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Különös nap május tizennyolcadika. Az internet és a múzeumok világnapját is ekkor tartják. Magam úgy érzem,
hogy a koronavírus tombolása miatt elrendelt karantén
minden napja az internet világnapja. Ha nincs ez a mind-

hatjuk – az élete került volna veszélybe.
Kevés olyan ember van a fejlett és a fejlődő világban, akinek
az életét nem szövi át keresztül-kasul ez a fejlesztés. A mögöttünk hagyott hónapokban az internetnek köszönhetően
sokunknak nem kellett ahhoz a munkahelyünkre menni,
hogy dolgozhassunk. A közoktatásban és a felsőoktatásban a tanulók hozzájuthattak a tudáshoz – még ha az így
adagolt ismerethalmaz, illetve a számonkérés nem fogható

illetve hosszas előkészítést igénylő szórakozási formához.
Múzeumok, könyvtárak, folyóiratok tették ugyanis elérhetővé tartalmaikat. Ott lehetünk anélkül, hogy kimozdulnánk a szobánkból. Igen, az interneten kínált múzeumi
virtuális séta sem vethető össze a termekben bolyongás
élményével, de a semminél sokkal több. Hosszú távon nem
járható ez az út, ám átmeneti megoldásnak tökéletes,
hiszen élhetőbbé váltak a karanténban töltött hónapok.
Az elmúlt időszakban a szokásosnál is jobban rácsavarodtunk a világhálóra, élveztük előnyeit, próbáltuk tompítani
hátrányait. Emlékezetes időszakként marad meg a 2020-as
év. Internetre alapozott kényszerfejlesztések sora mentette
meg a társadalmakat a még súlyosabb összeomlástól.
Szegedi Imre
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Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Vonzódni
az ismeretlenhez
„Számomra nagyon fontos, hogy minden eredményünk a lehető legjobban hasznosuljon,
így az open science jegyében igyekszem folyamatosan közzétenni az erre hivatott felületeken és a weboldalamon minden kéziratunkat, programunkat” – nyilatkozta magazinunknak Abonyi János, a Pannon Egyetem professzora, akit előző nyilatkozónk, Szederkényi
Gábor ajánlott. A vegyészmérnök végzettségű szakember számára nagy öröm, hogy a rákkutatástól a földrengések előrejelzésén keresztül rendkívül sok mérnöki és tudományos
munkában hasznosulnak az általuk kifejlesztett eszközök.
Az Önt ajánló Szederkényi Gábornak a Veszprémi Egyetem
Jedlik Ányos Szakkollégiumában lakótársa volt. Szombathelyről érkezett a bakonyi nagyvárosba, ám addig sok idő
telt el. Mit tudhatunk meg a családjáról?

szemészeten, majd gyermek ideggondozó szakrendelőben volt
asszisztens, később apukámat segítette. Mai fejemmel csodálom,
hogy mennyi energiájuk volt és van arra, hogy „mindig minden
klappoljon”.

– Nagyon szoros a kapcsolatom a ma is aktív szüleimmel. Édesapám szakmai pályája agrármérnökként indult, gazdasági szakmérnök végzettséget szerzett, majd gazdasági vezetői megbízatások sorát követően könyvvizsgáló vállalkozást indított. Édesanyám

Van, akinek a közoktatásban eltelt évek a meghatározók,
mások az egyetemi időszakot tartják sorsfordítónak. Ön
melyik csoportba tartozik?
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– Az idő haladtával egyre inkább értékelem, hogy a szombathelyi
Nagy Lajos Gimnáziumtól, különösen az osztálytársaimtól, olyan
értékeket kaptam, amelyek meghatározták az érdeklődésemet,
esztétikai érzékemet. Az egyetem vegyipari rendszerek modellezése kurzusán Árva Pétert, a Vegyészmérnöki Kibernetika Tanszék vezetőjét hallgatva pedig rádöbbentem, hogy valójában miként gondolkodom, pontosabban, hogy miként szeretnék gondolkodni. Így tanszékvezetőnknek és Szeifert Ferenc témavezetőmnek köszönhetően az egyetemi évek óta a „dekompozíció és koordináció elve” segítségével szemlélem a világot, a rendszertudomány eszköztárával keresem a mérnöki, gazdasági és társadalmi
problémákra a megoldásokat.
Hogyan került a képbe a vegyészmérnöki pálya?

– Mai napig nem tudom eldönteni, hogy rossz vagy jó szokásom-e,
hogy mindig ahhoz vonzódom, amihez nem értek, illetve amiről
keveset tudok. A kilencvenes évek elején még nem voltak ennyire
jó szaktájékoztató anyagok, nem volt vegyészmérnök a környéken, így szerencsére sok mindent bele tudtam képzelni a vegyészmérnökségbe. Szerettem a ﬁzikát és a kémiát, láttam, hogy van
radiokémia szakirány, száz kilométer pedig ideális távolság a szülői
háztól, így ha Veszprém, akkor vegyészmérnök, ha vegyészmérnök, akkor Veszprém alapon megszületett a döntés.
Mivel indították útnak a szülei Veszprémbe?

– Édesanyám egyszer együtt utazott a vonaton két, Veszprémben
oktató professzorral, és meglepetten hallotta, hogy mennyire szeretetteljesen elemezték ki hallgatóik előrehaladását. Ennek az emléknek köszönhetően, „Na, itt aztán vigyázni fognak rád” volt az elbocsátó üzenet. Igaza lett.
Miből gondolta, hogy az Ön számára az egyetemi karrier
az életre szóló hivatás?

– A doktori képzés alatt először három hónapot, majd egy évet
töltöttem Hollandiában, a Delfti Műszaki Egyetemen. Az az időszak erősítette meg bennem a már induláskor is megfogalmazott
szándékot: az alkotás örömét megadó pályát szeretnék magamnak. Az ottani mentoromtól, Robert Babuska professzortól rendkívül sokat tanultam. Már 1999-ben megtapasztalhattam, hogy
miként lehet párhuzamosan ipari kutatás-fejlesztési megbízásokon dolgozni és szabadon kutatni. Meghatározó élmény volt, hogy
hozzájárulhattam egy bioreaktorokat gyártó cég új termékének
– intelligens, önhangoló szabályozóról volt szó – a fejlesztéséhez.
A projekt nem kötötte le minden időmet és energiámat, az ottani
doktoranduszokkal és témavezetőmmel húztuk egymást, közös
sörözések, ötletelések, futások és cikkírások, olykor teljesen más
témakörben is értékes eredményeket hoztak. Sikerként éltem
meg, hogy a szerződésem lejártakor marasztaltak. Akkor azonban úgy éreztem, ha nem jövök haza, elvesztem a nagyon fontos
hazai kötelékeket. Annak érdekében, hogy hazaérkezésemkor státuszom legyen, a tanszéki közösség úgy döntött, hogy a továbbiakban adminisztrátor nélkül oldja meg a működését. Ez a gesztus
látványosan igazolta, hogy miért volt helyes a döntésem.
Mi vitte a vegyészmérnököt az adatbányászat, a folyamatmodellezés és a diagnosztika felé olyan ütemben, hogy ma
e területek szaktekintélyeként emlegetik?
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– 1995 körül tanszékünk polisztirolgyártó polimerizációs reaktor
szabályozásával foglalkozott. Míg ma a mélytanulás nevezetű gépi
tanulási technikától várjuk, hogy megoldja a komplex modellezési
és irányítási feladatainkat, akkoriban olyan neurofuzzy modellek
voltak a fókuszban, amelyek egyszerre nyújtották a neurális hálózatok tanulási képességét, illetve a nyelvi változókkal és szabályokkal
való értelmezés lehetőségét. A szakmai út tehát vegyipari rendszerek intelligens, öntanuló szabályozásának kérdéseivel indult,
majd a számítási intelligencia és gépi tanulás mérnöki alkalmazásai
irányában teljesedett ki. Az Elsevier kiadó Applied Soft Computing
folyóiratának szerkesztőjeként látom, hogy ez a terület azért virágzik, mert egyaránt inspirálják a folyamatosan bővülő elméleti és
gyakorlati eszközök és az új alkalmazási területek. A kutatócsoportunk például jelenleg mélytanuláson alapuló megoldásokat fejleszt
annak érdekében, hogy a vegyipari rendszereket a jövőben biztonságosabban üzemeltethessék.
Tavaly novemberben a Magyar Tudomány Ünnepe országos rendezvénysorozat veszprémi megnyitóján Összekapcsolódott és összefonódott rendszereink vizsgálata az
adat- és a hálózattudomány eszköztárával címmel tartott
előadást. Azaz, az Ön előadásával indult az egy hónapos
sorozat. Ez azt jelenti, hogy a fővárosban is látszik a vidéki
kutató sikere? Illetve úgy is kérdezhetem: sohasem érezte
hátránynak a vidékiséget?

– Én nagyon jól elúszok itt a „nyolcas pályán”. Egyedülálló lehetőségként élem meg azt a segítő, baráti közeget, ami engem Veszprémben körbevesz. Szerencsére nagyon jó a kapcsolatom a hazai
tudományos és szakmai élet szereplőivel. Most abban az életszakaszban vagyok, hogy kristálytiszta lett számomra az idő értéke,
így bár nem akarok nyüzsögni, ugyanakkor törekszem arra, hogy
a hazai tudományos és szakmai közösség tudja, hogy amennyiben
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igényli, számíthat a munkámra. Példaként említem, hogy második
ciklusomat töltöm az MTA Kémiai Tudományok Osztálya közgyűlési képviselőjeként, külső tag vagyok az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Matematikai Doktori Iskolájában, és a Magyar Akkreditációs Bizottság szakértőjeként is minden felkérésnek
eleget teszek. Hasonló a helyzet a gazdasági szereplőkkel; a közös
kutatás-fejlesztési projekteknek is köszönhető, hogy több mint
száz szerzőtársam között rendkívül sok az ipari partner.
2019. november 15-én a Veszprém megyei Príma Díj Magyar Tudomány kategóriájában Önt ismerték el. Olyan sokszor és sok helyről kapott kedvező visszajelzést, hogy talán
már unhatja. Meg lehet ezt unni?

– Nem. Minden díj nagyon fontos, ugyanis általában egy-egy olyan
közösség elismerését jelenti, amely fontos számomra. A Príma Díj
átadója például kiváló lehetőséget teremtett arra, hogy a helyi
vállalkozóknak bemutassam, mennyire fontos a Pannon Egyetem
számára, hogy velük szoros együttműködésben oktatunk és kutatunk. A díjátadón az előadásomban fel tudtam villantani Autóipari Minőségirányitási Szakmérnökképzésünk IIASA-Shiba és Magyar Minőség Háza Díjakkal elismert, a régió autóipari beszállítóival közösen kidolgozott, tudásmegosztásra alapuló képzési modelljét. Arra is büszke vagyok, hogy két innovációs díjas Veszprém megyei vállalkozással, a Vesz-Mont és a ControlSoft Kft.-vel is szoros
a munkakapcsolatunk. A díjak tehát kötelességeket és a közösséghez való tartozást jelentik számomra. Nagy megtiszteltetésnek
érzem, hogy Bolyai-plakett díjasként és kétszeres Bolyai ösztöndíjasként ma már a Bolyai Ösztöndíj Műszaki Tudományok Bizottságának tagjaként véleményezhetem az ifjú tehetségek pályamunkáit.

Egy alkalommal arról beszélt: az egyik véglet, hogy mindent automatizálunk, a másik, amivel önök foglalkoznak,
hogy vannak olyan tevékenységek, amelyek kapcsán még
középtávon sem tudjuk helyettesíteni az embert, ugyanakkor nagyon hasznos, hogy a megfelelő információval
lássuk majd el az operátorokat. Ez hogyan lehetséges, hiszen a mai munkavállalók között nagyon nagy a fluktuáció,
így egyre kevesebb az idő a betanulásra?

– A jövő legfontosabb technológiafejlesztési feladatai elsősorban
emberközpontúak. Az általunk fejlesztett úgynevezett Operátor
4.0 megoldások lényege, hogy a termelőrendszereket üzemeltetők és az összetett és nehezen automatizálható tevékenységeket
végzők számára minden olyan releváns információt megadjunk,
amely az általuk végzett tevékenységhez éppen abban a pillanatban szükséges. Ezekhez az optimális ember-gép együttműködést
biztosító megoldások kialakításához az is hozzátartozik, hogy
az emberi tevékenységre jellemző bizonytalanságokat feltárjuk,
a termelési rendszer digitális megfelelőjébe építjük annak érdekében, hogy az emberi bizonytalanságok ﬁgyelembevételével ütemezhessük és optimalizálhassuk a jövőbeni munkát.
A vezetésével kifejlesztett Fuzzy Clustering Toolbox programcsomagnak több mint 15 ezer regisztrált felhasználója
van. Miről van szó?

– Az eszköztárat az adatokban rejlő összefüggések feltárására
MATLAB programnyelven fejlesztettük. Számomra nagyon fontos, hogy minden eredményünk a lehető legjobban hasznosuljon,
így az open science jegyében igyekszem folyamatosan közzétenni
a MATLAB erre hivatott felületén és a weboldalamon minden
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szerepel digitális kompetencia fejlesztő és attitűdfor máló
program kidolgozása, amelynek része a munkavállalók felkészítése az intelligens technológiákkal való együttműködésre. Hogyan készíthetők fel azok a fiatalok, akiknek az informatika az okostelefonok nyomkodásából áll?

– Én nem látom ennyire negatívan a helyzetet. Az egyetemisták
jelentős része rendkívül érdeklődő, gyorsan értékes tagjává tud
válni a kutatócsoportunknak. Fiatal kollégáim ugyanazokkal a nehézségekkel találkoznak, mint én, néha ﬁgyelmetlenek, rosszul
becsülik meg a feladat komplexitását, meg kell tanulniuk elmélyülten dolgozni. Amíg tart a lelkesedés, a tanulási vágy, az érdeklődés, a problémák iránti nyitottság, semmi gond ezzel, alakítjuk
egymást. Nagyon fontos Martin Luther King üzenete, aki szerint „az emberiség fennmaradása a kreatív gondolkodókon múlik”. Az egyetemnek véleményem szerint a kreatív alkotásra való
képesség kialakítása az elsődleges feladata. Az Ipar 4.0 kapcsán
legalább ennyire fontos a gyakorló szakemberek továbbképzése.
Az ő részükre állítottuk össze a moduláris Ipar 4.0 megoldásokat
fejlesztő adat- és rendszertudományi szakmérnökképzést, amely
lehetőséget teremt a mesterséges intelligencia és az adattudomány egyre könnyebben elérhető eszköztárának elsajátítására.
Húsz esztendeje egyetemi oktató, legalább húsz éve van
még a katedrán. Marad, vagy esetleg másféle terveket is
fontolgat?

Abonyi János Szombathelyen született 1974-ben. A Pannon
Egyetemen szerzett vegyészmérnöki oklevelet, majd PhD-fokozatot. A Magyar Tudományos Akadémia doktora címet 2011-ben
nyerte el. Jelenleg a Pannon Egyetem egyetemi tanára, a Mérnöki Kar dékánhelyettese. Kutatási területe az irányítástechnika,
az adatbányászat, a számítási intelligencia mérnöki alkalmazásai, a minőségügy és a folyamatmenedzsment. 2017-ben a Magyar Tudományos Akadémia Lendület pályázat nyerteseként öt
évre kutatócsoportot alakíthatott. Eddig mintegy 300 publikáció
és három könyv szerzője – munkáit eddig 4500-szor idézték.

kéziratunkat, programunkat. E programok letöltéseinek száma
már meghaladja az ötvenezret, és a hivatkozásokon keresztül látom, hogy a rákkutatástól a földrengések előrejelzésén keresztül
rendkívül sok mérnöki és tudományos munkában hasznosulnak
az általunk kifejlesztett eszközök.
Tavaly augusztusban a Pannon Egyetem négyszázmillió forint támogatást nyert el az ipar digitalizációjához kapcsolódó fenntartható, regionális iparfejlesztést elősegítő kutatás-fejlesztési projektre. A pénzből az egyetem Mérnöki,
Műszaki informatikai és Gazdaságtudományi Kara együttműködésével a műszaki innováción és alkalmazott gazdasági megoldásokon alapuló Ipar 4.0 fejlesztésekre koncentrálnak. Ön akkor azt mondta, hogy a negyedik ipari
forradalom célja a versenyképesség erősítése, aminek alappillére a gyártási folyamatok optimalizálása, valamint a termelési és logisztikai feladatok integrálása. A projektben
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– Nagyon érdekes a felvetés. Rögtön beugrik, hogy a férﬁember élete nem más, mint életközépi válságok sorozata. A viccet félretéve,
de a gondolatba belekapaszkodva, az elmúlt húsz év állandósága
folyamatos változást hozott. Volt olyan időszak, amikor az oktatási dékánhelyettesi feladataim és a felsőoktatási minőségfejlesztés volt a fókuszban. Ezt követően a projektek kerültek előtérbe.
Elemeztük az akkori TVK (Tiszai Vegyi Kombinát – a szerk.), ma
Mol Petrolkémia üzemeinek szabályozási és termékváltási problémáit, optimalizáltunk logisztikai folyamatot az E.ON-nak, építettünk banki kockázatelemzési modellt. A gázolaj tulajdonságainak
közvetett mérésére alkalmas szenzor fejlesztési módszertant és
eszközt készítettünk a Molnak, majd termelési hatékonyságnövelő megoldásokat a Foxconn komáromi üzeme számára. Aztán
jött egy pont, amikor azt éreztem, hogy hiányzik a kevésbé célirányos tudományos kutatás, a nyugodt, elmélyült munka örömére
van szükségem. A Lendület programmal ezt megkaptam. „Senki
sem gondolja, hogy tartozna valamivel, ha időt kapott, holott ez
az egyetlen dolog, amelyet még a hálás ember sem tud viszonozni.” Seneca bölcsessége megfelelően érzékelteti, hogy a Lendület
program számomra a lehető legértékesebb dolgot kínálta. Még
van két évem, hogy ezt kiélvezzem, kihasználjam. Bár a közelmúltban elvállaltam a Kar tudományos és stratégai dékánhelyettesi feladatait, minden támogatást megkapok a munkatársaimtól, hogy
elsődlegesen a kutatásokra fókuszálhassak. Amint látható, mindez
egy izgalmas portfólió, amelyben folyamatosan változik az oktatás-kutatás és fejlesztés súlya és maga a tartalom is. Ez a folyamatos változás és széles spektrum tesz boldoggá. A tanszékünk által
képviselt folyamatmérnökség egy olyan metatudomány, amelyre
az élet minden területén egyre nagyobb szükség lesz, ugyanis
a rendszereink egyre összetettebbek, egyre összefonódottabbak, egyre nagyobb igény lesz a rejtett összefüggések feltárására,
a rendszerek összehangolására.

portré

Interjú Abonyi János vegyészmérnök, egyetemi tanárral

A fővárosi intézmények évek óta panaszkodnak, hogy nagyon sok a hiányos tudással felvett hallgató. A veszprémi
egyetemen mik a tapasztalatai?

– A Pannon Egyetem rendkívül érdekes helyzetben van. Az oktatói minőség szerinti felsőoktatási rangsorban a második helyen
állunk, míg a belépő hallgatói minőség szerint a tizenhatodikon.
Arra törekszünk, hogy kihozzuk a ﬁatalokból a legtöbbet. Ennek
érdekében felzárkóztató kurzusokat szervezünk, mentorprogramunk van, aktívak vagyunk a tudományos diákköri mozgalomban, munkalehetőséget biztosítunk. Több mint harminc vállalati
partnerrel közreműködve csaknem minden szakunkon a duális
képzési forma lehetőségét nyújtjuk. Erőfeszítéseinknek köszönhetően, aki kellően motivált, megtalálja nálunk a felzárkózás,
majd a kibontakozás lehetőségét. Számunkra nagyon fontos, hogy
végzett hallgatóink a diplomás pályakövető rendszer objektív,
integrált adatai alapján csaknem a legnagyobb átlagjövedelemmel rendelkeznek.

sokat tanulok a közös munkából; például fel kellett ismernem,
hogy mindenki másként gondolkodik, más ütemben halad, más
típusú visszajelzéseket igényel. Miközben én tanulom a munkatársaimat, ők is tanulnak engem, amiből magamat is egyre jobban
megismerem. Természetesen követem a fokozat megszerzése
után is a kollégáim karrierjét. Bankó Zoltán volt kollégám a Bosch
egyik kutatási részlegének a vezetője, Kenesei Tamás Bécsben
a Borealis adatalapú kiválóság csoportját vezeti. Ami külön öröm,
hogy korábbi tanítványom, Varga Tamás a tanszékünkön egyetemi docens. Ő, kiemelkedő minőségű tudományos munkáján túl,
rendkívül sok oktatási feladatot vállal, kutatás-fejlesztési projektet
vezet, sőt az egyetemi közéletben is aktív szerepet vállal.
Az oktatás és a kutatás mellett mire jut ideje?

– A családomra és egy picit magamra. Egyszerűen működöm,
az utazás, a fotózás, az úszás, a futás és olvasás az, ami feltölt.
Kit ajánl interjúsorozatunk következő megszólalójának?

Több egykori tanítványát segítette PhD-fokozathoz. Követi
a pályájukat?

– Eddig tizenkét PhD-hallgató végzett a témavezetésem alatt.
Őket idén még hárman követik. Számomra a legtöbbet adó és
tőlem a legtöbbet követelő feladat a PhD-témavezetés. Nagyon

– Említettem, hogy a vegyészmérnöki tudományok eszköztára
rendkívül széles körben alkalmazható. Ezt illusztrálandó a szintén
Veszprémből indult vegyészmérnököt, Fellinger Attilát, a Pécsi
Tudományegyetem tudományos és innovációs rektorhelyettesét
javaslom. ¡
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Elmarad a májusi
akadémiai közgyűlés
A járványhelyzet miatt elhalasztották
a Magyar Tudományos Akadémia május
4–5-ére összehívott, 193. rendes közgyűlését. A jelenlegi vezetők meghosszabbított
megbízással – legkésőbb 2020. szeptember 30-áig – látják el feladataikat.
z akadémiai hagyomány szerint az MTA éves rendes közgyűlését minden év májusában, a hónap első teljes hetének első napjaiban tartja. Az eredeti tervek szerint idén is
a közgyűlés első napján adták volna át az akadémiai díjakat és
elismeréseket, valamint aznap hangzottak volna el a kötelező
beszámolók. Mivel a 2020. évi közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is, a második napon került volna sor a tisztújításra – így
az Akadémia új elnökének megválasztására –, a Külső Tagok
Fórumára, majd a közgyűléshez kapcsolódó Fiatal Kutatók Fórumára. A koronavírus-járvány miatt azonban a 193. rendes
közgyűlést elhalasztják, és amint a körülmények lehetővé teszik,
a legrövidebb időn belül megtartják. Ha az MTA soron következő közgyűlésének megrendezése a hagyományos formában
túlságosan hosszú ideig nem lenne lehetséges, akkor az MTA
elnöke szorgalmazni fogja a közgyűlés elektronikus formában

Kutyamatuzsálemek
különleges génjei
Matuzsálemi, 22 és 27 éves kort megélt
kutyák vizsgálatával az ELTE kutatói olyan
génváltozatokat azonosítottak, amelyek
eddigi ismereteink szerint nem fordulnak
elő átlagos élethosszú kutyákban.

Forrás: MTA

A

való megtartását. Az MTA Elnöksége április 28-i ülésén felkérte
Lovász Lászlót, az Akadémia elnökét: kérje ki a közgyűlési képviselők véleményét arról, hogy egy távjelenlét mellett szervezett közgyűlés mikor és milyen napirenddel legyen megtartva.
A 193. közgyűlésen adományozandó díjakról az Akadémia
honlapján, az mta.hu-n jelent meg tájékoztatás, a díjakat pedig
a következő közgyűlésen adják át, a hagyományoknak megfelelően, ünnepélyes keretek között. ¡

Kedves, az ócsai Szent Ferenc Állatotthon lakójaként egészségben
megöregedett 22 éves keverék szukája volt.
A kutatók mintát vettek az állatoktól. A genetikai kutatásokhoz
többnyire elegendő a kutyák szájnyálkahártyájáról vett törlet, így
a mintavétel egy kis csiklandozáson kívül nem jelentett semmilyen
kellemetlenséget. Gazdáik beleegyezése után Buksi és Kedves pár
csepp vérrel is támogatta a tudományt. Mintáikból sikerült teljes
genomi információjukat kinyerni a szekvenálás segítségével. A kutatók szeretnék eredményeiket megerősíteni további idős kutyák
vizsgálatával, ezért kérik, hogy aki 22 éven felüli kutyát ismer, és
szívesen részt venne a kutatásban, jelentkezzen a honlapjukon. ¡

A

z ELTE Etológia Tanszék Szenior Családi Kutya Programjának
új kutatása különlegesen hosszú életű kutyák élethosszáért
felelőssé tehető genetikai variánsokat azonosított. Az analízis
két, matuzsálemi életkorú kutya teljes genomi információján alapult, amelyeket 850, átlagos élethosszú kutyáéval vetettek össze.
A Frontiers is Genetics című lapban közölt eredmények fontos
kezdeti lépést jelenthetnek a kutyák egészséges öregedésének és
hosszú életének genetikai feltételeit feltáró kutatások számára.
A tanulmány egyik matuzsálemi korú alanya Buksi, a sárrétudvari
Pegazus lovardában 27 évet élt keverék kan volt. A másik alany,
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Szerző: Horváth Dániel

Mindenben ott a matematika
– ezt kell megmutatni
a gyerekeknek
A koronavírus-világjárvány miatt hirtelen
felértékelődött a matematikusok szerepe, hiszen csak ők tudnak megalapozott jóslatokba
bocsátkozni a járvány terjedéséről. Ugyanakkor e szerepváltozás csak a közvélemény
szemében történt, hiszen a matematika eddig
is ott volt az összes természettudományban
és az ipar szinte minden ágazatában. Ha ezt
sikerülne megmutatni a diákoknak, minden
bizonnyal sokkal kevésbé kérdőjeleznék meg
a sok, valóságtól elrugaszkodottnak tűnő ismeret létjogosultságát, és sokkal többen kapnának kedvet az alkalmazott matematikához.

M

ire jó a matematika? – teszi fel a kérdést rengeteg általános és középiskolás magának, illetve szüleinek
rendszeresen, amikor nem érti, hogy miért is kell olyan
absztrakt dolgokról tanulnia a matematikaórán, aminek józan számítás szerint semmi hasznát nem fogja venni a későbbi
élete során. Azt talán még úgy-ahogy érti, hogy mire való a négy alapművelet, esetleg a százalék- vagy területszámítás, ám az egyenleteknél,
szögfüggvényeknél, logaritmusnál, határérték-számításnál valószínűleg
még sok, bölcsészbeállítottságú szülő is bajban lenne, ha meg kellene
indokolni azok létjogosultságát.

De van a középiskolásoknak egy másik csoportja is. Ők
ugyanezt a kérdést – Mire jó a matematika? – teszik fel maguknak a pályaválasztás előtt, de teljesen más szempontból.
Ők nem kifogást keresnek a matematikatanulás mellőzésére,
hanem épp ellenkezőleg: okot keresnek a matematikatanulásra. Sok diák tanul az iskolában, akit érdekel a matematika, és
van is hozzá tehetsége. Ugyanakkor gyakorlatias gondolkodású, ezért aztán nem alapkutatással, hanem inkább alkalmazott
matematikával, pontosabban matematikaalapú tudományokkal szeretne foglalkozni.

Járványmodellezők
A matematika szó szerint életbe vágó jelentőségével ezekben
a hónapokban az egész világ kénytelen szembesülni. Jóval azelőtt, hogy a koronavírus-világjárvány gyakorlatilag az összes
országot elérte volna, a járványmodellező matematikusok már
kongatták vészharangokat, mert számításaikból rémisztő jövőkép rajzolódott ki.
A kínai Hupej tartományban lévő Vuhan város és Kína olyan
mértékben részese a világkereskedelemnek, illetve az áruk és
az emberek globális forgalmának, hogy a mobilitásmintázatokkal számoló matematikai modellek többsége bámulatosan
pontosan jelezte, hogy az új koronavírus (SARS-CoV-2) menthetetlenül el fog terjedni az egész világon, ezért azonnal meg kell
kezdeni a védekezést és a felkészülést a legrosszabbra.
Azóta a matematikusok a hírek mindennapi szereplői lettek. Mindenki – közemberek és állami vezetők – tőlük várja
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a járvány trendjeinek előrejelzését. Számításaiktól is függnek a bevezetendő óvintézkedések, a karantén, a felszabadítandó egészségügyi kapacitások, jószerével az egész életünk. A matematika
hirtelen tehát nagyon fontossá vált mindenki számára. Pedig eddig
is ott volt mindenhol. Korántsem csak az elméleti kutatások szférájában, hanem szó szerint a modern világ minden vívmányában,
a számítógépektől és okostelefonoktól az interneten és a mérnöki
alkotásokon át a genetikáig és a közlekedésig.
Ezt kell megmutatni a diákoknak ahhoz, hogy megértsék az általános iskolai és főképp a középiskolai matematika jelentőségét.
Mert kezdetben sokan vannak, akik nem utálják, sőt kifejezetten
érdekesnek találják a tantárgyat. Csak az évek múltával, részben
azért, mert nem kapnak visszajelzést, útmutatást a tanultak használhatóságát illetően, az érdeklődésük alábbhagy, ők pedig a matematika szemszögéből lemorzsolódnak.

Matematizálható problémák
„Kétféle diák létezik a matematikához való hozzáállás szempontjából. Az egyik csoportot önmagában a matematika mint tudomány
érdekli. Ők felismerik a tudományág szépségét, megértik a benne
rejlő struktúrákat és összefüggéseket – mondja Csapodi Csaba,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikatanítási és Módszertani Központjának munkatársa. – Nyilván e tanulók nagyon
kevesen vannak, de e tehetség nagyon hamar szembetűnővé válik.
Így ezek a gyerekek, ha csak nem nagyon hátrányos helyzetűek, általában megtalálják az útjukat az iskolarendszeren belül, kitűnnek
a versenyeken, és továbbtanuláskor a megfelelő helyre kerülnek.”
Jóval bonyolultabb kérdés, hogy hogyan tegyük érdekeltté
a matematika iránt a többi diákot (ők az összes tanuló legalább
95 százalékát teszik ki). Csapodi Csaba tapasztalatai szerint minden

gyerek számára léteznek azok a problémák, amelyek könnyen „matematizálhatók”, tehát meg lehet találni bennük a matematikai
gyökeret. A magyarországi matematikaoktatás sokat fejlődött
az utóbbi időszakban a gyakorlati problémák iskolai oktatásának
irányába, de még mindig van lehetőség további fejlődésre. Ezt
szolgálja a folyamatosan alakított Nemzeti alaptanterv is.
A matematikus maga is részt vett az ősszel bevezetendő kerettanterv kialakításában, és tisztában van vele, hogy az iskolai
órákon sokszor szembesülnek a gyerekek olyan, tisztán absztrakciót igénylő feladatokkal, amelyek legalábbis nem segítenek nekik
abban, hogy megszeressék a matematikát. A tapasztalat szerint
pedig aki hamar (tehát alsóbb évfolyamokban) elveszti a fonalat,
az később már nagyon nehezen tud újra bekapcsolódni a matematika elsajátításába.
A választóvonal, úgy tűnik, az absztrakciós készség megléte
vagy hiánya. A gyerekek egy része akkor, amikor ezt a matematikaoktatás megköveteli tőle, még nem képes az absztrakt matematikai gondolkodásra. Vagyis nem tudnak a számokról, változókról
és egyéb matematikai konstrukciókról úgy gondolkodni, hogy elvonatkoztassanak a való világban előforduló dolgoktól.
Sok gyerek nagyszerűen meg tudja számolni a játékait, de amikor
ugyanezekkel a mennyiségekkel puszta számként kell dolgozniuk,
az már nem megy nekik. Könnyen lehet, hogy a későbbi életkorban
behoznák előrébb tartó kortársaikat, de erre nem kapnak lehetőséget a jelenlegi matematikaoktatásban, mert az anyaggal haladni kell,
és addigra már újabb, jó eséllyel még elvontabb anyagot vesznek.

Az örök skatulya
„Persze nem egyszerű meghatározni, hogy a tantervnek kiket kell
céloznia, ugyanis a tanulók matematikai képességeiben hatalmas
A gyerekek egy része akkor, amikor ezt a matematikaoktatás
megk
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Felnőttkorban a tapasztalatok miatt felismerjük a matematika
fontosságát olyan jelenségekben, munkakörökben, problémákban is, amelyekről korábban nem is sejtettük, hogy közük
l het a számokhoz. Ugyanakkor a tanulás, illetve az idegle
reend
n szer érése következtében egy felnőtt kognitív apppa
pará
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z raktabbá vált a gondolkodása) megérett arr
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a szórás. Így, ha nagyon magasra tesszük a lécet, akkor sokan nagyon hamar el fogják veszíteni a fonalat, ha pedig nagyon alacsonyak lesznek a követelmények, akkor a tanulók egy része unatkozni
fog az órán – érvel Csapodi Csaba. – Ha siettetjük, hogy a tanuló
megértse az aktuális anyagot, de neki ez nem megy ilyen gyorsan,
nagyon hamar el fogja veszíteni az érdeklődését a matematika
iránt. De ami még rosszabb, kialakul benne a kétkedés a saját képességeiben. Azt fogja gondolni, hogy ő egyszerűen nem képes megérteni a matematikát.”
Innentől kezdve már nagyon nehéz felzárkóztatni ezeket a tanulókat, az pedig szinte lehetetlen, hogy megértessük velük, hogy
a mindennapi boldogulásukhoz, illetve sok magasabb presztízsű
foglalkozás betöltéséhez elemi szükségük lesz a matematikára.
Nem feltétlenül a Thalész-tételre, hanem a matematikai gondolkodás alapelemeire.
Nemritkán előfordul, hogy az ember csak felnőttként kezdi értékelni a matematika jelentőségét. Csapodi Csaba gyakran szembesül azzal, hogy felnőtt ismerősei keresik meg, hogy amikor egyegy online matematikaóráját látták, akkor döbbentek rá arra, hogy
megértették azt a tananyagot, sőt érdekesnek is találták. A matematikatanár szerint ez nem azért van, mert ő olyan zseniális tanár,
hanem főként azért, mert a hallgatóság közben felnőtté érett. Amikor ugyanezt az anyagot 16-18 évesen próbálták megtanítani nekik,
még nem voltak fogékonyak és érettek az eﬀéle információkra.
Felnőtt fejjel azonban már sok mindennel találkozhattak az életben, és azok a tapasztalatok mind arra vezették őket, hogy felismerjék a matematika fontosságát olyan jelenségekben, munkakörökben, problémákban is, amelyekről korábban nem is sejtették, hogy
közük lehet a számokhoz. Másrészt pedig a tanulás, illetve az idegrendszer érése következtében egyszerűen már megérett arra a kognitív apparátusuk – vagyis absztraktabbá vált a gondolkodásuk –,
hogy be tudják fogadni az adott matematikai konstrukciókat.
Magyarul: ahogy idősödik az ember, egyre inkább elfogadja
a matematika szükségszerűségét. Mindazok a matematikai ismeretek, amelyek az általános és középiskolai tananyagban szerepelnek, évezredek alatt alakultak ki, mi pedig azt várjuk a tanulóktól,
hogy néhány év alatt elsajátítsák őket. A már említett Thalésztétel például a matematika egyik legősibb tétele, az időszámításunk előtti 7–6. században élt görög Thalész dolgozta ki (ő volt az
is, aki meghatározta, hogy a háromszög belső szögeinek összege

180 fok). Talán még ismerős a gimnáziumból: a Thalész-tétel azt
mondja ki, hogy a kör vonalának bármely pontjából a kör bármely
átmérője derékszögben látszik.

Hat palacsinta
Az első, matematikával kapcsolatos negatív élmények pedig nagyon hosszú távú következményekkel járhatnak. Ha a tanuló nem
képes teljesíteni az adott pillanatban elvárt szintet, arról nagyon
hamar negatív visszajelzést kap a tanárától, majd a szülőjétől is
(amint meglátja az ellenőrzőjét – napjainkban az ellenőrzőt kiváltó internetes alkalmazást). A szülő a rossz jegyeket látva folyamatosan azzal szembesíti a gyerekét, hogy meg fog bukni, senki
sem lesz belőle, a gyerek pedig emiatt gyorsan el is könyveli magát
„rossznak” matematikából, és ebből a saját maga felépítette skatulyából szinte lehetetlen később kitörnie.
Hogy lehet elkerülni azt, hogy az egyébként jó képességű diákok megutálják a matematikát – és ezzel tudtukon kívül elvágják
magukat számos olyan foglalkozástól (legyenek azok kutatói vagy

De mi is az a modell a matematikában? A valóság bizonyos
elemei a matematika nyelvén megfogalmazva. Amikor szöveges feladatot oldunk meg, és a kérdés alapján felírunk egy
egyenletet, akkor is modellt alkotunk, melynek megoldása
az egyenletben szereplő változó értéke lesz. Ha a matematikai megoldást visszafordítjuk a valóság nyelvére, megkapjuk
a választ a gyakorlati kérdésre.
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ipari, netán szolgáltatási állások), amelyeket egyébként élveznének, és esetleg még meg is tudnának élni belőlük? Csapodi Csaba szerint ennek alapvető feltétele az lenne, hogy minden gyerek
képességfejlődéséhez igazítsuk a matematikai követelményeket.
A másik lehetőség pedig az, hogy olyan problémákat tárjunk eléjük, amelyek relevánsnak tűnnek számukra, és a saját életükben
tapasztaltakhoz tudják őket kötni.
„Ha a saját, másodikos gyerekemnek felteszem a kérdést, hogy
mennyi hat osztva kettővel, akkor hosszú gondolkodás után sem
biztos, hogy megmondja az eredményt. Ha viszont úgy kérdezem
meg tőle ugyanezt, hogy van hat palacsinta, és ha kettőtök között
kell igazságosan elosztani, mennyi jut egyikőtöknek, akkor azonnal rávágja, hogy három – mondja Csapodi Csaba. – Nyilvánvaló,
hogy abban a pillanatban, amikor a gyerek számára érdekes és
releváns a megoldandó probléma, az azonnal átlendíti a nehézségeken, és sokkal eredményesebben tud dolgozni.”
A matematikatanár szerint a jelenlegi járványhelyzet – jóllehet szinte minden szempontból szörnyű terheket ró mindenkire – matematikatanítási szempontból „ideális terepe” annak,
hogy megmutassuk a diákoknak, hogy mire is való a matematika.
Adott ugyanis egy szituáció, amely mélyen érint mindenkit, ezért
mindenki számára releváns. Így minden adott (lenne) ahhoz,
hogy ez a probléma megjelenjen a matematikaórán is.
Ám ahhoz, hogy például a járványok működésének matematikai
megközelítését megértsük, rengeteg – sokkal szikárabb – matematikai ismeretre, úgymond eszközkészletre van szükségünk. Ahhoz
ugyanis, hogy érdemben megvilágítsuk e modellek működését, nem
elegendő az adatok felületes ábrázolása a graﬁkonon, ahhoz bizony
mélységében kell ismernünk például a függvények viselkedését.
Ennek ellenére nem megkerülhető, hogy újra és újra tudatosítsuk a diákokban, illetve szüleikben, hogy a matematika milyen elválaszthatatlanul ott van a természeti, illetve az épített világ szinte
minden jelenségében. Ezek a jelenségek pedig matematikai modellekkel leírhatók. De mi is az a modell a matematikában? A valóság
bizonyos elemei a matematika nyelvén megfogalmazva. Amikor
szöveges feladatot oldunk meg, és a kérdés alapján felírunk egy
egyenletet, akkor is modellt alkotunk. Ez valóban hasonlít az épületek vagy járművek kézzelfogható modelljeihez, és bár bizonyos
tekintetben valóban hasonlítanak azokra a valóságban is létező tárgyakra, amelyek alapján készítették őket, mégsem egyenlők velük.
A modell megoldása – a szöveges feladatos példánál marad-

va – az egyenletben szereplő változó értéke lesz. Az utolsó lépésben ezt a matematikai megoldást kell visszafordítanunk a valóság nyelvére, tehát meg kell válaszolnunk a gyakorlati kérdést.
Minden matematikai modell így működik, bár természetesen
a modellbe bevont változók mennyisége, illetve a modell felírásához szükséges eszközrendszer lényegesen bonyolultabb lehet.
A matematikai modellezés legnehezebb része az, hogy találunk-e
olyan matematikai objektumot, amely a valóságot – pontosabban a minket érdeklő részét – megfelelően pontosan leírja.

Matematika a zsebben
Bizonyos értelemben a számítógépes programok is modellek,
amelyek gyakran olyan eljárásokat, illetve szolgáltatásokat modelleznek, amelyek korábban a valóságban történtek, gyakran
pedig emberek működtették őket. Ma már gyakorlatilag minden
középiskolás diáknak van okostelefonja, és az interneten működő
chatalkalmazások közvetítésével üzeni meg a barátainak, hogy
a matematikának nincs semmi értelme.
A számítástechnika a tudományok azon területe, amely teljes
mértékben elképzelhetetlen a matematika nélkül, és amely a legnagyobb hatást gyakorolja mindennapi életünkre. Ha megvizsgáljuk, hogy miben különbözik mai életünk a fél évszázaddal ezelőtt élt emberek életétől, szinte minden szembetűnő különbség
felszínén vagy a mélyében ott vannak a számítógépek. Ezt talán
sejti mindenki, és azt is tudni vélik sokan, hogy a programozás és
a matematika között jelentős az átfedés. De pontosan miért is kell
matematika az informatikai fejlesztésekhez?
„A matematika nem közvetlenül a programkódok megírásához
szükséges, hanem a logikus, programozói gondolkodás elsajátításához – magyarázza Csapodi Csaba. – Ezt, kissé esetlen magyar
kifejezéssel, komputációs gondolkodásnak nevezzük, ami arra utal,
hogy a gyakorlati problémákat programkódként értelmezzük. Felismerjük például, hogy a megoldáshoz a problémát részekre kell
bontanunk, ezáltal esetleg egy már korábban megoldott problémára tudom visszavezetni a megoldást. Fontos emellett a folytonos
ellenőrzés, a megoldás tesztelése is.”
A komputációs gondolkodás elemei nagy átfedést mutatnak
a matematikai gondolkodással. Vagyis az, aki a matematikaórán
megtanul jól problémákat megoldani, az nagy valószínűséggel jó
lesz a programozási problémák megoldásában is.
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A napi gyakorlatban a matematikát alkalmazzuk az elkészülő
épületek, alkatrészek, járművek ﬁzikai tulajdonságainak előrejelzésére. A tervezéshez szükség van a geometriától a trigonometrián keresztül az integrálszámításig, de matematikai modellek szimulálják az evolúciót, a populációk változásait,
a vérnyomás alakulását az érfalak merevsége függvényében.
Matematikai algoritmusok nélkül nem tudnánk meghatározni
a fehérjék térszerkezetét, és nem tudnánk DNS-t szekvenálni.

A másik nagy, szó szerint kézzelfogható termékeket előállító
ipari és tudományterület, amely elképzelhetetlen matematika nélkül, a tervezés, illetve a mérnöki tudományok. Itt már nemcsak
a matematikai gondolkodásra van szükség, de bizonyos matematikai módszereket a napi gyakorlatban is alkalmazni kell, az elkészülő épületek, alkatrészek, járművek ﬁzikai tulajdonságainak
előrejelzésére. A geometriától a trigonometrián keresztül az integrálszámításig a matematika gyakorlatilag minden részterületére
szükség van a tervezéshez.
Analízis nélkül lehetetlen lenne például kiszámítani, hogy
az adott épületelemre vagy gépalkatrészre milyen erők fognak
hatni, és azok hogyan változnak az időben. Ugyanígy elengedhetetlen a valószínűségszámítás és a statisztika, amikor a mérnököknek meg kell állapítaniuk, hogy egy esemény milyen gyakorisággal
következik be, és ennek megfelelően milyen erőforrásokat kell
az esemény hatásainak kivédésére fordítani.
Ha eltávolodunk kissé az alkalmazott területekről és az alapkutatást vizsgáljuk, ott is azt találjuk, hogy minden természettudományos tudományágban jelen van a matematika. A legtisztább
formában a ﬁzikában jelenik meg, olyannyira, hogy az elméleti
ﬁzikusok gyakorlatilag matematikával foglalkoznak munkaidejük
jelentős részében. A biológia sem képzelhető el számok nélkül.
Matematikai modellek szimulálják az evolúciót, a populációk
változásait, a vérnyomás alakulását az érfalak merevsége függvényében. Matematikai algoritmusok nélkül nem tudnánk meghatározni a fehérjék térszerkezetét, és nem tudnánk DNS-t szekvenálni.
Márpedig – és itt sajnos vissza kell térnünk a koronavírus-járványra – e két eljárás életbevágóan fontos a vakcina- és gyógyszerfejlesztésben, a vírus evolúciójának nyomon követésében, illetve
a hatékony tesztek kifejlesztésében.

Az egyéniség csak illúzió?
De hogyan jelezheti előre a matematika a járványok terjedését?
Hogyan gondolhatja bárki is, hogy matematikai módszerekkel szimulálja az emberek viselkedését, holott mindannyian más és más
elvek szerint viselkedünk, így aztán magatartásunk teljes mérték-

ben kiszámíthatatlan. Nos, éppen a társadalmi folyamatok matematikai modellezése bizonyította, hogy ez mennyire illúzió.
„Igen zavaró felismerés lehet, amikor az ember rájön, hogy ő
mégsem olyan független egyéniség. Jól bizonyítják mindezt a közvélemény-kutatások. A nyolcmillió magyar választópolgár akaratát
meglepően jól le lehet képezni ugyanis egy ezer-ezerötszáz fős minta
vizsgálatával. Ez azt jelenti, hogy a nyolcmillió lakos között legfeljebb csak ezerféle ember létezhet – mondja Csapodi Csaba. – Még
megdöbbentőbb, hogy egy sokkal nagyobb országban is elegendő
egy ugyanekkora, reprezentatívan kiválasztott minta a teljes lakosság véleményének monitorozására. Ez ijesztő abból a szempontból,
hogy ellentmond az ember saját szabad döntéséről és független
gondolkodásáról dédelgetett illúzióinak.”
A valóságban ezzel szemben az a helyzet, hogy ha valakiről
tudjuk, hogy milyen nemű, hány éves, hol lakik, hány könyv van
az otthonában, illetve még néhány egyszerű paramétert, akkor
abból igen nagy valószínűséggel meg lehet mondani például, hogy
kire szavaz. A szabad akarat egyes kutatók szerint csak illúzió,
mindannyian a körülményeink rabjai vagyunk. Ha ezt tudatosítjuk
magunkban, máris könnyebb elképzelni, hogy a járványmodellek
miért képesek a térben mozgó pontokként szimulálni az embereket, és nagyon reális következtetéseket levonni – meglehetősen
primitív – viselkedésükből.

Ha rendelkezésre áll rengeteg addat
H
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rekk mozgásáról,
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t i például egyy jjáárvány terjedéséről.

Ha a matematikusok rendelkezésére áll rengeteg adat az emberek mozgásáról, más emberekkel létrejövő kontaktusairól (és
a mobiltelefonok, a műholdas helymeghatározás, illetve a közösségi média korában összehasonlíthatatlanul több adat áll a kutatók rendelkezésére, mint akár néhány évvel ezelőtt), akkor igen
realisztikus modellt lehet alkotni például egy járvány terjedéséről.
Ugyanakkor ezeket a modelleket nem megmásíthatatlan sorsként
kell értelmezni, hanem ﬁgyelmeztetésként. A matematikusok mindig elmondják azt is, hogy hatékony intézkedésekkel drasztikusan
lehet csökkenteni a járvány következményeit, de ehhez első körben
bíznunk kell a számításaikban. Hiszen az ilyen krízishelyzetekben
derül ki igazán, hogy a matematika szó szerint életet menthet. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Roncsolásmentes anyagvizsgálat neutronokkal
Az Energiatudományi Kutatóközpont munkatársai egy alumíniumból készült
alkatrész anyaghibáit tárták fel neutrontomográﬁás képalkotó eljárással.
A Mirrotron Kft. megrendelésére született roncsolásmentes vizsgálat során
elektromos autó áramellátó rendszerének egyik elemét nézték meg.

M

ezei Ferenc akadémikus tervei alapján Martonvásáron épül az úgynevezett optimalizált
kompakt neutronforrás prototípusa. Ha elkészül, Magyarországon működik majd a világon a legmodernebb, Európában pedig az első olyan anyagszerkezet vizsgáló neutronlabor, amely alacsony építési és
üzemeltetési költségei, kis helyigénye okán világszerte új
fejezetet nyithat egészségügyi alkalmazásokban (például
a rákterápiában) és számos iparágban, a többi között autóipari felhasználásokban. Ez a bázis elsősorban roncsolásmentes anyagszerkezeti vizsgálatokra lesz alkalmas, azaz
az elemzésre küldött minta vagy alkatrész belsejéről úgy
ad pontos képet, hogy azt közben nem kell szétdarabolni,
megfúrni, belőle mintát venni. A neutronokkal végezhető
roncsolásmentes tesztelés kiválóan kiegészíti a más típusú

A martonvásári neutronlabor épülete
vizsgálatok (például röntgenanalízis, ultrahangos mérés)
eredményeit – elsősorban annak köszönhetően, hogy a neutronok a mintadarabokat nemcsak a felületükön, hanem akár
több centiméteres mélységükben is „látják”. Az ilyen neutronos megoldások már eddig is számos áttörő eredményt hoztak különböző ipari-technológiai alkalmazásokban, azonban
a módszer kevéssé terjedt el a vizsgálatok helyhez kötöttsége, viszonylag bonyolult hozzáférhetősége és magas költsége
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miatt. Ezen fog segíteni a martonvásári megközelítés: a neutronforrás egyszerű és olcsó üzemeltetése gyors, olcsó és
könnyen hozzáférhető vizsgálatokra kínál lehetőséget.
A mai neutronforrások mellett üzemelő nagyberendezések
napi átlagos üzemeltetési költségei a nemzetközi tapasztalatok szerint az egy- és négymillió forint közötti sávban vannak.
A martonvásári ennek a tizede lesz. Azért ilyen olcsó, mert itt
nincs szükség a neutronokat kibocsátó nagy nukleáris létesítményre, az atomreaktorra. Mivel az ipar szereplői kevéssé ismerik az ilyen neutronkutatási eszközben rejlő lehetőségeket
– hogy ne érje váratlanul a potenciális partnereket az új diagnosztikai lehetőség –, a martonvásári eszközt építő konzorcium vezetői már a berendezés elkészülte előtt széles körben
igyekeznek megismertetni a módszert. „Már 2018-ban felkerestem a szóba jöhető ipari partnereket, vázolva a neutronos vizsgálatokban rejlő lehetőségeket, egyúttal ismertettem
a formálódó optimalizált kompakt neutronforrás előnyeit,
és felajánlottam a Budapesti Kutatóreaktor eseti használatának lehetőségét. Számos ipari példát mutattunk olyan
kérdések esetleges megválaszolására, amelyek a közismert
és használt módszerek útján nyitottak maradtak a kutatás,
fejlesztés vagy akár a sorozatgyártás folyamataiban. Így
jutottam el az autóipar mint kiemelt céliparág szereplőihez,
és tőlük kaptam mintákat, melyek közül két eseti példát, a bevezetőben említett alumínium alkatrész, továbbá egy csapágyprobléma vizsgálatát, illetve annak eredményeit szeretnénk ismertetni ebben a cikkben.
A Budapesti Kutatóreaktor hatvan éve üzemel Csillebércen, és várhatóan még további egy, esetleg több évtizedig
is működhet. Segítségével már most megismerhetik az ipari
szereplők a neutronos vizsgálatok lehetőségeit és előnyeit,
kiegészítő szerepét a többi roncsolásmentes anyagvizsgálati módszerhez képest. Mindezek tükrében reményeim szerint egyre többet és többen fogják használni először a Kutatóreaktort, majd a martonvásári neutronforrást; végül pedig
egy-egy nagyvállalat vagy ipari park akár saját neutron-
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forrásának a megrendelésére is sor kerülhet, a martonvásári prototípus reprodukciójával – természetesen az adott
partner elvárásainak paraméterezésével” – tájékoztatott
Pétermann Csaba, a Mirrotron Kft. cégvezetője.
A Budapesti Kutatóreaktort az Energiatudományi
Kutatóközpont működteti.
A reaktor az energetikai reaktorokhoz képest viszonylag alacsony teljesítménynyel üzemel (10 megawatt,
például a paksi 1300 megawatthoz képest), viszont a kompakt
aktív zónájának köszönhetően nagyon nagy sűrűségű neutronnyalábokat lehet belőle kivezetni. Egy ilyen neutronnyalábon üzemelő képalkotó berendezés biztosította a fent említett
autóipari alkatrészek vizsgálatához szükséges kísérleti körülményeket. Az egyik esetben az anyagszerkezeti vizsgálatok
során a kutatók alumíniumból készült, szabálytalan formájú,
domborulatokat és homorulatokat, valamint furatokat egyaránt tartalmazó, mintegy 15-20 centiméter kiterjedésű és
1-2 centiméter vastag darab központi részére koncentráltak.
„A megrendelő által a fedélalkatrész egy részén megjelölt
tartományban levő hibahelyeket vizsgáltuk. A neutronnyalábbal történő átvilágítás során a tomográfiás képalkotás és kiértékelés eredményei azt mutatták, hogy az alumíniumfedélen számos öntési hibahely található. A mérendő tárgy nagysága és a megkívánt térbeli felbontás miatt
a tárgy esetében a tomográfiás képalkotást csak két részletben végezhettük el: a fedél jobb és bal részéről egymás-

Egy komplex alumíniumöntvény neutrontomográﬁás vizsgálatra
előkészítve a Budapesti Neutron Centrum RAD
D mérőhelyén
sal átfedő képek készültek. A mérést digitális képalkotással
végeztük, melynek során a mérendő tárgy egyes nézeteiről
1126 felvétel, 16 bit szürkeérték felbontású kép készült, továbbá a gyengítetlen neutronnyalábról, valamint a kamera sötétáramáról is 10-10 darab spektrumot vettünk fel, ez
utóbbiakra a hasznos jeleknek a háttérzajból való minél tisztább kinyerésére volt szükség” – nyilatkozta magazinunknak
Szentmiklósi László laborvezető.
A tomográfiás rekonstrukció eredménye, ideális esetben,
megadja a vizsgált térfogat különböző pontjaiban a tárgyhoz
tartozó neutrongyengítési együtthatókat. Ezek az értékek,
A tárgy
metszeti
képein
jól azonosíthatók
az öntési
hibák
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azonos anyagi minőséget feltételezve (például alumíniumötvözet), a lokális sűrűségről adnak felvilágosítást. Ebben
a konkrét esetben a tárgy mérete és anyaga miatt a képalkotásban korrekciós eljárásokat kellett alkalmazni, ami a homogenitásra és a lokális sűrűségre vonatkozó kijelentéseket megnehezítette. Viszont az anyaghiányok okozta nagymértékű
struktúraváltozásokat a korrekciós torzítások ellenére jól ki
tudták mutatni, a háromdimenziós felvételeken jól láthatók
a zárványos anyaghibák.
A mérést és az értékelést Kis Zoltán, a kutatóközpont
tudományos főmunkatársa végezte. Megállapítása szerint
az alumíniumfedélen számos öntési hibahely látható: a pórusok térbeli eloszlása egyenetlen, a csavarmenettel rendelkező tuskók környékére koncentrálódnak. Az öntési pórusok
köbmilliméteres nagyságrendbe esnek és gömb alakúak, ami
az öntés során keletkező gázok okozta üregképződésre utal.
A legnagyobb pórusok 1–4 köbmilliméteresek, de találtak egy
20 köbmilliméteres térfogatút is. A hibahelyek részben összefüggő csatornarendszert alkotnak, de ezek kiterjedtsége az alkalmazott mérési feltételek térbeli felbontásával nem volt biztosan megállapítható. Mindebből ugyanakkor egyértelműen
le lehetett vonni a következtetést, hogy a fedélalkatrész nem
felelt meg a hermetikus zárás követelményeinek, ezt elkerülendő, az öntési technológiát kell javítani.
Egy másik esetben, szintén autóipari vállalat problémájaként, csapágyak kenési hiányosságának a feltárása volt a feladat. Egy elhasználódott és egy új kétsoros golyóscsapágy

nált minta egy részében a kenőanyag szinte teljesen hiányzik,
és ennek környezetében számos repedést lehetett felfedezni.
„Az alumínium alkatrész, valamint a golyóscsapágy neutronos vizsgálata kiváló példa arra, hogy egy hazai kutatóközpont az ipar szereplői számára hasznos elemzésre képes.
Mindkét esetben az autógyártó vállalat ennek köszönhetően
érvényesíteni tudja az alkatrészek beszállítóival szemben
a szigorú minőségi elvárásait. Sokkal több feladatra is vállalkoznánk, de a hazánkban működő multinacionális cégek
általában az anyavállalat országának kutatóhelyein végzik az ilyenfajta teszteket. Viszont hatalmas potenciál rejlik
a hazai kis- és középvállalkozásokban, a multinacionális
nagyvállalatok beszállítóiban; elsősorban őket segíthetné
az itthoni kutatás-fejlesztési infrastruktúra, de ezek a kkv-k
még kevéssé ismerik például a mi neutronos lehetőségeinket,
így elvétve kérik fel a magyar kutatóhelyeket. Ugyanakkor
az érintettek számára fontos információ, hogy hatszáz kilométeres körzetben ez az egyetlen, ilyen korszerű neutronos
módszert alkalmazó központ” – mondta Szentmiklósi László,
aki azt is kiemelte, hogy a budapesti kutatóhely ugyanazt
a szakmai minőséget a nyugati intézeteknél lényegesen alacsonyabb áron produkálja. A reaktornál végezhető mérések nem a napi rutinra alapozó, sorozatgyártási feladatokat
tudnak ellátni, hanem egyedi megbízásokra egyedi mérési
módszerek kidolgozásában erős szakemberek oldanak meg
technológiát fejlesztő vagy minőséget javító problémákat.
Mindezt roncsolásmentesen, azaz a megrendelő ugyanazt

Az alumíniumöntvény 3D optikai szkennelt modellje (bal oldali ábra) és az arra sötétebb árnyal tt l rávetített
lattal
á tít tt részleges
é l
neutrontomográﬁ
t t
áﬁáás kép
ké
(középső ábra). A kvantitatív, digitális pórusanalízis
során a különböző méretű pórusokat,
öntési hibákat eltérő színnel
jelenítjük meg (jobb
oldali ábra)

összehasonlító vizsgálatában a neutronok segítségével feltárhatták nemcsak a konkrét hibát, a repedéseket és töréseket,
hanem annak okát is. Ugyancsak a neutrontomográfia módszerével a fémes részek mellett a szerves anyagok is láthatóvá
tehetők (ellentétben például a röntgenes átvilágítással). Ezzel
kimutatható volt – a csapágy megbontása nélkül –, hogy a tapasztalt kopás és törés kenési elégtelenségre vezethető vissza.
Egy új és egy elhasználódott kétsoros golyóscsapágy neutron
tomogramjának összehasonlítása megmutatta, hogy a hasz-
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a tárgyat kapja vissza, amit átadott, és ezen további tesztelések
is végezhetők. A magas színvonalú munkát az is garantálja,
hogy a vizsgálatok nemzetközi szabványoknak és az ISO9001:
2015 minőségirányítási rendszernek megfelelő körülmények
között zajlanak, az adatok feldolgozását a legjobbak között elismert szoftverekkel végzik. A martonvásári új neutronforrás
– a Kutatóreaktorral együttműködésben, egymás lehetőségeit
kiegészítve – még több, könnyebben elérhető és olcsóbban kivitelezhető anyagvizsgálati lehetőséget fog kínálni. ¡

tudomány

csontmaradvány, örökítőanyag • költésparazita faj, áldozatok fészke

Roncsolásmentes A
mintavétel génekből

Forrás: PlosOne, Pinhasi és munkatársai, 2015

Magyar, osztrák és amerikai kutatók felfedezésének köszönhetően sikerül megelőzni az értékes ősi csontok DNS-mintavételekor történő jelentős roncsolódását – az eredmény a Genome
Research tudományos lapban jelent meg.

A halántékcsont sziklacsonti része

z emberelődök kutatásában döntő a csontmaradványokban lévő örökítőanyag kinyerése.
A több száz vagy több ezer éves DNS-töredékekhez
korábban csak a csontmaradványok károsítása, vagyis
a leletek sérülése árán lehetett hozzájutni. Az archeogenetikai szempontból legértékesebb mintát adó
csontrész a koponyában, a halántékcsont sziklacsonti
részében található. Ennek rendkívül tömör csontszerkezetében más csontokhoz képest nagyságrendileg
több DNS őrződik meg. A sziklacsonti részből azonban éppen a koponya esetében csak több-kevesebb
roncsolással lehet mintát venni. „A mintavételezések
során számos esetben szembesültünk az antropológiai
és muzeológiai szempontból egyaránt súlyos dilemmával. Ezért nemzetközi partnereinkkel és magyar
kollégáinkkal együttműködésben egy új módszert fejlesztettünk ki” – mondta Hajdu Tamás, a magyar
kutatócsoport tagja. A közelmúltban kimutatták,
hogy nemcsak a sziklacsonti részből, hanem a benne
található három kis méretű hallócsontból, az üllőből,
a kalapácsból és a kengyelből is jelentős mennyiségű
archaikus DNS nyerhető ki. A hallócsontokból kinyert
örökítőanyagot összehasonlították a sziklacsontból
kinyert DNS-ével, amivel bizonyították a hallócsontok sziklacsonthoz hasonló felhasználhatóságát.
Az eredmény a Harvard, a Bécsi Egyetem, az ELTE,
valamint a Magyar Természettudományi Múzeum
szakembereinek közös sikere. ¡

Kire bízza a fiókáit a kakukk?
Hogyan választja ki utódai nevelőszüleit, azaz gazdamadarát
a kakukk? – erre a kérdésre keresték a választ a Debreceni
Egyetem viselkedésökológusai. Eredményük a Nature lapcsaládhoz tartozó Scientific Reportsban jelent meg.

A

kakukk a költésparazita fajok legismertebb képviselője hazánkban. Tojásait más madárfajok fészkébe tojja, ezzel áthárítva a fészekrakás és a ﬁókanevelés terhét a nevelőszülőkre, az úgynevezett gazdákra. Minden kakukk tojó csupán egy vagy csak néhány gazda
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tojásmintáját képes utánozni, ezért
csak ezeket tudja sikeresen parazitálni.
Az azonban kevésbé volt világos, hogy
a kakukk miként ismeri fel a megfelelő gazdafaját, és hogyan találja meg
azok jól elrejtett fészkét. A Debreceni Egyetem Természettudományi és
Technológiai Kar Evolúciós Állattani
és Humánbiológiai Tanszéke, valamint
az MTA–ELTE–MTM Ökológiai Kutatócsoport munkatársai hazánk egyik
leggyakrabban parazitált gazdafaját,
a nádasok szélén költő nádirigót vizsgálták. Az elmúlt harminc év kutatási eredményei egyértelművé tették,
hogy a kakukk a nádasok melletti
fákról és villanyvezetékekről leselkedve szemeli ki újabb és újabb áldozatai fészkét. A viselkedésökológusok
új eredménye szerint a gazdák riasztóhangja fontos információforrás a kakukknak a fészek megtalálásában.
Az amúgy a gazda számára előnyös
fészekvédelmezés felfedheti a gazda
fészkének hollétét a közelben hallgatózó fészekparaziták előtt. ¡
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Biztonságos Étrend-kiegészítő Program • meghosszabbított pályázatbeadási határidő

A vitaminokat
is hamisítják
Folyamatosan nő a kereslet az étrend-kiegészítők iránt, és emelkedik az internetes vásárlások száma
is a szektorban, amire már a hamisítók is felfigyeltek.

szerte több mint 1600 patika csatlakozott, ahol csak
olyan készítmények, egyebek között vitaminokat és
ásványi anyagokat vagy éppen növényi összetevőket tartalmazó szerek vásárolhatók meg, amelyek
átestek az előírt – a minőségi megfelelőséget is ﬁgyelembe vevő – kockázatértékelésen.
Aki biztonságos étrend-kiegészítőt szeretne vásárolni, keresse a gyógyszertárakban a Biztonságos
Étrend-kiegészítő Program védjegyét. Az együttműködéshez csatlakozott gyógyszertárak listája a Magyar Gyógyszerész Kamara honlapján (https://www.mgyk.hu/
admin/data/ﬁle/20200422/etrend0421.pdf) megtalálható. ¡

A

Hamisítás Elleni Nemzeti Testület és a Tárki
tavalyi kutatásából az derült ki, hogy a harminc év felettiek az ilyen jellegű készítmények
elsődleges fogyasztói, és egyre többen használják
ezeket a termékeket. A növekvő igényeknek köszönhetően az étrend-kiegészítők piaca is bővül,
azonban nem mindegy, hogy milyen forrásból szerezzük be ezeket a szereket.
A piacra kerülő készítmények nem esnek át előzetes bevizsgáláson, ezért főként a beszerzés forrása
lehet a biztosítéka annak, hogy megfelelő készítményhez jusson a vásárló.
A hamis, esetenként életveszélyes szerek visszaszorítása érdekében jött létre a Biztonságos Étrendkiegészítő Program. A programhoz eddig ország-

Sikeres startup a szellemi
tulajdonjog-védelem segítségével!
A koronavírus-járvány miatti rendkívüli
A
helyzetre tekintettel április 30-áról június
15-ére módosította a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala a szellemi tulajdon hasznosságát népszerűsítő, középiskolásoknak
szóló pályázat beadási határidejét.
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z SZTNH a kormányzati intézkedésekkel összhangban azt szeretné, hogy a magyar ﬁatalok a jövő nyertesei legyenek, ehhez
azonban megfelelő elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatot
kell szerezniük, mert ezek nélkül nem lehet versenyképes a tudásuk. Ezért újították meg a szakképzés rendszerét, és ezért fejlesztik
a felsőoktatást is – mondta el Pomázi Gyula, a Hivatal elnöke.
A feladat, hogy egy képzeletbeli vállalkozást hozzanak létre,
amelyben kiemelt szerepet kapnak az iparjogvédelmi jogok, védjegyek és a szerzői jogok a piacra jutáshoz. A kitalált cég létrehozása mellett meg is kell védeniük a megálmodott terméküket vagy
szolgáltatásukat – ezzel is tudatosítva a pályát választó és pályakezdő ﬁatalokban, hogy az innováció számszerűsíthető, és a piac
számára is értelmezhető értéket jelent.
A 2,5 millió forint összértékű pályázaton, amelyet az SZTNH
a Magyar Védjegy Egyesülettel közösen szervez, olyan ötfős csapatok jelentkezhetnek, amelyek 11. és 12. osztályos diákokból és egy
felkészítő tanárból állnak. Az öt legeredményesebb csapat tagjai
fejenként 50-150 ezer forintos vásárlási utalványt kapnak. ¡
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gyógyszerfejlesztés, preklinikai kutatás, állatkísérletek, humán vizsgálatok, engedélyeztetés

Szerző: Szegedi Imre

Hosszú az út
az ötlettől a tablettáig
Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy egy mai hírben hallott vegyület néhány
héten belül a patikákban kapható gyógyszer lesz, azonban a fejlesztés – amíg
az ígéretes molekulából hatékony és biztonságos gyógyszer lesz – évekig tart.
Az új hatóanyag létrejöttéhez több száz ember 15-17 évnyi munkájára és legalább másfél milliárd dollárra van szükség. A gyógyszerfejlesztés folyamatáról
Greiner Istvánt, a Richter Gedeon Nyrt. kutatási igazgatóját kérdeztük.
Egykoron a gyógyszerkísérletek többségének kiindulópontja a kémia volt.
Létrehoztak egy vegyületet, majd megnézték, hogy van-e gyógyító hatása.
Mikor nyert teret a biológiai kutatásfejlesztési szemlélet, aminek lényege,
hogy ismerjük a betegséget létrehozó
mechanizmusokat, és ezekbe a folyamatokba próbálunk valamely ponton – egy
új anyag segítségével – beavatkozni?

– A biológia térhódítását a gyógyszerkutatás korai szakaszában elsősorban a molekuláris biológia fejlődésének köszönhetjük, és
ez a nyolcvanas években épült be a gyárak
mindennapjaiba. Az ebből született eredmények azonban nem mondják meg té-

vedhetetlenül, hogy egy betegségnek mi
lehet a hatásmechanizmusa, milyen fehérjék, milyen receptorok érintettek. Sokkal
inkább lehetőségeket vázolnak fel, ezek közül kell megannyi információ alapján kiválasztani a legvalószínűbbnek tűnő utat. Sajnos, az emberi szervezet működését még
nem ismerjük tökéletesen, a hiányosságokra
csak lassan találunk magyarázatokat. Sokszor egy-egy fehérje szerepének megértését
maga a gyógyszerkutatás segíti. Ugyanis
ha egy klinikailag hatékony gyógyszer, ami
azon a fehérjén hat, amire előzetesen készült, gyógyítja az adott betegséget, akkor
egyértelművé válik a kapcsolat az indikáció
és a kutatók által korábban kiválasztott

innováció

biológiai célpont között. Azonban ez sajnos
nincs minden esetben így. A kutatás klinikai fázisában gyakorta azzal szembesülünk,
hogy a fehérje, a receptor nem váltotta be
a hozzá fűzött reményeket.
Kezdjük az elején. A szakemberek kiválasztották a gyógyításra kiszemelt
betegséget. Hogyan indul a kutatómunka?

– Első lépésben valóban azt kell eldönteni,
hogy az adott gyógyszerfejlesztő közösség
milyen terápiás területen szeretne eredményt elérni. Ez azért fontos, mert azon
a területen kell a legszélesebb ismereteket
megszerezni, ott kell a legjobban elmélyed-
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rendben, elkezdődik a preklinikai kutatási
szakasz, ahol nagyon sok, már ehhez a célponthoz tervezett vegyületet tesztelünk,
majd kiválasztjuk azt, amelyik a leginkább
megfelel egy gyógyszerrel szemben támasztott követelményeknek. Azaz eljusson a célponthoz, stabil legyen, azt a hatást
fejtse ki, amit mi akarunk, de ne hasson rokon receptorokon, és ami nagyon fontos,
ne legyen káros mellékhatása. Ez hosszú folyamat, aminek egyes szakaszait nem lehet
lerövidíteni. A biológiai tesztek létrehozása,
beállítása szintén időigényes, hiszen ezek
eredménye döntően befolyásolja, hogy
elérhető-e a végső cél, az, hogy emberben
hatékony legyen a molekula.
Nem spórolható meg az állatkísérletes
szakasz?

Első lépésben egy adott gyógyszerfejlesztő közösség eldönti, milyen terápiás területen
szeretne eredményt elérni. A célpont meghatározása, indikációhoz rendelése egy–három éves szakasz, mely után elkezdődik a preklinikai kutatási szakasz, amikor sok,
már ehhez a célponthoz tervezett vegyületet tesztelnek, majd kiválasztják azt, amelyik
a leginkább megfelel a leendő gyógyszerrel szemben támasztott követelményeknek.

ni, ahol a legnagyobb valószínűséggel tudunk pozitív eredményeket felmutatni. Ma
a Richter Gedeon Nyrt. elsődleges originális
kutatási területe a központi idegrendszer,
ezen belül a neurológiai, pszichiátriai betegségek kezelése. Ezen a területen érezzük
úgy, hogy versenybe tudunk szállni a legnagyobbakkal, eredményeket tudunk szállítani az emberiség egésze számára. Ha tudjuk,
mire koncentrálunk, kiválasztjuk a szóba jöhető célpontokat. Általában ezeknek a felfedezése, szerkezetük felderítése az egész
világon egyetemi vagy egyéb állami ﬁnanszírozású kutatóintézetekben folyik. Ha már
megvan a célpont, akkor annak az indikációval való összefüggését valamilyen módon
valószínűsíteni kell. Nem elméleti fejtegetésre kell gondolni, hanem átgondolt laboratóriumi kísérletekre – ez lehet sejttenyészet, mesterséges szövet, vagy olyan kísérleti
állat, amelyik érzékeny az adott receptorra.
Utóbbi esetben azt nézzük, hogy a receptor működésének befolyásolása milyen reakciót vált ki az állatban. Az adott fehérje
működését befolyásoló vegyület egyébként
az esetek nagy részében már rendelkezésre
áll, hiszen maguk a receptorral foglalkozó
kutatók a felfedezés során is már valamilyen
anyaggal befolyásolták a későbbi célpont
működését. Ugyanakkor majdnem biztos,
hogy az az anyag nem lesz jó gyógyszernek:
mellékhatásai vannak, nehéz eljuttatni a re-
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ceptorhoz, túl gyorsan lebomlik az emberi
szervezetben, vagy egyéb nehézségekkel
szembesülnek a fejlesztés során.
A célpont meghatározása, indikációhoz
rendelése egy–három éves szakasz. Ennyi
idő alatt kiderül, hogy a kiválasztott receptor mennyire ígéretes, illetve, hogy valaki
valahol nem jár-e már előttünk. Ha minden

– Nem. Mai tudásunk szerint két területen
még sokáig szükség lesz a kísérleti állatokra. Az egyik, és ez a központi idegrendszeri
szerek esetében gyakori, amikor bonyolult
folyamatok végeredményét akarjuk látni
– azaz nemcsak az érdekel, hogyan hat
a vegyület az egyes sejteken, szövettenyészetekben, hanem a szervezet egészére kifejtett hatására koncentrálunk. A másik,
amikor az anyag biztonságosságáról kell
meggyőződni. Biztosnak kell lennünk abban, hogy amikor először adjuk embernek,
nem károsítja annak a szervezetét. Minden korábbi gyógyszer esetében is volt egy

Az állatkísérletes szakaszban nemcsak azt vizsgálják, hogyan hat a vegyület az egyes
sejteken, szövettenyészetekben, hanem a szervezet egészére kifejtett hatására koncentrálnak. Az anyag biztonságosságáról kell meggyőződni. A gyógyszergyárak és a humán
kísérleteket engedélyező hatóságok az állatkísérletek eredményei alapján tudják megbecsülni a potenciális hatóanyagnak azt a legkisebb dózisát, ami biztosan nem okoz kárt.
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ember, aki elsőként vállalta a kockázatot.
A gyógyszergyárak és a humán kísérleteket
engedélyező hatóságok az állatkísérletek
eredményei alapján tudják megbecsülni
a potenciális hatóanyagnak azt a legkisebb
dózisát, ami biztosan nem okoz kárt.
Pár évtizede még az volt jellemző, hogy
a gyógyszercégek saját forrásaikat felhasználva kutattak ígéretes gyógyszermolekulák után, mára ezen a területen
is megjelentek a startup cégek, amelyek egy-egy molekula kifejlesztésére
jönnek létre. Ma már több tízezer ilyen,
jellemzően biotechnológiai profilú vállalkozás kutat új, potenciális gyógyszerek után. Honnan van pénzük, és meddig jutnak el?

– A célpontok megkeresését, funkciójuk
meghatározását, terápiás hozzájárulások
megbecsülését és gyógyszerkutatásra való
felajánlását valóban egyre több startup
végzi. A pénzt jellemzően kockázati tőkebefektetők, EU-s és nemzeti pályázati források, alapítványi támogatások biztosítják.
Ma már az sem ritka, hogy a startup cégek
olyan mennyiségű forráshoz jutnak, sokszor már a tőzsdéről, hogy akár a klinikai
jelöltségig elviszik a projekteket, de az öszszes klinikai vizsgálatok lefolytatására ezek
sem képesek. Ne feledjük, hogy a sajtóban mindig a sikeres startupokról írnak, de
a többségről soha nem kapunk hírt, mert
azok nem tudják értékesíteni a vélhetően
hibás ötletüket, és tönkremennek.
Hogyan zajlanak a humán vizsgálatok?

– A vegyület kiválasztásától a gyógyszerjelölt első humán adagolásáig általában két
év telik el. Ennek a két évnek a vizsgálatai
azt a célt szolgálják, hogy a vegyület rövid
és középtávon ne okozzon kárt a humán
szervezetben. Azt azonban sohasem lehet
százszázalékos biztonsággal kijelenteni,
hogy egy adott hatóanyag egyetlen emberben sem okoz majd káros mellékhatást. Nagyon sok olyan termék született az elmúlt
évtizedekben, amelyekről a forgalomba hozatal és több százezer páciens kezelése után
derült ki, hogy a gyógyszer szedésével járó
előnyök összességében elmaradnak a hátrányoktól. Ilyenkor a piaci visszajelzéseket
folyamatosan követő cégek és a hatóságok
közös vizsgálódás után felfüggesztik a szer
forgalmazását, illetve visszavonják a törzskönyvet. Ezek természetesen szélsőséges
esetek. Klinikai vizsgálatig akkor jut el egy

vegyület, ha nagy valószínűséggel ilyen
nem következik be. Az összes szükséges dokumentum birtokában a gyógyszergyártó
az illetékes hatóságtól engedélyt kér a klinikai vizsgálatok elvégzésére, amit a hatóság
szakmai és etikai szempontok alapján megad vagy elutasít. Igen esetén először azt kell
kideríteni, hogy mi az a legmagasabb dózisszint, anyagmennyiség, ami úgy adható be
az egészséges önkéntesnek, hogy biztosan
ne okozzon hátrányt vagy kárt. Következő
lépésben ugyanezt a vizsgálatot betegeken is megismételhetik, hiszen nagyon sok
olyan gyógyszer van, amiből a beteg ember
jóval többet bevehet, mint az egészséges.
Újabb feladat a vegyület hatékonyságát
erősítő vagy cáfoló információk beszerzése.

latba. Ha a jelölt kiállta a próbákat, akkor
kerül sor a még nagyobb létszámú kísérleti
csoport bevonására. A vizsgálatban érintett egészséges és beteg emberek száma
gyakorta eléri az öt-tízezer főt. Ha minden
rendben, a gyártó összeállítja azt a dossziét,
amely alapján forgalombahozatali engedélyt kér a hatóságtól arra, hogy a terméket gyógyszerként árusíthassa. A hatóság
minden adatot ellenőriz, visszakérdez – ez
a szakasz nagyjából másfél-két évig tart.
Különleges esetekben ez gyorsabban levezényelhető: a nagyon ritka betegségekkel
szemben támasztott klinikai vizsgálatok és
a törzskönyvezés során támasztott követelmények kevésbé rigorózusak. Jogosan,
hiszen egyszerűen képtelenség több ezer,

A vegyület kiválasztásától a gyógyszerjelölt első humán adagolásáig általában két
év telik el. A feladat annak megállapítása, hogy hat vagy nem hat a gyógyszerjelölt.
Amennyiben szigniﬁkáns a változás, egyértelmű a javulás, akkor mondhatjuk, hogy
a gyógyszer hatékony. Ha a jelölt kiállta a próbákat, akkor kerül sor a még nagyobb,
öt-tízezer fős létszámú kísérleti csoport bevonására.

Azaz annak megállapítása, hogy hat vagy
nem hat a gyógyszerjelölt? A hatásosságot
időnként nehéz megfogalmazni. Testsúlycsökkentőknél ez könnyen kijelölhető, de
a központi idegrendszerre ható vegyületeknél sokkal nehezebb meghatározni a javulást. Amennyiben szigniﬁkáns a változás,
egyértelmű a javulás, akkor mondhatjuk,
hogy a gyógyszer hatékony. Ez így könnyűnek tűnik, ám ezek a vizsgálatok bővelkednek a nehéz pillanatokban: sem az orvos,
sem a beteg nem tudhatja, hogy placebót
vagy a gyógyszerjelöltet adja, illetve kapja,
emiatt aztán az eredményt, ami persze így
igazán érvényes, a cég csak jóval az utolsó
adagolás után, az adatok kiértékelésekor
tudja meg. Ekkor derül ki, hogy felesleges
volt az összes korábbi erőfeszítés, vagy
érdemes folytatni. Sajnos ez utóbbi a ritkább. Előfordul, hogy az adott betegségre
hatékony gyógyszert is bevonnak a vizsgá-
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ritka betegségben szenvedő beteget összeszedni. Vészterhes időkben – amilyenben
most is élünk – a racionális engedékenység
nemcsak ritka betegség, hanem pandémiát
előidéző kórokozó esetén is megengedett
a hatóság részéről. Nagyon fontos, hogy
az engedélyeztetés mindig egy adott országra vonatkozik, az adott ország hatósága bírálja el a törzskönyvet. Az, hogy mi
lehet gyógyszer, azt mindig az adott állam
engedélyező hatósága dönti el. Előfordulhat, hogy egy hatóanyag Magyarországon
gyógyszer, az Egyesült Államokban azonban nem az, illetve ennek a fordítottjára is
van példa. A volt szocialista országokban is
nagyon sok olyan gyógyszer volt forgalomban, ami nyugaton nem került a patikákba.
Az előbbiekből következik, hogy a gyártóknak tisztában kell azzal lenniük, hogy
a terméket hány országban akarják majd
forgalmazni. Ez azért fontos, mert minden
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egyes engedély megszerzése költséggel jár,
illetve az egyes országok eltérő klinikai vizsgálatokat írhatnak elő. Ezek nagyon drágák,
a teljes kutatás-fejlesztési költség nagyjából
felét ez és a törzskönyvezés viszi el. Fontos
tudni, hogy amikor egy gyógyszer kifejlesztésének költségéről beszélve 1,5-2,5 milliárd
dollárt emlegetnek, akkor ebbe az összegbe
a sikertelen fejlesztések költségeit is bele
kell érteni. Elindul 15-20 projekt, és csak
egyből lesz gyógyszer, de természetesen
a kudarcok árát is beépítik a sikeres termék
költségébe.
A szabadalmi oltalom általában húsz
évre szól. Ez hosszú időnek tűnik, azonban a gyógyszerfejlesztés és a törzskönyvezés sok évet vesz igénybe, így
a forgalomba kerüléskor sokszor alig
néhány év van hátra a szabadalmi védettségből. Van-e mozgásterük a gyógyszergyáraknak?

– A gyógyszeripar egyik legkritikusabb
pontja a hosszú kutatás-fejlesztési időszak.
Nemcsak nagyon drága – 1,5-2,5 milliárd
dollárról beszélhetünk napjainkban, miközben harminc évvel ezelőtt ennek az öszszegnek a tizedéből gyógyszer született –,

hanem olykor 15-17 évet is elvisz. Jogos elvárás, hogy ezt a pénzt, némi proﬁttal,
a befektető szeretné visszakapni. Ennek
a hosszú időszaknak az a hátránya, hogy
ha valaki szabadalmi oltalommal szeretné
elérni, hogy az adott terméket csak ő forgalmazhassa, akkor valóban csupán néhány
éve van a korábbi kiadásokat meghaladó
bevételek elérésére. Az Egyesült Államokban hallott vélemény szerint legalább nyolc
év kizárólagos piaci jelenlét alatt térül meg
a korábbi befektetés. Ha összeadjuk a fejlesztés és a befektetést visszahozó forgalmazás idejét, bőven húsz év felett járunk.
Az originális gyógyszerek fejlesztői ezért
más törvényi rendelkezésekkel a fejlett országokban húsz évnél hosszabb „szabadalmi” idővel óvhatják termékeiket, garantálhatják piaci monopolhelyzetüket.
Egy alkalommal azt nyilatkozta, hogy
mint mindenhez ebben az életben,
a gyógyszerfejlesztéshez is intuíció és
szerencse kell. Mondana erre példát?

– Az összes sikeres gyógyszerfejlesztés során volt olyan pillanat, amikor hajszálon
múlt, hogy a munka folytatódik, vagy le
kell állítani az egészet. A gyomorfekély ellen

hatékony Omeprazol nevű szer kutatása
során – ez a szerről írt könyvben olvasható – három olyan pillanat volt, amikor
a folytatásnak ugyanakkora volt az esélye,
mint a kutatás leállításának. Folytatták, és
a világ egyik legnagyobb forgalmú készítménye lett. Gyakorta egyébként magának
a hatóanyagnak a megtalálása is a szerencsén múlik. A penicillin felfedezése is ilyen
szerencsés eseménysorozat eredménye.
A gyógyszerkutatásban van helye, szerepe a mesterséges intelligenciának?

– Nagyon sokan csodát várnak ettől. Én
azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia nem oldja meg a gyógyszerkutatás
problémáit, nem tudja kezelni az összes ﬁgyelembe veendő szempontot. A kiindulópontok keresésében, kémiai szintézisek
tervezésénél hasznos lehet, de például az
alkalmazandó tesztek kiválasztását, kidolgozását már nem bíznám a mesterséges
intelligenciára.
Mikor dől el az, hogy por alakú lesz
a gyógyszer, vagy folyadék formájában kerül a szervezetbe? Hogy kicsi
vagy nagy lesz a kapszula?
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– A forma a klinikai vizsgálatok során „kristályosodik” ki. Nyilvánvaló, hogy a nagyon
hatékony, nagyon stabil vegyületből kevesebbet, a kevésbé hatékonyból, a gyorsan
lebomlóból többet kell a beteg szervezetébe juttatni. Ez szabja meg a méretet. Arra törekszenek a gyártók, hogy lehetőleg
otthon, tabletta formájában tudja bevenni
a páciens a gyógyszert. Kényelmetlenebb,
ha magunkat kell injekciózni, de ez is megoldható, ám léteznek olyan gyógyszerek,
amelyek kizárólag infúzión keresztül juttathatók a szervezetbe – ezt legtöbbször
csak orvos adhatja be, megfelelő körülmények között.

a hatóanyag az Egyesült Államokban a legdrágább, majd Japán és Európa következik. Általában a helyi engedélyező hatóság
dönti el az árat. A forgalombahozatali engedély megadása és a termék gyógyszertári megjelenése között akár két év is eltelik,
aminek oka általában a hosszan elhúzódó
ártárgyalás. A vita arról folyik, hogy menynyit ér az emberi élet, a fájdalomcsökkenés, a nyugodt éjszaka. Ez alapján dől el,
hogy milyen ár jöhet szóba adott gyógyszer esetében. A hatóságok garantálják
a gyógyszer megﬁzethetőségét, hogy nem
szaladnak el az árak, miközben azt is ﬁgye-

hetővé tették az érintett gyógyulását, jobb
közérzetét.
Mit adtak a világnak az innovatív
gyógyszerek?

– Az orvostudomány és a gyógyszeripar
párhuzamos fejlődésével, kéz a kézben
született eredményeinek köszönhetően jelentősen nőtt az emberek várható élettartama. Nemecsek Ernő bő száz évvel ezelőtt
tüdőgyulladásban hunyt el, ma valószínűleg
könnyedén túlélné ezt a betegséget. Ha valaki harminc évvel ezelőtt elkapta a HIV-vírust, majd kialakult nála az AIDS-betegség,

Eljutottunk oda, hogy az érintett betegek a patikában megvásárolhatják
a gyógyszert. Ezzel véget ért a fejlesztők munkája?

– Ez egy gyakori tévhit, nagyon sok még
a tennivaló. Amikor 2015-ben az amerikai
gyógyszeripari hatóság originális termékünket elfogadta – elsőként a hazai ágazat történetében –, sokan azt hihették, hogy ezzel
a munkánk véget ért. Tévedtek. Más típusú,
nehéz, sok energiát felemésztő munka kezdődött akkor. A hatóság általában további
vizsgálatokat ír elő, amiket el kell végezni.
Például meg kell nézni, hogy gyerekek esetében hatékony-e a vegyület. Előfordulhat,
hogy más kiszerelési formára is szükség van:
injekcióra vagy például szájban oldódó tablettára. Ahogy korábban említettem, minden ország maga adja az engedélyt, úgyhogy
sok további engedély megszerzéséért is folytatnunk kell a kutatás-fejlesztési munkát.
Rövidíthető-e az előbb felvázolt, 15-17
éven át tartó innovációs folyamat?

– A gyógyszerfejlesztők és a hatóságok
együttműködésének javításával, a közös
hang megtalálásával gyorsítható a folyamat. Ugyanakkor például az évtizedeken
át szedett hatóanyag esetében a biztonságossági vizsgálat folyamatának hossza nem
csökkenthető. Például egy élethosszon át
szedendő étvágycsökkentő esetén nincs
tolerálható mellékhatás, emiatt egy ilyen
szernek nagyon hosszú a biztonságossági
vizsgálati szakasza.
A gyógyszer ára kizárólag a gyártókon
múlik, vagy az engedélyező hatóság is
beleszólhat?

– Az ár országonként változik, akár kétháromszoros különbség is lehet. Ugyanaz

Egy gyógyszer ára országonként változik, akár két-háromszoros különbség is lehet.
Ugyanaz a hatóanyag az Egyesült Államokban a legdrágább, majd Japán és Európa
következik. Ám nemcsak a benne lévő anyag árát kell megﬁzetni, hanem azt az értéket,
munkát, kutatói éveket, amelyek lehetővé teszik a gyógyulást, a jobb közérzetet.

lembe kell venniük, hogy újabb originális
hatóanyagok akkor születnek, ha a most
piacon lévők kitermelik előállításuk költségét. Ha nincs elég nagy bevétel, a kutatások
is leállnak.
Miért drágák a gyógyszerek?

– Én úgy teszem fel a kérdést: drága-e
a gyógyszer? Egy ismerősöm egyszer azt
a kérdést tette fel, hogy miért olyan drága
az a három milliméter átmérőjű tabletta?
Megkérdeztem, ha beveszi, hat a gyógyszer? Hat – válaszolta. Na, azért olyan drága, mert hat – feleltem. Nem a benne lévő
anyag árát kell megﬁzetni, hanem azt az értéket, munkát, kutatói éveket, amelyek le-
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menthetetlen volt. Ebben a kórban vesztette életét Freddie Mercury, a világhírű brit
Queen zenekar énekese, aki minden akkor
elérhető segítséget megkapott, mégsem
élte túl azt. Aki ma lesz fertőzött, a legkorszerűbb gyógyszereknek köszönhetően teljes értékű életet élhet hosszú évtizedeken
keresztül. A korábban hatalmas egészségügyi problémát jelentő hepatitis C-vírust
egyéves terápiával eltüntethetjük a szervezetből. Számos más példa támasztja alá
az elmúlt száz évben a gyógyszeripar meghatározó szerepét az emberek életminőségének javulásában. Az aszpirin példája
pedig azt mutatja, hogy egy hatóanyag akár
több mint száz éven át is a piacon lehet. ¡
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TSO-szeminárium

a biztonságért

Az atomenergia biztonságos alkalmazása rendkívül összetett folyamat, mely számtalan
apró tényezőből és folyamatosan fejlődő követelményrendszerből tevődik össze. A biztonság mindenkori garantálása, a környezet és az emberi élet védelme erős hatósági rendszert
követel meg. Bár maga a technológia több évtizede az életünk része, és az atomenergia
alkalmazása az élet szinte minden területét érinti, az ipart mégis a folyamatos innováció
és fejlesztés jellemzi a hatékonyabb, biztonságosabb alkalmazás érdekében.

A

z iparági folyamatok fejlődésének nyomon követéséhez, értékeléséhez, a biztonsági kultúra folyamatos fejlesztéséhez elengedhetetlen a fejlett tudományos-műszaki bázis megléte. Magyarországon
törvény írja elő, hogy az atomenergia biztonságos alkalmazásával összefüggő kutatás-fejlesztési feladatok megoldását
a tudomány és a technika fejlesztésével, a kutatómunka öszszehangolt szervezésével, a hazai, illetve a nemzetközi tudományos kutatások eredményeinek gyakorlati alkalmazásával
kell elősegíteni.
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) – mint az atomenergia biztonságos alkalmazását felügyelő kormányzati
fő hivatal – jelenleg közel 4000 engedélyes tevékenységét
felügyeli Magyarországon. A szakterület összetettségéből,
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a folyamatos fejlesztésekből adódóan óhatatlanul előfordul,
hogy a hatóságnál nem áll rendelkezésre egy adott témához
kapcsolódó specifikus szaktudás, elemzés. A hatósági munka
támogatására a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ)
és az Európai Unió is hosszú évek óta szorgalmazza az úgynevezett műszaki tudományos háttérintézmények (Technical
Support Organizations; TSO) széles körű bevonását.
Az OAH 1996-ban indította el az „atomenergia biztonságos alkalmazásának hatósági felügyeletét szolgáló műszaki
megalapozó tevékenység (MMT)” programját, amelynek célja
az OAH szakmai tevékenységének műszaki tudományos megalapozása, valamint a hatósági munka közvetlen támogatása,
melynek részét képezi a többi között háttérelemzések, értékelések készítése a konkrét hatósági ügyekben.
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Fontos, hogy az MMT összhangban legyen az OAH rövid
távú igényeivel, ugyanakkor hosszabb távra előre tekintve is járuljon hozzá a hatósági munka támogatásához. Így
az MMT a már működő nukleáris létesítmények, radioaktívhulladék-tárolók biztonságos és védett üzemeltetésével és leszerelésének előkészítésével kapcsolatos kutatások
mellett kiterjed az új atomerőművi blokkok engedélyezésével kapcsolatos hatósági döntéshozatalt támogató műszaki elemzések és szakvélemények készítésére, valamint
a szabályozási háttér kialakítására, a hatósági szakmai felkészültség és az engedélyezés során szükséges műszakitudományos és elemzőeszköz-háttér fejlesztésére.
Az OAH az évtizedek óta tartó program keretein belül
évente közel ötven projekt kidolgozását támogatja, a program fennállása óta több száz elemzés, tanulmány valósult
meg. Ezek között vannak olyan témák, melyek éveken keresztül meghatározó szerepet töltöttek be a hatóság életében
és komoly szakmai kihívást jelentettek, mint például a Paksi
Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjához kapcsolódó széles körű elemzések, a 15 hónapos üzemelési ciklusra
való áttérés biztonsági elemzései, illetve a fukusimai baleset
tapasztalatainak szakmai elemzése.
Az OAH kiemelten fontos kérdésként tekint arra, hogy
az MMT-program keretében kidolgozott tanulmányok, kutatási eredmények a hazai tudományos-műszaki szellemi
potenciál számára is minél szélesebb szakmai körökben elérhetők, megismerhetők legyenek. Ennek érdekében az
OAH 2006-ban rendezte meg első, a társhatóságok, kutatási és egyéb támogató háttérintézmények számára, valamint az OAH munkatársainak szóló szakmai konferenciáját, a TSO -szemináriumot. Az évente megrendezett
kétnapos konferencia célja, hogy a résztvevők közelebbről
megismerhessék a program keretében kidolgozott tanulmányok, kutatások eredményeit, más szakterületek fejlődési irányait, esetleges kapcsolódási pontjait.

Az MMT-program és a TSO -szeminárium az elmúlt években
folyamatosan fejlődött, igazodva az OAH megnövekedett feladataihoz (2015-ben az OAH feladatköre építésügyi és építésfelügyeleti hatósági feladatokkal, 2016-ban sugáregészségügyi
és a sugárvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásával bővült).
A kezdeti, nukleáris biztonsággal és védettséggel kapcsolatos fő témakörök részletesebben jelentek meg (például: fizikai
védelem, nukleáris anyagok biztosítéki felügyelete, sugárvédelem, építésügyi hatósági feladatok), és ma már 11 fő témakör
köré csoportosul a kétnapos szakmai szeminárium programja.
Az elmúlt években az MMT-program keretén belül a hangsúly
érezhetően az új blokkokhoz kapcsolódó megalapozó elemzések, tanulmányok kidolgozására került át, ahogy az OAH felkészül az új blokkok engedélyezésére. Ebben a témakörben idén is
számos előadás várható, melyek az új blokkok biztonsági rendszereivel foglalkoznak (a BME NTI VVER–1200 blokk APROS
modelljének fejlesztése címmel, illetve a NUBIKI A fukusimai
baleset tanulságainak érvényesítése az új paksi blokkok terveiben, a megfelelőségértékelés szempontrendszerének kidolgozása című előadásában).
2020 második felében hazánkba látogat a NAÜ nukleárisveszélyhelyzet-kezelési rendszert átvilágító missziója, ezért a szeminárium témái között szerepel például a Lakossági óvintézkedések bevezetését megalapozó védekezési stratégia című előadás, mely az Országos Nukleáris Baleset-elhárítási Intézkedési
Terv alapján, a hazai jogszabályok és nemzetközi ajánlások szerinti integrált védekezési stratégia kidolgozásáról szól.
A közeljövő kihívásai között szerepelnek a hazai nukleáris
létesítmények leszerelésének hatósági engedélyezési folyamatai, így az OAH már ebben a témakörben is megkezdte a felkészülést a majdani engedélyezési folyamatok, nemzetközi
jógyakorlatok, hazai kompetenciák felmérésével. Erről a résztvevők az Energiatudományi Kutatóközpont Tanulmány leszerelendő nukleáris létesítmények és környezetük karakterizálására című előadásában hallhatnak bővebben. ¡

A hagyományosan májusjúniusban megrendezésre
kerülő TSO -szemináriumra
idén
id
én, a járványügyi helyzetre
való tekintettel, várhatóan
va
őssz
szel kerül sor.
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Szerző: B. Á.

Fejlesztések
Paks II.-re (is)
A VISOLA Villamos Szigeteléstechnikai Kft. mozgalmas időszakot tudhat maga
mögött, amely a többi között egy sikeresen zárult uniós pályázat és egy világszinten is
ritkaságnak számító technológia bevezetése mellett újonnan fejlesztett székhelyük
birtokbavételével telt. Az eredmények részleteiről Szekeres Róbert és Naderi Mitko
ügyvezető-tulajdonosokkal beszélgettünk.
„Közel harminc évvel ezelőtt a VISOLA
Kft. azért jött létre, hogy a Paksi Atomerőműben az eredeti kábelátvezetőket
korszerű, üzembiztos gyártmányokkal
váltsa ki” – idézte fel a cégalapítás körülményeit Szekeres Róbert. Ennek megfelelően a VISOLA a kezdetektől a hermetikus kábelátvezetők fejlesztésére és
gyártására specializálódott. Ezek a termékek létfontosságúak, ugyanis a kábelátvezetők kötik össze a másfél méter vastagságú betonfalon keresztül a
hermetikusan zárt reaktortér berendezéseit a külső, úgynevezett szekunder területen található rendszerekkel,
a középfeszültségű keringtetőszivattyúk
hajtásától a különféle mérő- és jelzőrendszerekig. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően mára a vállalat
képes az Atomerőmű hermetikus falá-

ba beépített összes kábelátvezető típus
gyártására és felújítására. Naderi Mitko
arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy termékeik kielégítik az atomenergetika szigorú
minőségi és biztonsági követelményeit,
és az összes típus rendelkezik az Országos Atomenergia Hivatal engedélyével,
amely a beépítéshez szükséges.
Szekeres Róbert példaként a Paksi
Atomerőműben a keringtetőszivattyúk
középfeszültségű átvezetőszigetelőinek
gyártását és cseréjét hozta fel. „Az új
elemek olyan technológiával kerültek
a helyükre, hogy maga a hermetikus átvezető a helyén maradt” – mutatott rá
az ügyvezető az eljárás lényegére.
Naderi Mitko kitért egy másik VISOLA-proﬁlra, az erőmű biztonságos
működéséhez elengedhetetlen hőmérsékletmérés különféle eszközeinek, mint

IHKA hermetikus kábelátvezető: 9 db Ethernet
Cat 5e és 3 db koaxiális kábel átvitelére alkalmas átvezető a tesztvizsgálatok után.

A VISOLA új székhelyének bejárata
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például a reaktorblokki léghőmérők, a fővízkörben alkalmazott, úgynevezett hurokköri hőmérők és az elhasznált fűtőanyag
átmeneti tárolására használt pihentetőmedencei hőmérők gyártására. A két ügyvezető büszke arra, hogy a Paksi Atomerőmű területén az eredeti hermetikus
átvezetőkön kívül az összes lecserélt vagy
javított kábelátvezető VISOLA-gyártmány,
vagy VISOLA-technológiával felújított.
A cég alapvetően a tervezésre, fejlesztésekre, a projektmenedzsmentre és legfőképpen a minőségbiztosításra fókuszál,
az alkatrészek gyártását elsősorban az általuk minősített alvállalkozók bevonásával, a fejlesztéseket pedig hosszú évekre
visszanyúló együttműködésben a Műszaki
Egyetemmel, a Bay Zoltán Kutatóintézettel
és a valamikori KFKI különböző laboratóriumaival közösen végzik.
Naderi Mitko fontos mérföldkőnek nevezte a vállalat életében a saját tulajdonú
nagytarcsai székhely kialakítását. „Korábbi, egyre szűkösebbé váló telephelyünket
Újpesten béreltük, a környék beépítettsége
miatt azonban termékeink logisztikája nehézségekbe ütközött” – magyarázta a váltás szükségességét az ügyvezető. Kiemelte, hogy Nagytarcsán helyet kapott egy
nagyobb raktárhelyiség is, ahol a MÁVnak gyártatott vasúti jelző-, működtető-,
híradástechnikai (rézvezetőjű, illetve optikai kábelek) és vonali kábeleket tudják
tárolni. Fontos szempont volt az is, hogy
az új helyszínen specializált laborokat is ki
tudjanak alakítani a termékfejlesztés támogatására.
Szekeres Róbert elmondta, hogy a cég
2017-ben a GINOP-2.1.7 prototípus-fejlesztési pályázatát nyerte el, melynek célja
újfajta erősáramú és méréstechnikai kábelátvezető termékcsalád prototípusának
kifejlesztése volt. A VISOLA elismertségét,
tudtuk meg az ügyvezetőtől, nagyban
emelte, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. kifejezett kérésére sikerült kiváltani a Pakson
használatos Schott GmbH által gyártott
szigetelőmodulokat költséghatékonyabb
megoldással. Az ügyvezető szerint szakmailag hasonló mértékű sikernek számított
az Ethernet- és koaxiális kábelek átvezetésére alkalmas informatikai kábelátvezetők
kifejlesztése is.
A vállalat korábbi termékeinél szigetelő-hermetizáló anyagként két polimer
anyagot: szilikongumit és epoxi műgyantát
használt. „Az újabb piacok és alkalmazási

Vákuumkemence

területek esetében a termékekkel szemben
az eddigieknél is szigorúbb követelmények
jelentkeznek” – ismertette a jövő kihívásait Szekeres Róbert. Ezért a VISOLA egy
új technológia honosításába kezdett, nevezetesen a fém-kerámia kötésű szigetelők
gyártásának irányába nyitott. A fém-kerámia szigetelőknek az az előnyük a műanyaggal szemben, hogy jóval magasabb
vagy alacsonyabb hőmérsékleteken is
megőrzik a szigetelőképességüket. A már
említett székhelyvásárlás és bővítés is azért
valósult meg, hogy a fejlesztésekhez szükséges feltételek (például nagyfokú tisztaság
és magasabb villamos teljesítmény) rendelkezésre álljanak. A kísérletekhez vásárolt
vákuumkemence 1600 °C-ot, és 10–6 Torr

vákuumot képes előállítani. A fejlesztésekhez speciális készülékeket, például héliummal működő szivárgásmérőt, vágó- és
csiszológépeket vásároltak az említett pályázat keretén belül. A sokkal szélsőségesebb viszonyokat elviselő csatlakozórendszert a többi között az olaj-, a gyógyszer- és
a vegyiparban, illetve különféle műszeripari megoldásoknál lehet alkalmazni.
Az elmúlt közel három évtizedben a VISOLA Kft. innovatív megoldásaival hatékonyan tudta támogatni a hazai villamos
energetika legfontosabb egységét, a Paksi
Atomerőművet. A jövő kihívása és a fejlesztés legfőbb célja a meglévő átvezetőcsalád
adaptálása a Paks II. támasztotta új igényekhez, valamint új piacok meghódítása. ¡

NHKA 8/100; 1 kV-os, 8 db
vezeték, 100 A névleges áramú
hermetikus kábelátvezető
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Szerző: Dr. Pálfi Tamás ügyvezető

Megoldás az izotóp
alkalmazására
Izotópok, izotóptechnika, sugártechnika. A múlt században reneszánszukat élték az ebbe a körbe tartozó klasszikus ipari, orvosi, illetve mezőgazdasági alkalmazások.
Az utóbbi időben a radioaktivitáshoz kapcsolódó fogalmakhoz sok esetben negatív jelentéstartalom társul,
háttérbe szorítva annak előnyeit. Ezzel egybevág, hogy
az alkalmazás köre vélt vagy valós indokok miatt folyamatosan szűkül, egyre kevesebben vállalják fel az alkalmazással járó kihívásokat.

M

indezek alapján akár vélhetnénk úgy is,
hogy a radioaktivitáshoz, a sugárzáshoz
kapcsolódó alkalmazások kora lejárt. Szerencsére nincs így, és nem is lesz, amíg
lesznek olyan szervezetek és cégek, melyek küldetésüknek tekintik, hogy a világot folyamatosan emlékeztessék
azokra az előnyökre, melyek több mint 70 éve ezeket
a technikákat életre hívták.
Magyarország szerencsésnek mondható, hiszen több
olyan szervezet és cég van jelen, melyek erre hivatottak.
Az egyik ilyen a Radchem Kft. (röviden Radchem).
Viszonylag fiatal társaságról van szó, hiszen csak jövőre ünnepli a cégalapítás ötéves évfordulóját. Azonban
ez a szám csalóka, hiszen az itt dolgozó elhivatott szakSSDL
SS
DL kallib
ibrá
ráló
ló bes
e uggár
árzó
zó

Izot
zotóp
ópos
óp
os munnka
kata
taart
ró

emberek ezen a területen eltöltött éveinek száma nagyságrenddel
meghaladja az öt évet.
Az alapítástól eltelt idő óta jelentős eredményeket értünk el a sugárzás alkalmazásának területén. Cégünk szlogenje: „Solution for
Isotope Applications”, azaz „A Megoldás izotóp alkalmazásokra”.
Tisztában vagyunk az izotópos alkalmazással járó nehézségekkel, ezért amennyire csak lehet, megpróbáljuk levenni a terhet a felhasználók válláról. Az alkalmazás teljes életciklusát végigkövetjük,
a megoldandó feladat meghatározásától kezdve a gyártáson, telepítésen, majd a folyamatos karbantartáson át egészen a technológia
felszámolásáig, vagy szerencsés esetben annak megújításáig.
Az idő minket igazol. Megfelelő termék és szolgáltatás esetén
a partnerek nem zárkóznak el a radioaktív anyagok alkalmazásától, értékelni és érzékelni tudják azok előnyeit.

Cégünk néhány nagyobb projektje:






Ipari izotópgyártó létesítmény tervezése; Szaúd-Arábia
SSDL kalibráló besugárzó telepítése; Pakisztán
SSDL kalibráló besugárzó telepítése; Tádzsikisztán
Ipari besugárzó berendezés felújítása; Jordánia
Ipari besugárzó berendezés gyártása; Fülöp-szigetek

A folyamatos saját fejlesztés mellett a radioaktív anyagok alkalmazásához kapcsolódnak egyéb termékek és szolgáltatások, melyek ugyancsak elérhetők. Legyen az akár egy egyszerű sugárzásmérésen alapuló eszköz vagy radioaktív anyagok forgalmazása.
Cégünk folyamatosan bővíti az általa nyújtott termékek és
szolgáltatások körét, valamint újabb partnerek bevonásával mindent megtesz annak érdekében, hogy tudás ne vesszen feledésbe,
hanem fennmaradjon és virágozzon. ¡
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KFI Hotline • kiegyensúlyozottság, egészségmegőrzés

Könnyített feltételek- A
kel segít az NKFIH
Egyszerűbb eljárási szabályok, könnyített
előlegkifizetés és meghosszabbított határidők;
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal egyebek között ezekkel a lépésekkel
segíti a pályázatok kedvezményezettjeit
a kialakult gazdasági helyzetben.

Hivatal által meghozott intézkedések a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap minden kedvezményezettjére vonatkoznak, így a következő hónapokban akár
340 innovációs projekt és 450 OTKA alapkutatási projekt
ﬁnanszírozását gyorsíthatják meg mintegy 28 milliárd forint folyósításával. Birkner Zoltán, az NKFIH elnöke arra is
felhívta a ﬁgyelmet, hogy mindezek mellett meghosszabbították az innovációs támogatások felhasználását, kitolták
az esedékes hiánypótlások, számlák és bizonylatok benyújtási határidőit, az új helyzethez igazították a támogatási
szerződésekben rögzített kötelező vállalások és indikátorok
teljesítésének követelményeit is. Ezek a döntések mintegy
950 kedvezményezett 180 milliárd forintnyi támogatását
érintik. A Hivatal lépései a Tématerületi Kiválósági Program
és a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program kedvezményezettjei mellett az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasaira is vonatkoznak.
Birkner Zoltán kitért arra is, hogy az új intézkedéseik
kapcsán felmerülő kérdéseket, észrevételeket és javaslatokat a most létrehozott KFI Hotline kommunikációs felületén
várják. Az NKFIH másik tematikus oldalán pedig a koronavírussal kapcsolatos legfontosabb hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési hírek és pályázati információk érhetők el. ¡

Még hatékonyabb munkafolyamatok
Egy magyar–osztrák tudományos-ipari konzorcium,
A
az ErgonoCloud egy olyan innovatív, Ipar 4.0 eszköz fejlesztésén dolgozik, amelynek köszönhetően 30 százalékkal gyorsabb és radikálisan hatékonyabb lesz a gyártás,
ráadásul a munkahelyi balesetek is elkerülhetők lesznek.

inno -tér

kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete, a ViveLab Ergo Kft. és az osztrák
In-Vision GmbH által alapított konzorcium
12 hónap alatt olyan technológia fejlesztésére fókuszál, amely javítja a gyártási feladatok ergonómiáját, ezzel hatékonyabbá teszi
a termelést, továbbá segíti a munkavállalók
kiegyensúlyozottságát, egészségmegőrzését.
Az Európai Unió CloudiFacturing innovációs
programja által támogatott kutatás keretében a munkavállalók számára meghatározzák,
hogy a gyártási eljárás során hogyan helyezkedjenek el egymáshoz képest a különböző
gépek, munkaeszközök mellett, illetve a folyamatban részt vevők milyen testtartással,
milyen mozdulatokat végezzenek munkájuk
során. A szenzorokkal felszerelt ruhák adatai
alapján nemcsak a munkavállalók által végzett
mozgás elemezhető ki, de a munkafolyamat
hatékonysága is. A projekt egyik jelentősége,
hogy a fejlesztést a magasabb hozzáadott értékű gyártófolyamatokra is ki tudják terjeszteni. A tervek szerint minden munkaállomást
tablettel szerelnek majd fel, az operátorok
pedig az ezen futó szoftverre kapják az instrukciókat arról, hogy hogyan végezzék hatékonyabban a munkájukat. ¡
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Komplex rehabilitáció
a Velencei-tónál
Jövő nyárra alaposan átalakul a Velencei-tó – tizennégy milliárd forintból megújítják a part menti védműveket, javítják a víz áramlását, jelentős mennyiségű iszapot
emelnek ki, illetve a halak szaporodását segítő helyeket létesítenek. Csonki István,
a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vezetője ismertette a részleteket.
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A

mindössze 10-12 ezer éves Velencei-tó újkori történelmének egyik legfontosabb eseménye az 1863-as nagy
vasútépítés volt, amikor a tavat és az attól délre eső
hatalmas nádast kettészelte a sínpálya. A nádas lassan
feltöltődött, a tavat ellenben lassan felfedezte a nagyközönség,
Gárdonyban például 1907-ben jelent meg az első fürdővendég. Egy
1914-es beszámoló szerint két forrás táplálta az állóvizet. Az onnan
nyert iszappal kezelték a székesfehérvári betegeket, illetve az iszap
gyógyító erejével magyarázták, hogy a Velencei-tavi halászok nem
voltak reumások. 1914-ben jelölték ki a fürdésre alkalmas déli és
keleti, valamint a fürdésre alkalmatlan északi régiót. 1920-tól egyre
több „kisember” járt le a fővárosból a könnyen elérhető és olcsó
fürdőhelyre. „1935-re elkészült a balatoni út, megindult az autós forgalom. Egyre többen érkeztek, de az alapelv akkor az volt, hogy nem
a tavat alakították az emberhez, hanem az ember igényeit igazították a tó adottságaihoz. Nem kotorták ki például a partközeli medret, hogy hamar mélyüljön a víz, hanem hosszú stégeket építettek,
amelyeknek a végéről kellő mélységű vízbe ereszkedhetett a fürdőző.
A tó felületének kétharmadát akkor nádas borította, a parton elvétve épült védmű” – mondta Csonki István igazgató.
1962-ben új korszak kezdődött. A nyugati, északi részen a természetvédelmi szempontok voltak az elsődlegesek, az üdülés
a déli és a keleti részre korlátozódott. A fürdőzők érdekeit szolgálta
a partvédő művek kiépítése, illetve a nádasok megritkítása. Hamarosan megjelentek a horgászok, fellendült a vízi élet – utóbbi
miatt fejlesztették a kikötőket. A tóból jelentős részt feltöltöttek:
ahol a századelőn sekély vízben lehetett pancsolni, ott most utcák, házak és kertek vannak. 1987-ig több mint 17 kilométer hoszszú partfal épült, illetve tízmillió köbméternyi iszapot termeltek
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ki a tóból. Ennek az időszaknak az eredménye két mesterséges
sziget kialakítása: a Cserepes-szigeté és a Velencei-szigeté. Öszszességében 1987-re a nádasok kiterjedését meghaladta a nyílt
vízfelület területe.
A tó fejlődése azóta töretlen. Egyre több a nyaraló, illetve mind
több a tó körül tartósan letelepülő ember. Gyönyörű sétányok,
szoborparkok, bicikliutak találhatók a szinte teljes egészében körbejárható vízfelület körül. Az igényes nyaralók mellett azonban
Rézsűs partvédmű építése a Hidro teleptől nyugatra

zöldkörnyezet
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nagyon sok a lerobbant szocreál épület. Hasonló mondható el
a 40-50 éve épült part menti védművekről is, illetve a csónakkikötők környezete is elhanyagolt. A sok horgász és látogató nagy
mennyiségű szerves anyaggal terheli meg ezeket a helyeket, és ez
nyaranta jelentős algaképződést okoz. A tavat tápláló Császár-víz
és a leeresztő Dinnyés–Kajtori-csatorna egyaránt a tó nyugati oldalán, egymás alatt található, ezért a keleti medence szikes vize
csak korlátozottan tud cserélődni, azaz a terület gyakorlatilag lefolyástalan. Valamit tehát tenni kell a tóval. A szakemberek komplex
tervvel álltak elő, ami a települések vízügyi gondjainak megoldása
mellett a két víztározó korszerűsítését és a tó turisztikai célú fejlesztését egyaránt magába foglalta – a végösszeg 30 milliárd forint
lett. Megfelelő források híján ebből végül 14 milliárd forintos fejlesztés valósult meg, ami kizárólag a tó közvetlen fejlesztését segíti.
A Velencei-tavi partfal komplex fenntartható rehabilitációja
– KEHOP-1.3.0-15-2016-00015 azonosító jelű, 2016 óta futó fejlesztés része az északi partról érkező kisebb vízfolyások által szállított
nagy mennyiségű hordalék megfogása. Medret szélesítettek, olyan
helyet alakítottak ki, ahonnan ki tudják termelni a felesleges anyagot. A befolyó vízfolyások öbleiben és a nádasok közötti csatornákban kialakult iszapfelhalmozódások jelentős mennyiségű szerves anyagot, nitrogént és foszfort tartalmaznak. „A náddal borított
részeken a víz áramlását segítő öbölkotrásokat végzünk, a kiemelt
iszapból madárfészkelő helyeket alakítunk ki, illetve a csónakkikötők medréből is eltávolítjuk a felesleges anyagot. A leglátványosabb
fejlesztés azonban a partfal-rekonstrukció. Nem lesz hosszabb a kiépített rész, sőt, egyes helyeken elbontjuk a betonelemeket” – tájékoztatott Csonki István.
Vendégmólók bontása a velencei csónakkikötőben

A Velencei-tavon az elmúlt évtizedek során a halak ívására
alkalmas partszakaszok szinte teljesen megszűntek, így fokozott
ﬁgyelmet kell fordítani a még ívásra alkalmas partszakaszok megóvására. Ezt a célt szolgálja a még kiépítetlen partfalú szakaszokon hat természetes ívóhely és két fenntartható elven működő
halbölcső kialakítása. Az ívóhelyek és halbölcsők kialakításával
a halak szaporodásukhoz természetközeli élőhelyet találnak, a sekély víz és vízpart számos élőlénynek nyújt majd táplálkozó- és
szaporodóhelyet. A koncepciót a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) munkatársai dolgozták ki, de támogatás híján
az elképzelésből nem lett semmi. Ezt a programot emelték be
a vízügyesek; az ívóhelyek és a halbölcsők működtetését a jövőben a Mohosz végzi. A halakon kívül a vízügyi szakemberek a természetvédőkkel együtt különös ﬁgyelmet fordítanak a tengermelléki káka nevű növényfaj védelmére. A vörös könyves, azaz veszélyeztetett növényfaj példányai Európában itt élnek a legnagyobb
számban. Csonki István szerint ökoturisztikai kuriózum, amelyet
védeni kell, de egyúttal be is kell mutatni.
A projekt fedezetét a Kohéziós Alap és a Magyar Állam társﬁnanszírozással biztosítja, kedvezményezettje az Országos Vízügyi
Főigazgatóság (OVF) és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma. Jelenleg a tervezett fejlesztések felénél tartanak, a várható
befejezés 2021 nyara. Ám a munka azután sem áll le. A tervek között szerepel a tó medrének kikotrása, a vízparti települések vízrendszerének fejlesztése, a csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése.
A cél, hogy a 21. századi igényeknek megfelelő vízfelület legyen
a Velencei-tó, ahol a turizmus és a természetvédelem egymás mellett, zavartalanul létezik. ¡
Csontréti-patak, mederburkolás

Hordalékfogó tározó rekonstrukciója

Hidro telep, függőleges partvédmű építése
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Szerző: B. Á.

Példaértékű vízügyitermészetvédelmi együttműködés a Beregben
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Az elmúlt évtizedben egyre markánsabb jelei tapasztalhatók a klímaváltozásnak világszerte. A hazai klímastratégia szerint is számolni kell az időjárási szélsőségek megjelenésével Magyarországon, ami a vízzel összefüggésben gyakoribb aszályok, illetve egyre gyakoribb és növekvő árvízszintek kialakulásához vezethet – hangsúlyozta Illés Lajos hidrológus mérnök, a Viziterv Environ Kft. ügyvezető igazgatója, akivel a Felső-Tisza mentén
megvalósult példaértékű vízügyi-természetvédelmi beruházásról beszélgettünk.
Mikor fogalmazódott meg először a Felső-Tisza mentén a beregi vízrendszerben megvalósított komplex vízgazdálkodásfejlesztésnek a gondolata?
– A koncepcióalkotás helyi kezdeményezésre, 2004 decemberében indult el, amikor a beregi térség képviselői és polgármesterei a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak írt levelükben megfogalmazták fejlesztési szándékaikat
egy árapasztással összekapcsolt, vízre alapozott beregi térségfejlesztésről. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság több más szervezettel (E-misszió Civil
Egyesület, MTA-Taki, BMGE , HNPI) együttműködve egy
olyan előzetes javaslatot dolgozott ki, amely alapján elindult a közös gondolkodás, egyrészt a magyar oldali beregi
térséggel, másrészt a kárpátaljai ukrán vízügyi szervekkel.
Az együttműködés első fázisában kidolgozott koncepció
a többi között előirányozta az árvízvédelmi töltések előírt
1 százalékos árvízszintre történő kiépítését Magyarországon

32

innotéka
inn

2020. május

Vizett ig
i én
ényl
ylőő er
yl
e dő a Berreg
egbe
benn
be

zöldkörnyezet

Viziterv Environ Kft. • environ.hu

és Ukrajnában. Azt is eldöntötték, hogy a Vásárhelyi
Tervről szóló törvénnyel összhangban az ilyen szintet meghaladó árvizek szintjének csökkentését árapasztással kell kezelni. A tervek kitértek arra is,
hogy a jelentősebb belvizek esetén a víz visszatartását állandó és ideiglenes víztározókban kell megoldani a természetes vizes élőhelyek vízellátásának
biztosítása érdekében. Valamint arról is döntés született, hogy a Borsa és a Tisza árhullámaiból annyi

vizet kell kivezetni, amennyi szükséges az átalakuló mezőgazdálkodáshoz, a tájrehabilitációhoz, a vizes élőhelyek fenntartásához
és a vízre alapozott idegenforgalmi célkitűzések megvalósításához.
Az alapelvek rögzítését követően több évig tartó tervezési és egyeztetési munka kezdődött, melynek eredményeképpen 2012-ben indulhatott meg a forrásokat biztosító projekt-előkészítő munka is. A források biztosítása két ütemben, uniós forrásokból történt.

Mitől nevezhető komplexnek ez a fejlesztés?
– A beruházás egyebek között hozzájárult a jelentős vízhez köthető beregi táji (természeti) értékek megőrzéséhez, az ártér revitalizációjához,
a folyó és az ártér szabályozott összekapcsolásához, a teret a folyónak
elképzelés megvalósításához is. Különleges kihívás volt a térségben
rendkívül heves tiszai árhullámok szintjének csökkentése is, melyet
úgynevezett szelíd árasztással lehetett megvalósítani. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az árapasztó tározó paramétereinek meghatározása során csökkentett vízmélységet és viszonylag rövid elárasztási időt vettünk figyelembe a természeti értékek minél kisebb mértékű
zavarása érdekében. A komplexitással összefüggésben fontos hangsúlyozni, hogy a beregi vízrendszer országhatárokkal osztott, ami szükségessé tette a tervezési munka kiterjesztését a határon túli területrészekre is. Az ukrán tervezőkkel együttműködésben összehangoltuk
a tervezett műszaki beavatkozásokat, tovább bővítettük a működtetéshez szükséges árvízi monitoring- és előre jelző rendszert. Állíthatjuk, hogy ez utóbbi jelenleg az egyik legkorszerűbb a Tisza-völgyben.
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Mi a fejlesztés konkrét tartalma, és hogyan működik a rendszer?
– A fejlesztéssel érintett a beregi vízrendszer teljes területe. A kivitelezési munkák 2015 és 2019 között valósultak meg: a többi
között megépült egy a rendkívüli (száz évnél ritkábban előforduló) tiszai árvizek szintjét 40-60 centiméterrel csökkentő árapasztó tározó. Létrejött egy a belvizek ideiglenes tározására
képes úgynevezett fióktározó. Emellett a teljes vízrendszerre kiterjedően vízkormányzó, vízvisszatartó létesítmények épültek
összesen több mint száz helyen. Kisebb árhullámok esetére két
helyszínen teremtettük meg a gravitációs vízpótlás lehetőségét,
kisebb tiszai vízállások idejére pedig két szivattyús vízkivételt
alakítottunk ki. A vízellátó rendszer tervezése során döntően
a természetvédelmi, tájhasználati szempontokra voltunk tekintettel, ezzel szerettük volna biztosítani a mozaikos tájszerkezet
megtartását. A rendszer egészére kidolgoztunk egy olyan üzemelési rendet, amely minden várható jellemző hidrológiai helyzetre (aszály, belvíz, árapasztás) megadja az optimális működtetés szabályait.
Hogyan zajlott a példaértékűnek tekinthető együttműködés?
– A tervezési munka legelső fázisától kezdve bekapcsoltuk
a ter vezési munkába a tájgazdálkodási, természetvédelmi
helyi szakembereket, civil szervezeteket. Velük együtt alakítottuk ki a koncepciót és a részletes terveket is. Több fázisban
összesen száznál is több fórumot tartottunk a gazdáknak, ön-
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kormányzatoknak, egyéb szervezeteknek és a hatóságoknak. Ezzel automatikusan ütköztettük a véleményeket, alakítottuk ki a kompromisszumos megoldásokat.

Mik a működési tapasztalatok, milyen további fejlesztési
lehetőségeket lát?
– A rendszer ez idáig több alkalommal bizonyította működőképességét. Például 2019-ban gravitációsan volt lehetőség vízkivezetésre a Tiszából, és jól működött a vízpótló
rendszer. Megjegyzem, jó lenne, ha több forrás jutna, fő leg aszályos időszakokban, a szivattyús vízkivezetésre is.
A rendszer hatékonysága ugyanis igazán ilyen esetekben
mutatkozna meg. A térségben további komplex fejlesztések zajlanak, illetve vannak előkészítés alatt. Hálás vagyok
a sorsnak, hogy ezek kidolgozásában részt tudok venni,
mert ezek a fejlesztések azok, melyek konkrét cselekedetek a klímaváltozás hatásainak jövőbeni mérséklésében.
Jelenleg is folyik a Tisza–Túr térségi vízrendszer komplex
fejlesztésének kivitelezése, mely a Bereg térségi fejlesztési
alapelveket adaptálja a Tisza–Túr térségére. Emellett terveket dolgoztunk ki a Tisza–Batár vízrendszer magyar–ukrán
közös fejlesztésére, mely az országhatáron túli Tisza-szakaszról juttathatna vizet a Tisza–Szamosközi vízrendszerbe. És az idén kezdődik el a nyírségi vízrendszer fejlesztésének tervezése is. ¡
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Országos az aszály
Az Országos Meteorológiai Szolgálat aszályindexe szerint az egész országban aszály van.

A

z Agrárminisztérium a tartósan vízhiányos időszak kihirdetését
kezdeményezte áprilisban a Belügyminisztériumnál. Nagy István
tárcavezető arról tájékoztatta az MTI-t, hogy az intézkedés értelmében
nem kell vízkészletjárulékot ﬁzetni az öntözési, halgazdálkodási és rizstermelési vízhasználat vízmennyisége után, és a gazdálkodók élhetnek
a rendkívüli öntözési vízhasználat lehetőségével is.
A 2020-as év száraz januárral kezdődött, egy igen enyhe és a közepesnél kissé csapadékosabb februárral folytatódott, majd a szokásosnál

kicsit melegebb márciust követően áprilisban alig hullott
csapadék, emlékeztetett Nagy István, hozzátéve, hogy a csapadékhiány miatt kialakult aszálykárok jelentős mértékű
növekedése a Mezőgazdasági Kárenyhítési Rendszerbe érkezett bejelentések alapján is érzékelhető.
A tárcavezető kiemelte, hogy a vízkészletjárulék-ﬁzetési
kötelezettség veszélyhelyzet idején történő teljesítéséről
szóló kormányrendelet értelmében a mezőgazdasági vízszolgáltatást igénybe vevő vízhasználó mentesül a vízkészletjárulék-ﬁzetési kötelezettség alól.
A rendelet a veszélyhelyzet időtartamára vonatkozik,
ezért szakmapolitikai szempontból fontos, hogy ezen
túl a tartósan vízhiányos időszakban a gazdák élhessenek
a rendkívüli öntözési vízhasználat jogával – hívta fel a ﬁgyelmet az agrárminiszter. ¡
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Szerző: Tiefbrunn
ner Anna

Műanyag-stratégia
– megtorpanást hozhat
a járvány?

Az Európai Bizottság 2018 januárjában hozta nyilvánosságra azt a műanyag-stratégiát,1
melynek célja a környezet megvédése a műanyagokkal való szennyezéstől, ugyanakkor a növekedés és az innováció támogatása úgy, hogy a műanyagok jelentette kihívást Európa javára
fordítsa. A stratégiát a 2015-ben elindított, a körforgásos gazdaságra való átállás felgyorsítását segítő cselekvési terv alapján dolgozták ki, és a szabályozás, a kutatás-fejlesztés, valamint
a gazdaságpolitika területén számos feladatot ró a szereplőkre. A jogalkotásban 2018–2019ben jelentős lépések történtek, ugyanakkor az idei és a következő évekre tervezett intézkedések kérdésessé válhatnak. Az valószínűsíthető, hogy a munka nem áll meg, de időben el fog
húzódni, illetve egyes szabályozások célja és tartalma is módosulhat.

E

urópában évente 25,8 millió tonna műanyaghulladék keletkezik, és ennek kevesebb mint 30 százalékát hasznosítják újra, 31 százaléka lerakókra kerül, míg 39 százalékát
elégetik. Napjaink gyakorlatában a műanyagok előállítása,
használata és hulladékká válása jellemzően nem teszi lehetővé
az anyagok körforgásában rejlő nyereségek kiaknázását, ugyanakkor ártalmas a környezetre. A műanyag-stratégia célja ezért

a környezet védelme és egy olyan műanyag-gazdálkodás megalapozása, amelyben a tervezés és az előállítás teljes mértékben
ﬁgyelembe veszi az újrahasználatra, a javításra és az újrahasznosításra irányuló igényeket, azaz a fenntarthatóbb anyagok
kutatás-fejlesztését helyezi előtérbe. Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint gazdasági érdekek is indokolják a műanyag termékek más módon történő kezelését a tervezéstől a gyártáson

1 Műanyaghulladék: európai stratégia bolygónk védelme, polgáraink biztonsága és az ipar fellendítése érdekében, az Európai Bizottság
sajtóközleménye, 2018. január 16.
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és használaton át az újrahasznosításig, hiszen, ha Európa vezető
szerepet vállal az átalakulásban, akkor ezzel új beruházások és
munkahelyek is létrejöhetnek. A műanyag-stratégia tervei között
szerepel, hogy 2030-ra az EU piacán megjelenő minden, műanyagból előállított csomagolásnak újrahasznosíthatónak kell
lennie; csökkenni fog az egyszer használatos műanyagok fogyasztása, a mikroműanyagok szándékos használatát pedig korlátozni fogják. Az új műanyag-gazdálkodás megalapozása érdekében
a stratégia célfeladatai között jelölték meg, hogy a Bizottság 2018
folyamán megkezdi a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló irányelv felülvizsgálatát, megalkotja a kikötői fogadólétesítményekről szóló új irányelvet, és előterjeszti az egyszer használatos műanyagokról szóló javaslatot.

1. táblázat. A jelenleg érvényben lévő
és az új hulladékhasznosítási célok*

Összes csomagolás
Papír

Jelenlegi
célérték

2025

2030

55

65

70

60

75

85

22,5

50

55

Acél/alumínium

50

70/50

80/60

Üveg

60

70

75

Fa

15

25

30

Műanyag

*Az adatok a csomagolási hulladék újrafeldolgozására vonatkoznak,
és tömegszázalékban értendők.

A csomagolásról és a csomagolási
hulladékról szóló irányelv módosítása
A 2018 májusában elfogadott módosított csomagolási irányelv2
egy lényeges változást tartalmaz az eredetihez képest: megemeli
a csomagolási hulladékokra vonatkozó kötelező hasznosítási
arányokat. A módosítás indoklása szerint javítani kell az Európai
Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát, ennek legfontosabb eszköze pedig a jogilag kötelező hasznosítási célértékek
előírása. A hasznosítási arányok emelésével ugyanakkor ösztönözhető az újrafeldolgozást célzó innováció, mérsékelhető a hulladéklerakók befogadóképességének növelése, és javítható a fogyasztói
magatartás is. A megemelt célértékeket tanulmányozva látható
(1. táblázat), hogy a legdrasztikusabb növekedést a műanyag
csomagolások hasznosítása területén várja el a jogszabály.
2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/852 irányelve (2018.
május 30.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló
94/62/EK irányelv módosításáról.

A hasznosítási arányok emelésével ösztönözhető az újrafeldolgozást célzó innováció, mérsékelhető a hulladéklerakók befogadóképességének növelése, és javítható
a fogyasztói magatartás is.
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A tagállamoknak 2020. július 5-éig hatályba kell léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási szabályozásokat, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek az irányelvnek. Emellett
nemzeti szinten biztosítani kell azt, hogy 2024. december 31-éig,
a módosított hulladék keretirányelvnek3 megfelelően, valamenynyi csomagolásra vonatkozóan kiterjesztett gyártói felelősségen
alapuló rendszerek jöjjenek létre. A Bizottságnak 2020. december
31-éig meg kell vizsgálnia azokat a jelenlegi módosítással nem érintett, úgynevezett lényegi követelményeket, melyekkel megerősíthető az újrahasználatra irányuló tervezés és a magas színvonalú
újrafeldolgozás támogatása.

A kikötői fogadólétesítményekről
szóló irányelv
Becslések szerint évente 5-13 millió tonna műanyag kerül a világ
óceánjaiba; az Európai Unió területén a tengerekbe és az óceánokba jutó műanyaghulladék éves mennyisége 150-500 ezer
tonna. Az óceánokban jelenleg több mint 150 millió tonna műanyag található. A tengerbe jutó hulladék nagyobb része ugyan
a szárazföldről származik, de jelentős a hulladékoknak a hajókról
történő tengerbe ürítése is, ami elsősorban annak tudható be,
hogy a kikötőkben nem mindig állnak rendelkezésre megfelelő
befogadólétesítmények, valamint hiányoznak a hulladékok parton
való leadásának megfelelő ösztönzői.
A hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői létesítményekre vonatkozó szabályozás 2018 áprilisában készült el.
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Az irányelv célja a tengeri környezet védelme az EU-ban található kikötőket használó hajókról származó hulladékok tengerbe ürítésének negatív hatásaival szemben. Ezt olyan kikötői
befogadólétesítmények biztosításával kívánja elérni, ahová a hulladékokat le lehet adni.
Az irányelvből kiemelhető követelmény, hogy a kikötői befogadólétesítményeknek lehetővé kell tenniük a hajókról származó
hulladékkal való környezetbarát gazdálkodást – összhangban a hulladékokról szóló uniós és nemzeti joggal. Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell a hulladékok elkülönített gyűjtését a kikötőkben annak érdekében, hogy azok újrafeldolgozásra
alkalmasak legyenek. A befogadólétesítmények üzemeltetésének
költségeit a tagállamok a hajóktól beszedett díjakból fedezik, de
ezek a költségek nem ösztönözhetik a hajókat arra, hogy hulladékukat a tengerbe ürítsék. A Bizottságnak 2020. június 28-áig
el kell fogadnia azokat a végrehajtásra vonatkozó szabályozásokat,
amelyek alapján megállapítható, hogy valamely hajó a fedélzeti hulladékgazdálkodás tekintetében eleget tesz az irányelv követelményeinek. A tagállamoknak 2021. június 28-áig kell hatályba léptetniük azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket,
amelyek szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek megfeleljenek.

Az egyszer használatos
műanyagokra vonatkozó irányelv
Az Európai Bizottság 2018. május végén hozta nyilvánosságra
az irányelv tervezetét, amelyet a különböző uniós bizottságok,
szakmai és társadalmi szervezetek javaslatait ﬁgyelembe véve 2019.
június 5-én véglegesítettek. Az egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről szóló irányelv4 a körforgásos szemléletet hivatott előmozdítani: az egyszer használatos
termékek helyett a fenntartható és nem mérgező termékeket és
az újrahasználati rendszereket helyezi előtérbe. A keletkező hulladék mennyiségének csökkentése érdekében – a hulladékokról
szóló irányelvben rögzített hulladékhierarchiának megfelelően –
a megelőzésre helyezi a hangsúlyt.
A jogszabályban nevesített termékek kiválasztása hulladékszámlálás alapján történt, eszerint az Európai Unióban a tengeri
elhagyott hulladék 80-85 százaléka műanyag, ebből az egyszer
használatos műanyagtételek aránya 50 százalékot, a halászathoz
köthető tételek pedig 27 százalékot tesznek ki. Az irányelv hatálya a tengerpartokon talált, leggyakrabban előforduló műanyag
termékekre, a műanyagot tartalmazó halászeszközökre, valamint
az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékekre terjed
ki. Ez utóbbiak olyan adalékanyagot tartalmaznak, melynek segítségével elérhető a műanyag mikroméretű, szabad szemmel már
nem látható részecskékre történő szétesése, illetve kémiai lebontása. Az ilyen műanyag biológiailag nem megfelelően bomlik le,
hozzájárul a mikroműanyag-szennyezéshez, hagyományos műanyagokhoz keverve pedig csökkenti az újrafeldolgozott műanyag
minőségét.
3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/851 irányelve (2018.
május 30.) a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv módosításáról.
4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/904 irányelve (2019.
június 5.) egyes műanyag termékek környezetre gyakorolt hatásának
csökkentéséről.
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Az irányelv hatálya alá tartozó termékek összességében
a számlálások során talált egyszer használatos műanyagoknak körülbelül a 86 százalékát jelentik. A mikroműanyagokról nem rendelkezik közvetlenül az irányelv, azonban
azt rögzíti, hogy az EU-nak arra kell ösztönöznie az összes
gyártót, hogy szigorúan korlátozzák a mikroműanyag-tartalmat a készítményeikben. A szigorítást az indokolja, hogy
az Európai Unióban évente 75-300 ezer tonna mikroműanyag kerül a környezetbe, ezek egy része a különböző termékekhez, például kozmetikumokhoz szándékosan hozzáadott, más részük pedig a makroműanyagok aprózódásából
ered. Az általában egy milliméternél kisebb mikroműanyagok
élettani hatása ma még egyáltalán nem tisztázott, az azonban már igazolt, hogy a részecskék a levegőből a tüdőbe,
illetve az élelmiszerekbe is bekerülnek.
A nevesített termékekre egy vagy több, eltérő szigorúságú intézkedés vonatkozik a betiltástól a fogyasztási korlátozáson át a kiterjesztett gyártói felelősség elvének érvényesítéséig. Tehát nem arról van szó, hogy ezeknek a termékeknek a forgalmazását egységesen betiltanák az EU-ban
– ahogy ez a köztudatban elterjedt. Azt, hogy milyen szigorú
intézkedést rendelnek egy adott termékhez, annak alapján
határozták meg, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő és
fenntarthatóbb alternatívák, mennyire lehet megváltoztatni a fogyasztói szokásokat, illetve más uniós jogszabályok
vonatkoznak-e a termékre. Mivel alternatív megoldások hiányában bizonyos egyszer használatos műanyag termékek
fogyasztása várhatóan a jövőben is növekedni fog, ezért
a tagállamoknak a lehető legambiciózusabb intézkedések
meghozatalára kell törekedniük a fogyasztási szokások megváltoztatása érdekében. Azonban ezeknek az intézkedéseknek összhangban kell lenniük az élelmiszer-higiéniára,
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A fogyasztási szokások megváltoztatása érdekében hozott intézkedéseknek összhangban kell lenniük az élelmiszer-higiéniára,
az élelmiszer-biztonságra, a termékek nyomonkövethetőségére és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályokkal.

az élelmiszer-biztonságra, a termékek nyomonkövethetőségére
és a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályokkal.
A különböző korlátozó-szabályozó intézkedések tartalma, jelentése a következő.
A fogyasztás csökkentése érdekében a tagállamoknak meg kell
hozniuk azokat az intézkedéseket, amelyekkel tartós visszaesés
érhető el a csoportba tartozó termékek esetében, és ezek leírását
2021. július 3-áig meg kell küldeniük a Bizottságnak, illetve nyilvánosságra kell hozniuk. A szabályozásokkal 2026-ra a 2022-es adatokhoz képest mérhető mennyiségi csökkenést kell elérni az adott
tagállam területén, ehhez 2021. január 3-áig a Bizottságnak ki kell
dolgoznia a módszertant a tartós csökkenés kiszámítására és ellenőrzésére.
A forgalomba hozatalra vonatkozó korlátozások értelmében
a tagállamoknak meg kell tiltaniuk az ebbe a csoportba sorolt termékek és az oxidatív úton lebomló műanyagból készült termékek
forgalmazását.
A termékkövetelmények az italospalackokra vonatkoznak. Eszerint: a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a kupakkal
és fedéllel ellátott palackokat csak akkor lehessen forgalomba
hozni, ha a kupakok és fedelek az italtárolókhoz rögzítve maradnak a rendeltetésszerű használat során. PET-palackok esetében
a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról is, hogy ezek 2025-től
legalább 25 százalékban, majd 2030-tól legalább 30 százalékban
újrafeldolgozott műanyagot tartalmazzanak – az adott tagállam-
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ban forgalmazott összes palack átlagaként számítva. A Bizottságnak a célértékek kiszámítására és ellenőrzésére szabályozást kell
kidolgoznia 2022. január 1-jéig.
A jelölési követelmények elvárásának megfelelően a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a csoportba tartozó minden egyes terméken fel legyenek tüntetve a termékre vonatkozó
megfelelő hulladékkezelési lehetőségek, illetve a kerülendő hulladékártalmatlanítási módok. Azt is jelölni kell, hogy a műanyagot
tartalmazó termék hulladékának helytelen kezelése a környezetre
negatív hatással járhat.
A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy az összes, ehhez a követelményhez sorolt termék esetében kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek kerüljenek kialakításra. A rendelkezés értelmében
a gyártóknak fedezniük kell a hulladékokról5 és a csomagolásról6
szóló irányelvek szerinti hulladékkezelési költségeket, továbbá
a ﬁgyelemfelkeltő intézkedésekre, a köztéri gyűjtőkbe dobott termékhulladék gyűjtésére, valamint a nevesített termékek elhagyott
hulladékának eltakarítására fordított költségeket. A kiterjesztett
gyártói felelősség követelménye az egyszer használatos műanyag
5 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008.
november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül
helyezéséről.
6 Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994.
december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról.
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2. táblázat. Az irányelv hatálya alá tartozó termékek és a vonatkozó követelmények
Termékcsoport

Fogyasztáscsökkentés

Italtartó poharak (a tető és a fedél is)

Ñ

Ételtároló edények

Ñ

Forgalomba
hozatal
korlátozása

Fültisztító pálcikák

Ñ

Evőeszközök

Ñ

Tányérok

Ñ

Szívószálak

Ñ

Italkeverő pálcikák

Ñ

Léggömbpálcák, -rögzítők

Ñ

Termékkövetelmények

Jelölési
követelmények

Léggömbök
Expandált polisztirol ételtároló edények

Ñ

Expandált polisztirol italtárolók
(a kupak és a fedél is)

Ñ

Expandált polisztirol italtartó poharak (a fedél is)

Ñ

Kiterjesztett gyártói
felelősség

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Ñ

Kompozit italcsomagolás (a kupak és a fedél is)

Ñ

Ñ
Ñ

Figyelemfelkeltés

Ñ

Legfeljebb háromliteres italtárolók
(a kupak és a fedél is)
Egészségügyi betétek, tamponok
és tamponapplikátorok

Elkülönített
gyűjtés

Ñ

Ñ
Ñ
Ñ

Nedves kozmetikai és háztartási törlőkendők

Ñ

Ñ

Ñ

Dohánytermékek szűrővel, dohánytermékhez
alkalmas szűrők

Ñ

Ñ

Ñ

Italpoharak

Ñ

Flexibilis anyagból készült zacskók vagy
csomagolások

Ñ

Ñ

Könnyű műanyag hordtasakok

Ñ

Ñ

termékeken túl a műanyagot tartalmazó halászeszközökre is vonatkozik.
Az elkülönített gyűjtés követelményének értelmében a tagállamoknak intézkedéseket kell hozniuk arra, hogy az újrafeldolgozás
céljára biztosítsák a műanyag termékek elkülönített hulladékát.
Az előirányzott mennyiség 2025-re az adott évben forgalomba
hozott egyszer használatos műanyag termékek tömegének 77 százaléka, míg 2029-re ez az arány 90 százalékra emelkedik. A cél elérése érdekében a tagállamok betétdíjas rendszert alakíthatnak ki,
vagy a vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerekhez
meghatározhatnak elkülönített gyűjtésre vonatkozó célértékeket.
A Bizottságnak 2020. július 3-áig el kell fogadnia az elkülönített
gyűjtésre vonatkozó célértékek kiszámítására és ellenőrzésére
szolgáló módszertant meghatározó szabályozást.
A tagállamoknak ﬁgyelemfelkeltő intézkedéseket kell hozniuk
annak érdekében, hogy a csoportba tartozó műanyag termékek
fogyasztóit és a műanyagot tartalmazó halászeszközök felhasználóit tájékoztassák az újrahasználat lehetőségéről, a helyes hulladékkezelés gyakorlatáról, valamint a nem megfelelő hulladékártalmatlanításnak a környezetre, különösen a tengeri környezetre,
illetve a csatornahálózatra gyakorolt hatásáról.
Az irányelvben nevesített egyszer használatos műanyag termékeket és a hozzájuk rendelt követelményeket a 2. táblázatban
foglaltuk össze.

A Bizottságnak, a tagállamokkal egyeztetve, 2020. július 3-áig
iránymutatásokat kell közzétennie, amelyek adott esetben példákat tartalmaznak arra, hogy milyen termékek minősülnek
egyszer használatos műanyag terméknek ezen irányelv alkalmazásában. A tagállamoknak hatályba kell léptetniük azokat
a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek
szükségesek ahhoz, hogy az irányelvnek 2021. július 3-áig megfeleljenek. Emellett meg kell állapítaniuk azokat a szankciókat,
melyek az irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések
megsértése esetén alkalmazandók, ezekről a szabályokról és
végrehajtási intézkedésekről 2021. július 3-áig tájékoztatniuk
kell a Bizottságot.
A hivatkozott irányelvek több olyan kötelezettséget rónak
a tagállamokra, illetve a Bizottságra, ami miatt csak hosszas és
alapos előkészítő munka árán alkothatnak megfelelő jogszabályt.
A jelenlegi helyzetben teljesíthetők-e ezek a feladatok a kitűzött
közeli határidők mellett? Az igazán lényeges kérdés azonban az,
hogy a környezeti hatásai miatt oly sokat kárhoztatott csomagolást nem kellene-e rehabilitálni ezekben a járványos időkben? Időszerű-e az olyan csomagolóanyagok forgalmazásának visszaszorítása, amelyek higiénikusan, érintésmentesen tudják biztosítani
a termékek eljuttatását a fogyasztókhoz, és hosszú időn át biztosítják az élelmiszerek minőségét? A következő számban ezeket
a kérdéseket fogjuk megvizsgálni. ¡
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légszennyezettség • újabb rekord

Túl sokat fogyasztunk
Csökkent a légszennyezettség mértéke Európa nagyvárosaiban
a koronavírus-járvány miatti korlátozások hatására, azonban
Magyarországon ez az arány jóval kisebb az európai átlagnál.

A

kormány intézkedései nem hoztak olyan drasztikus levegőminőség-javulást, mint a kontinens nagy részén. Míg az európai városokban szinte felére csökkent a nitrogén-dioxid és
a szén-dioxid mennyisége a levegőben, ez a magyar nagyvárosokra nem jellemző, pedig hazánkban is jelentősen csökkent az autós forgalom.
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Növekvőben a hazai
napenergia-termelés
A hazai áramtermelés 22 százalékát, az importtal együttvéve pedig az országos villamosenergia-felhasználás 19,6 százalékát
napenergia-termelők biztosították április
16-án a déli csúcsidőszakban.

A

13,4, a teljes villamosenergia-felhasználáshoz képest pedig 11 százalékos. A rendszerirányító közleményében kiemelte, hogy a nem
háztartási méretű, vagyis az 50 megawattnál nagyobb teljesítményű naperőművek együttes kapacitása elérte az 1016 megawattot,
ami a magyarországi rendszer teljes bruttó teljesítőképességének
a 10,77 százaléka. A növekedés a háztartási napenergia-hasznosításban is jellemző, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal adatai szerint ezeknek a kiserőműveknek az összteljesítménye eléri a 460,77 megawattot. ¡

MAVIR Zrt. közlése alapján a 942,8 megawattos napenergia-

termelési csúcs újabb rekordnak számít a magyarországi villamosenergia-piacon. A csúcsot a 12 óra 15 perc körüli negyedórában állították fel a fotovoltaikus erőművek. Április 16-án a teljes
napi bruttó hazai termeléshez képest a napenergia részesedése
8,3, a napi teljes villamosenergia-felhasználáshoz képest 6,7 százalékos volt. Azonban jóval magasabb ez az arány, ha csupán a világos órákat vesszük ﬁgyelembe: a bruttó hazai termeléshez képest
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A Knauf Insulation szerint az
57 millió tonnás magyar szén-dioxidkibocsátás 16 százaléka otthonaink
fűtése és hűtése miatt kerül a légkörbe, amelynek 70 százalékát a nem
vagy nem megfelelően hőszigetelt
2,5 millió magyar családi ház adja,
bár az elmúlt tíz évben megduplázódott a családi házakra kerülő szigetelések vastagsága.
Épületeink energiahatékonyságának javulása tény, ám ezzel még
korántsem lehetünk elégedettek,
hiszen az Európai Unió végső célja
az, hogy az új és a felújított épületek
közel nulla energiaigényűek legyenek, vagyis fűtésükhöz-hűtésükhöz
szinte csak megújuló energiaforrást
kelljen használni.
Az is probléma, hogy még mindig
túl sokat fogyasztunk. Az emberiség
túlzó fogyasztását lassan már nem
bírja el bolygónk, úgy élünk, mintha
1,7 Föld állna rendelkezésünkre. Pedig csak ez az egy bolygónk van, és
a természet évente 125 billió dollár
értékű szolgáltatást nyújt számunkra a többi között termőtalaj, élelmiszer, friss víz és tiszta levegő formájában. Nem mindegy tehát, hogyan
bánunk a természettel, hiszen saját
létünk is ettől függ. ¡

inno -tér

könnyített rendszer, személyes link • megfélemlítés, megtévesztés

Életbiztosítás online
A koronavírus-járvány miatt újabb digitális megoldással lépett piacra a Generali Biztosító, mely
teljesen online térbe helyezte a megtakarításos
életbiztosítások kötésének folyamatát.

A

törvényi szabályozások értelmében az életbiztosítások esetén a pénzügyi szolgáltatóknak kötelező az ügyfeleik átvilágítása, ezt a folyamatot a jövőben az ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek könnyített rendszerben
végezhetik el. A többi között digitálissá vált az aláírás, így a teljes szerződéskötés – beleértve a teljes körű átvilágítást is – elvégezhető személyes jelenlét nélkül. Azok az ügyfelek, akik nem rendelkeznek elektronikus aláírással,

úgynevezett AVDH – azaz az azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítési – szolgáltatással küszöbölhetik ki
a hiányosságot. A szerződéshez csatolt okmányok szkennelt
vagy lefényképezett másolataival például a nyugdíjbiztosítások teljesen papírmentesen, és virtuális egyeztetéssel megköthetők. A teljes körű online ügyfél-átvilágítási folyamat
első lépéseként telefonon tájékoztatják az ügyfelet a lehetőségről. Mindössze kamerás okostelefon, tablet vagy laptop,
stabil internetkapcsolat és hajlandóság szükséges az ügyfél
részéről. Ha mindez megvan, a biztosító e-mailben küld egy
személyes linket, amelyen keresztül el lehet intézni az átvilágítást az adatok megadásával és az okmányok befotózásával.
Végül néhány napon belül e-mailben visszaigazolást küldenek az átvilágítás eredményéről, és az ügyfélnek már semmi
pluszfeladata nincs. ¡

Online csalók új fegyvere A
Több száz milliós nagyságrendben küldenek ki
nap mint nap kéretlen tartalmakat a koronavírus
kapcsán az online bűnözők. Repertoárjuk széles, malware és phishing e-mailek mellett a járványra építő spam üzenetekkel is bombázzák
a mailboxtulajdonosokat.

inno -tér

z egész világot érintő pandémia árnyékában az online bűnözők egyebek mellett megfélemlítéssel
vagy épp anyagi támogatás ígéretével próbálják rászedni
a felhasználókat. A Google tapasztalatai szerint az egyik
leggyakoribb módszer az, hogy az elektronikus üzenetek
feladói különböző egészségügyi szervezetek – például
az ENSZ egészségügyi világszervezete, a World Health
Organization – képviselőinek adják ki magukat, és így
próbálnak adományokat kicsikarni a gyanútlan áldozatoktól. Emellett nemritkán malware-rel fertőzik meg
a számítógépeket. Az is egyre gyakoribb, hogy a bűnözők
a távmunkában dolgozó alkalmazottakat próbálják megtéveszteni munkahelyi üzeneteknek tűnő e-mailekkel, és
kártékony oldalakra vezető linkeket helyeznek el bennük.
A Google azt tanácsolja felhasználóinak, hogy kerüljék az ismeretlen fájlok letöltését a kapott e-mailekből,
megtekintésükhöz inkább a Gmail beépített előnézetét
használják. Az online felületeken történő bejelentkezések előtt azok URL-jét is érdemes ellenőrizni, a phishing
támadások ugyanis előszeretettel használnak a hiteles
címekhez hasonló hivatkozásokat. A támadások mértéke
rendkívül komoly, hiszen naponta közel 20 millió e-mail
és további 240 millió spam üzenetet szűrt ki a Gmail
rendszere áprilisban. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Új irány a tanításban
– digitális oktatás
A hagyományos krétás tábla és a gyűrött ellenőrző ideje lejárt. A tanárok egyre több iskolában már évek óta e-mailben küldik a házi feladatot, vagy értesítik a szülőket a fontosabb eseményekről. De milyen eszközökkel támogatja és változtatja meg a tanítást a 21. század elvárásaihoz igazodó digitális oktatás? És hogyan segít bennünket mindez a távoktatásban?

A

z 1996 után született gyerekeket nem véletlenül nevezik a világ első globális nemzedékének vagy IT-generációnak. A digitális világ szülöttei számára természetes közeg a számítógép, az okostelefon és az internet.
Többségük előbb tanult meg a YouTube-on egy videót kikeresni és
elindítani, mint fára mászni. A digitális környezet hatására a mai
gyerekek információfeldolgozása és tanulási stílusa radikálisan átalakult az elmúlt évtizedekben.
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A kutatások szerint az általános iskolások egyre felületesebben
olvasnak, ám ugyanakkor párhuzamosan több feladatot is képesek elvégezni. Sokkal gyorsabban dolgoznak, cserébe a válaszokat
és a visszajelzéseket is azonnal igénylik. Emellett jóval önállóbbak,
az internet segítségével könnyedén utánanéznek az őket érdeklő
információknak, de ami a legfőbb különbség: szívesebben foglalkoznak képi, video- vagy hangalapú anyagokkal, mint tisztán
szövegekkel. A mai diákok már nemcsak tollal és füzettel, hanem

it
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gyakran okostelefonnal, notebookkal, tablettel vesznek részt az
órákon, vagy – a távoktatás lehetőségeit kihasználva – otthon
végzik tanulmányaikat, az oktatók pedig digitális eszközeik segítségével teszik valóban élményszerűvé a tanórákat.

az internet is, amely a számítógéppel támogatott oktatás alapját
jelentette. A technológiai fejlődésnek köszönhetően néhány éven
belül pedig már az informatikán túli közismereti tantárgyakat is
„megfertőzte” a digitalizáció első szakasza.
Ezután sorra tűntek fel az oktatást támogató eszközök, melyek közül a legnépszerűbb az úgynevezett digitális zsúrkocsi volt,
amely többnyire laptopot, kivetítő projektort, DVD-lejátszót és
hangfalakat tartalmazott. A digitális tábláknak több funkciójuk
volt, egyrészt színes ﬁlctollakkal hagyományos értelemben lehetett rájuk írni, a fehér háttérszín pedig a kivetítőnek biztosította
a felületet. A következő ugrás a tankönyvek papírmentesítése;
az első változatot még csak a beszkennelt példányok jelentették,
a második generációs társaik azonban már eleve digitális író- és
szerkesztőeszközökkel készültek, a többi között multimédiás elemek és animációk használatát lehetővé téve. A harmadik generációs digitális tankönyveket pedig nemcsak módszertani és tanulási
útmutatóval látták el, de egyben interaktívak is, azaz a résztvevő
aktív cselekvése szükséges a tanulási folyamathoz.

Kezdeti lépések
Mielőtt elmerülnénk a legújabb platformok és a digitális környezet
részleteibe, idézzük fel a kezdeteket. Az első, oktatásban használt
gép megjelenéséig mintegy egy évszázadot kell visszamennünk
az időben: az 1920-as években Sidney L. Pressey alkotta eszközt
a vizsgáztatásban használták. A tanuló papíron kapta meg a kérdéssort, a teszt feladatonként négy választ tartalmazott. A mechanikus készüléken két kis ablak volt látható, valamint négy
nyomógomb. Az egyik ablakban a kérdés sorszámát, a másikban
a hibapontok számát tüntették fel. Amennyiben a válasz helyesnek bizonyult, a megfelelő ablakban megjelent a következő kérdés
sorszáma, ha nem, a tanuló ismét próbálkozhatott.
Az elkövetkező évtizedekben a készüléknek még számos változatát fejlesztették ki, volt olyan változata, melyben a program egy
könnyen cserélhető körtárcsa körcikkein helyezkedett el – a CD-I,
CD-ROM lemezhez hasonlóan –, és olyan is, amely egy lemezjátszóra volt kapcsolva, tehát audiovizuális információt adott.
A későbbi típusok pedig már mikroﬁlmeket hívtak segítségül.
Az audiovizuális eszközök – diavetítő, magnó – közül a televízión
keresztül elérhető oktató- és ismeretterjesztő ﬁlmek nyújtották
a legkomolyabb segítséget az oktatásban.
A számítógéppel támogatott tanítás kezdete még az 1980as években indult el Magyarországon, és nemritkán fordult elő
az a különleges helyzet, hogy a diákok és a zömében matematika
szakos tanárok egymást segítve sajátították el az új eszköz használatának alapjait és programozási nyelvét. A következő évtized elején született meg a számítástechnika mint tantárgy, és a gépek fejlődésével párhuzamosan megjelentek a felhasználói szoftverek és

Virtuális osztályterem
Néhány éve már az a klasszikus diák csel sem működik rossz jegyek vagy intők esetén, mely szerint otthon maradt az ellenőrző.
Az elektronikus naplóval ugyanis nemcsak kényelmesebbé, de
pontosabbá is vált az iskolai adminisztráció. A tanulók eredményei hamar felkerülnek a digitális felületre, a szülők jelszóval védett
oldalon keresztül könnyen hozzáférhetnek a gyerekek jegyeihez.
Az e-napló a diákok jegyein kívül az igazolt és igazolatlan hiányzásokat is tartalmazza, sőt, az óra eleji késéseket is összeadja magától
a rendszer. A távoktatás előszobájaként tekinthető az eredetileg
felnőttek számára kitalált e-learning képzés megjelenése, melynek
során a tanár elektronikus úton közvetíti a tartalmakat. A képzés
ideje alatt a tanuló folyamatos, teljes körű és objektív visszacsatolást kaphat a megszerzett tudásáról.

A ta
tank
nköönyvek
nk
ön
papírmentesítését eleinte
mé csak a beszkennelt példányok jemég
lentették, a második generációban már
eleve digitális eszközökkel készültek el,
és lehetővé tették multimédiás elemeek
és animációk használatát is. A harmadik generációs digitális tankönyvek már
módszertani és tanulási útmutatóval
vannak ellátva, és interaktívak.
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amit alkalmazni szeretne az óráján, a diákok pedig valós időben
tudnak kérdezni, éppen úgy, mint az iskolában. Emellett lehetőség
van a beszélgetések rögzítésére is, azaz a tanulók később vissza is
nézhetik, ha valamit nem értettek pontosan.
A Microsoft Teams alkalmazás gyakorlatilag digitális osztályteremként funkcionálhat. A regisztrációt igénylő népszerű program
nemcsak csoportmunkát és csevegést tesz lehetővé, de a videóés fájlmegosztást is támogatja. A Skype lett az online beszélgetések szinonimája napjainkra, hátránya azonban, hogy limitált
a csatlakozók száma, ám a hívásokat lehet rögzíteni, és lehetőség
van képernyőmegosztásra is. A Discord program az online játékos
világból érkezett, tehát a diákok számára ismert csoportos beszélgetésre alkalmas szolgáltatás, mely már magyar nyelven is elérhető. Egyre népszerűbb a Google megoldása is, a Hangouts Meet,
melyhez akár egy naptárból vagy e-mailes meghívóból is csatlakozhatunk a beszélgetéshez. A Viber vagy a WhatsApp program a limitált létszám miatt elsősorban négyszemközti vagy kiscsoportos kommunikációra, például korrepetálásra alkalmas.
És hogy ne csak pozitív mintákról legyen szó: komoly presztízsveszteséget könyvelhetett el adatvédelmi problémái miatt
az utóbbi időkben videokonferenciákra specializálódott Zoom.
Nem véletlenül, ugyanis 15 ezer alkalmazáson keresztül lebonyolított magán videobeszélgetés került ki az internetre, idén tavaszszal pedig a távoktatás alatt hackerek pornót kezdtek el vetíteni
Oroszországban a tanórák alatt.

A játékos tanulás
A gamiﬁkáció vagy más néven játékosítás jelensége az oktatás egyik leghatékonyabb eszköze lehet a netgeneráció
motivációjának és aktivitásának növelésére. A gyakorlatban
mindez azt jelenti, hogy a videojátékok elemeivel teszik a tanárok érdekessé és izgalmassá a tanórákat. A tanár például
játékosíthatja a diákok értékelését is, vagyis egy feleletet nem
kettesre vagy éppen ötösre értékel, hanem a nebulók pontokat
gyűjtenek, szinteket lépnek, mint ahogy a játékokban is teszik
karaktereikkel. Így még a gyengébb teljesítmény is fejlődésnek
tűnik a résztvevők számára. A gamiﬁkáció az óra menetét is
átírhatja: a kevésbé érdekes tananyagot csapatversennyel,
kvízjátékokkal vagy egy társasjátékhoz hasonló elven működő
pálya készítésével lehet színesebbé tenni. Ebben az esetben
nem szükséges a digitális eszközök használata sem. A csapatszellem és a közösségi élmény elsősorban a gyerekek motivációjára hat, akik egy játék keretein belül sokkal lelkesebben
válaszolnak az adott tantárgy kérdéseire, mint ha ugyanarról
dolgozatot kellene írniuk. A tanárok tapasztalatai szerint egy
gamiﬁkált rendszerben a résztvevők alapvetően felszabadultabbnak érzik magukat, lelkesebbek és kitartóbbak. A hatékonyság is tovább növelhető, ha a gyerekek nem elsősorban
egymás ellen versenyeznek, hanem olyan elemek kerülnek
az oktatási gyakorlatba, amelyek az együttműködést erősítik.

Mint korábban volt róla szó, nem feltétlenül kell egy helyen tartózkodnia az osztálynak ahhoz, hogy megtartható legyen a tanóra. A tanárnak és a diákoknak mindössze annyi a feladatuk, hogy
egy közös online platformra csatlakozzanak, hogy valós időben
tudjanak kommunikálni egymással. A legtöbb szolgáltatás arra
is lehetőséget ad, hogy ne csak a webkamera képét osszuk meg,
hanem a képernyőnket is, így a tanár meg tudja mutatni mindazt,
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Ötletes módszertanok
A digitális eszközök önmagukban nem elegendőek a sikerhez, sok
múlik a tanárok hozzáértésén és kreativitásán. A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertárában több száz, gyakorló tanárok
által feltöltött ötletes és innovatív módszertani anyag található.
A Portál a múltba című projekt például egyfajta virtuális idő-
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utazásra invitálja a tanulókat. A történelmi korszakok egy-egy korabeli
internetes hírportál formájában öltenek testet. A pedagógus irányítása
mellett a diákok online felhasználható forrásgyűjtemények segítségével
készítik el és töltik fel akár vizuális elemekkel is az adott korszak hírportálját. Az Időutazás Süsüvel című módszer keretében a tanulók a híres egyfejű sárkányt, Süsüt keltik életre, aki most találkozik először a digitális világgal. A tanulók gyűjtőmunkát végeznek, ﬁlmet, képregényt,
GIF-et, promóciós videót, felvilágosító társasjátékot készítenek kép- és
videoszerkesztő programok segítségével, saját ﬁlmstúdióval. Az elsősorban 12 évnél idősebb diákoknak kitalált Gauss Budapesten című módszertani ötlet egy virtuális kirándulás matematikai feladatokkal fűszerezve. Budapest történelmi, kulturális, építészeti érdekességeinek bemutatása mellett játékos matematikai példákkal színesítik a túrát. Több
látványosság adatait csempészték bele az egyenletekbe, a sík- és térgeometriai, valamint sorozatos és halmazos feladatokba. A módszer alapján
bármilyen városban készíthető hasonló feladat, fotókkal, ismertető leírásokkal, ábrákkal, kvízkérdésekkel és matematikai feladványokkal.
Természetesen nem kell feltétlenül újat kitalálni, számos ingyenes
applikáció van, amelyekkel a gyerekek könnyen tanulhatnak. Az ingyenes Google Sky Map segítségével csillagképeket, galaxisokat, bolygókat
vagy éppen a Föld holdját lehet tanulmányozni. Az érdeklődők infravörös és mikrohullám nézet közül is választhatnak, és a pontos koordináták beírásával minden egyes égi objektum kikereshető. Az MIT Media
Lab mérnökei által fejlesztett, magyarul is elérhető Scratch segítségével
a hét éven felüli gyerekek könnyedén elsajátíthatják a szöveges blokk
alapú programozás alaplépéseit. Saját számítógépes játékot vagy appot
is lehet vele tervezni, míg a Scratch Junior változatával azokat az öt-hét
éves, még olvasni nem tudó gyerekeket szólítják meg, akik így játékos
formában sajátíthatják el a kódolás alapjait. A program gondolkodtató,
kreatív, problémamegoldó szemléletet tanít.

Érzelmi kötődés
Egyre több tanulónak van lehetősége, hogy bepillantást nyerhessen
a jövő technológiáiba. Akár már az általános és középiskolások is találkozhatnak a robotikával, a kiterjesztett valósággal vagy a 3D nyomta-

tással. A Magyarországon is megvalósult Lego Education
projektben az ismert építőjátékot a matematikai műveletek
szemléltetéséhez, illetve robotprogramozáshoz használják.
A robotok oktatásban való alkalmazásával fejleszthető
a tanulók algoritmikus gondolkodása, megismerkedhetnek
a programozási technikákkal, a természettudomány példáin keresztül történő eszközhasználat elsajátítása pedig
támogatja a STEM (tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika) területek komplex fejlesztését.
Az elmúlt időszak kétségtelenül legnagyobb újítását
a virtuális valóság megjelenése jelentette az oktatásban.
Az eredetileg a szórakoztatóiparban közkedvelt VR-szemüvegek és -sisakok ugyanis testközelbe hozzák az előadásokat, a közösen elvégzett kísérleteket, és ezáltal lényegesen
hatékonyabbá válnak az órák. Azok a diákok, akik érzelmileg is kötődnek a tananyaghoz, könnyebben befogadják és
hosszabb távon képesek megjegyezni az azzal kapcsolatos
információkat. Nem mindegy, hogy a tanár monoton hangon mesél az ókori városok történetéről, vagy egy ausztrál startup, a Lithodomos programjának segítségével be is
járja a kétezer éves település utcáit. A Felix&Paul Studios
Nomads nevű alkalmazása elszigetelt népcsoportok közé
repíti a kulturális antropológus hallgatókat a dél-amerikai
esőerdőktől kezdve az afrikai sivatagon át egészen az ázsiai
sztyeppékig. Természetesen nemcsak a történelemtanításnak ad új dimenziót a virtuális valóság, hanem a földrajznak,
a biológiának és a kémiának is.
Az eddigi tapasztalatok szerint a VR katalizátorként
szolgál a teljes átélésen alapuló tanuláshoz, emellett javítja
a képzésben részt vevők motivációját, segíti őket a koncentrálásban, és nem utolsósorban növeli a fantáziát is. Nem véletlenül mondják egyre többen, hogy a VR az a technológia,
amely az internet óta a legnagyobb hatást tudta gyakorolni az oktatásra. Hiszen segítségével nemcsak hozzáférünk
az információkhoz, de lehetőségünk van arra, hogy át is éljük a tananyagot. Úgy, ahogy még sosem tehettük eddig. ¡
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Szerző: Dr. Harangozó Gábor európai és magyar szabadalmi ügyvivő

Mesterséges intelligencián
alapuló találmányok
szabadalmaztatása (2. rész)
Sorozatunk első részében
a mesterséges intelligencia fogalmáról, fejlődéséről és az iparjogvédelemben betöltött szerepéről
volt szó. Ezúttal röviden
áttekintjük, hogy a világ
két vezető szabadalmi
hivatala, az Európai Szabadalmi Hivatal, valamint az USA Szabadalmi
és Védjegy Hivatala hogyan tekint a mesterséges intelligencián alapuló
találmányokra, melyek
az oltalmazhatóság jogszabályi alapfeltételei, és
milyen vizsgálati elveket
alkalmaznak az engedélyezési eljárások során.

A

z oltalmazhatóság azért lényeges szempont, mert
a szabadalmi hivatalok a szabadalmazhatóság érdemi követelményeit, nevezetesen a világviszonylatban vett újdonságot, a műszaki előrelépés mértékét meghatározó feltalálói tevékenységet, valamint az ipari
alkalmazhatóságot csak azon találmányok esetében vizsgálják, amelyek a nemzeti jogszabályok vagy multilaterális
egyezmények alapján nincsenek kizárva az oltalmazhatóság
köréből.
Elsőként az 1973-ban létrejött Európai Szabadalmi Egyezmény (ESZE) rendelkezéseit és az európai szabadalmi bejelentések központi engedélyezését végző Európai Szabadalmi
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Hivatal (EPO) joggyakorlatát ismertetjük a számítógéppel
megvalósított találmányok és azon belül a mesterséges intelligencián alapuló megoldások kapcsán.
Az ESZE 52. cikkelye szerint szabadalmazható találmánynak kell tekinteni a technika bármely területére eső megoldást, ha új, feltalálói lépésen alapul, és iparilag alkalmazható. Az egyezmény szövege azonban nem ad pontos definíciót
arra, mit kell „találmányon” érteni. Az eligazodást csak némiképpen segíti, hogy az 52. cikkely megnevezi azokat a szellemi alkotásokat, amelyek nem tekinthetők találmánynak,
és emiatt ki vannak zárva az oltalmazhatóság köréből. Ide
tartoznak a felfedezések, a tudományos elméletek, a mate-
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matikai módszerek, az esztétikai alkotások, a tervek, a szabályok, a szellemi tevékenység végrehajtására irányuló eljárások, a játékok játszása, az üzleti tevékenység, a számítógépi
programok, valamint az információ átadása (képként, hangként vagy egyéb érzékelhető módon).
A mesterséges intelligencián alapuló találmányok szabadalmaztatása szempontjából komoly gondot jelent, hogy
a fenti felsorolás értelmében a matematikai módszerekre és
a számítógépi programokra az egyezmény szerint nem lehet
szabadalmat kapni, miközben az ilyen találmányok tipikusan
egy vagy gyakran több matematikai módszer számítógépes
implementálását jelentik egy adott alkalmazási környezetben. Szerencsére az ESZE 52. cikkelye ad egy kibúvót a szigorú kizárás alól, ugyanis azt is kimondja, hogy a felsorolt
szellemi alkotások csak akkor vannak kizárva az oltalmazhatóság köréből, ha azokra kizárólag ilyen minőségükben
igényelnek oltalmat. Ez a kitétel az 1990-es évek közepén komoly kihívás elé állította az EPO -t, mert a számítástechnika
robbanásszerű fejlődésével egyre nagyobb igény mutatkozott
a kizárólag számítógéppel megvalósított megoldások – hétköznapi szóhasználattal élve a szoftverek – szabadalmaztatása iránt. A számos elutasítás és fellebbezési eljárás eredményeként a 2000-es évek elejére kialakultak a számítógéppel
megvalósított találmányok vizsgálati elvei, melyek az alábbi
főbb szabályokban öltenek testet. Egy kizárólag számítógéppel megvalósított találmány, vagyis szoftver akkor szabadalmazható, ha
 műszaki probléma megoldását célozza;
 legalább egy műszaki jellemzőt tartalmaz, vagy legalább
egy olyan nem műszaki jellemzőt tartalmaz, amely hozzájárul a találmány egészének műszaki jellegéhez;
 a találmány műszaki aspektust hordozó jellemzői hozzájárulnak a technika állásához; és
 az említett műszaki hozzájárulás műszaki többlethatást
eredményez egy általános célú számítógép működésében, vagyis a szoftver és a számítógép közötti kölcsönhatás túlmutat az általános célú számítógép normál működésén (ún. műszaki többlethatás elve).
Az utolsó kritériumnak általában az operációs rendszer
szintű programok, valamint a jelfeldolgozást (például kódolást, képfeldolgozást) végző és a kommunikációs eljárást megvalósító programok felelnek meg.
A számítógéppel megvalósított találmányok fent megfogalmazott – és az EPO által jelenleg is következetesen alkalmazott – oltalmazhatósági kritériumai azonban komoly fejtörést okoznak a mesterséges intelligencián alapuló találmányok feltalálóinak. Ennek oka az, hogy a mesterséges intelligencia számítástechnikai eszközei (algoritmusok, számítási
modellek, adatreprezentációk stb.) általában olyan absztrakt
eszközök, amelyek önmagukban nem oltalomképesek. További problémát jelent, hogy ha az ilyen absztrakt eszközöket implementáló számítógép „csak” adatfeldolgozást végez,
akkor nem teljesül a műszaki többlethatás elve. Vagyis, ha
a találmány kizárólag egy mesterséges intelligencia eszköz
számítógéppel történő implementálására vonatkozik, akkor
az ilyen találmányra elvileg nem adható európai szabadalom!
Szerencsére ezt a zsákutcát az EPO is felismerte, és az elmúlt

években komoly előkészületeket tett az engedélyezési joggyakorlat megreformálása érdekében. De addigi is, hogy a jelenlegi jogszabályok és irányelvek ne jelentsenek áthághatatlan
akadályt a mesterséges intelligencián alapuló találmányok
szabadalmaztatása előtt, az ilyen találmányokat az EPO az érdemi vizsgálati szakaszba engedi, amennyiben a mesterséges
intelligenciát alkalmazó szoftvernek konkrét műszaki alkalmazási területe van és a szoftver egy bizonyos, jól meghatározott (és a szabadalmi bejelentésben részletesen bemutatott)
műszaki megvalósítási módra korlátozódik.
Bár a másik vezető szabadalmi hivatal, az USA Szabadalmi
és Védjegy Hivatala (USPTO) egészen más irányból közelíti
meg ezt a problémát, a végeredmény eléggé hasonló az európai
rendszerhez. Az Egyesült Államok szabadalmi törvényének
101. cikkelye értelmében nem oltalmazhatók a természeti törvények, a természeti jelenségek és az absztrakt megoldások.
Az első két elem egyértelmű, de hogy mi számít absztraktnak,
arra nézve eleinte csak az esetjog, pontosabban a Szövetségi
Bíróság konkrét ügyekben hozott döntései adtak útmutatást.
Ám idővel – az egyre növekvő ügyszám miatt – a döntések
kezdtek egyre kevésbé konzisztensek lenni, ezért a nagyobb
jogbiztonság érdekében az USPTO 2014-ben kiadott egy részletes oltalmazhatósági útmutatót, amelynek tavaly megjelent
egy újabb, kibővített változata. Ez a 2019-es útmutató egy
négy lépésből álló oltalmazhatósági tesztet ismertet, amely
elsősorban az absztrakt megoldások kiszűrését célozza.
A teszt első lépésében megvizsgálják, hogy a bejelentett találmány az alábbi törvényi kategóriák valamelyikébe esik-e:
folyamat, gép, gyártmány (termék), anyagkeverék. Ha a találmány valamelyik törvényi kategóriába esik, akkor a következő lépésben azt kell eldönteni, hogy a szabadalmi igénypontok oltalmazható ötletre irányulnak-e vagy sem. Ha nem,
akkor a harmadik lépésben azt kell megvizsgálni, hogy a nem
oltalmazható ötletet magába foglaló szabadalmi igénypont
egésze az ötlet egy gyakorlati alkalmazására irányul-e? Ha
nem, vagyis a megoldásnak nincsenek olyan jellemzői, amelyek jelentősen túlmutatnak a nem oltalmazható ötleten, akkor a teszt utolsó lépésében már csak azt kell eldönteni, hogy
a bejelentett megoldás feltalálói gondolaton alapul-e? Ha nem,
akkor a találmányt absztrakt megoldásnak kell tekinteni,
minden más esetben viszont oltalomképes a találmány.
Az oltalmazhatósági útmutató számos konkrét példát és
azokra vonatkozó elemzést is tartalmaz a minél jobb érthetőség érdekében, és többé-kevésbé a mesterséges intelligencián
alapuló találmányok oltalmazhatóságának vizsgálatára is alkalmas.
Az USPTO 2019 nyarán széles körű szakmai konzultációt
indított a mesterséges intelligencián alapuló szellemi alkotások védelmének kérdésében, így jó esély van arra, hogy
belátható időn belül az Amerikai Egyesült Államokban is új
alapokra helyezik a mesterséges intelligencián alapuló találmányok szabadalmaztatását. ¡
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távmunka, adattárolás • magatartási kódex

Hasonló digitalizációs problémák
A koronavírus-helyzet egyértelműen rámutaA
tott arra, hogy több szempontból is ugyan-

cégcsoport megállapította, hogy a tömeges távmunkára
való átállás egyik legnagyobb erőpróbája a strukturális
jellegű hiányosságokból fakad. Számos vállalat csak a veszélyhelyzet idején döbbent rá arra, hogy belső rendszereiket,
szoftvereiket is alkalmassá kell tenniük a távoli elérésre. Sok
esetben nemcsak technológiai problémát kell megoldaniuk,
hanem a biztonsági protokolljukat is alkalmassá kell tenniük
erre. A Stylers Group tapasztalatai szerint ugyancsak gondot
jelent, hogy a projektmenedzsment-folyamatok nem kellőképpen digitalizáltak, emiatt a személyes kapcsolattartásra és
nyomon követésre helyeződött a hangsúly, ami a jelenlegi helyzetben értelemszerűen nem működik. Igen sok vállalat most
kezdi felfedezni magának a felhő alapú megoldásokban rejlő
lehetőségeket, ami az adattárolásnak egy nagyon praktikus és biztonságos módja, hiszen sokszor a ﬁzikai adattárolók,
adathordozók – melyeket távolról nem is lehet elérni – biztonsági és műszaki kockázatot is jelentenek. A kialakult helyzet
a HR-kultúrában is gyökeres változást hozhat, ugyanis a felvételi beszélgetések is az online térbe helyeződnek át. A távmunkára és távoli elérésre való átállás sok céget arra is ráébreszthet, hogy a digitalizáció költséghatékonyságot eredményez, ez pedig még inkább felgyorsíthatja a most gyakran
kényszerűségből elvégzett technológiai fejlesztéseket. ¡

azokkal a problémákkal kell megküzdeniük
a digitalizáció terén a vállalkozásoknak az
Amerikai Egyesült Államokban és Magyarországon – derül ki a mindkét piacon aktív,
magyar tulajdonú informatikai cégcsoport,
a Stylers Group közelmúltbeli tapasztalataiból.

Ausztrália megadóztatná a techóriásokat
Az ausztrál kormány a techvilág legnagyobb szereplőit, többek között a Google-t
és a Facebookot is arra akarja rákényszeríteni, hogy fizessen a felületein megjelenő,
sajtóorgánumokból átvett hírtartalmakért.
Korábban Franciaország és Spanyolország is
megkísérelte ugyanezt, ám eredménytelenül.
„Azt akarjuk, hogy a digitális világ szabályai minél jobban tükrözzék
a valós világ szabályait” – érvel Josh Frydenberg, Ausztrália pénzügyminisztere, és a jelek szerint nem csak kommunikációs próba
volt mindez, mert a szigetország kormánya már konkrét lépéseket is
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Josh
Frydenberg

tett az ügy érdekében, miután felkérte az ország versenyjogi
és fogyasztóvédelmi témáiért felelős ACCC-t, hogy készítsen
kötelező magatartási kódexet a média és a digitális platformok együttműködéséről. Az adóztatás ötlete nem alaptalan,
ugyanis a Google uralja az ausztrál online hirdetési piac 47 százalékát, míg a Facebook részesedése 24 százalékos, miközben
a szektor bevétele az elmúlt 15 évben a nyolcszorosára nőtt, és
tavaly megközelítette a kilencmilliárd ausztrál dollárt. A helyi
versenyhivatal arra tett kísérletet az első körös tárgyalásokon,
hogy a globális platformokat működtető vállalatok önkéntesen
hozott szabályok alapján ﬁzessenek a hagyományos sajtorgánumoknak a tőlük átvett tartalmakért. Nem meglepő módon
a techóriások nem voltak nyitottak az ötletre, a Facebook például azzal érvelt, hogy eddig is rengeteg pénzt költöttek a helyi
sajtóra tartalmi megállapodások, partneri együttműködés és
képzések formájában. ¡
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C. Otto Scharmer • Pozsgai Imre • Szathmáry Eörs (szerk.)

C. Otto Scharmer

Az U-vezetéselméletről
röviden
Alapelvek és alkalmazások
megvilágítja a vezetés jellemző vakfoltjait, és praktikus módszereket kínál
ezek tudatosításához. Ezen túlmenően
felvázol egy keretrendszert az oktatási
intézményeink, gazdaságaink és demokráciáink „operációs rendszereinek”
frissítéséhez is. A könyv útmutatást ad
a vezetők és a szervezetek számára
a tudatosságuk fejlesztéséhez, ahhoz,
hogy aktívan kapcsolódjanak a jövő
lehetőségeihez, és minél hatékonyabban tudjanak részt venni a jövő közös
formálásában. •

Pallas Athéné Könyvkiadó

Az U-vezetéselmélet egy tudatosságot fejlesztő módszer a rendszerek
megváltoztatására, amely összekapcsolja a rendszeralapú gondolkodást,
az innovációt és a változások vezérlését.
Hogyan tudjuk úgy újratervezni a társadalmakat, hogy napjaink szorongató kihívásai kezelhetőbbé váljanak? Hogyan tudjuk az éber jelenlét
(mindfulness) erejét használni a kollektív
rendszerek átalakításához? A szerző

Pozsgai Imre

A fluoreszcens mikroszkópia hagyományos
és szuperfelbontású
módszereinek alapjai

alapfokon. A második rész a speciálisnak nevezett módszereket tárgyalja, melyek már magukban hordozzák azokat
az észszerű vonásokat, amelyek ahhoz
szükségesek, hogy a fény a vizsgálandó
biológiai mintákat, beleértve az élő mintákat is, ne tegye tönkre. A harmadik
rész témája a szuperfelbontású fluoreszcens mikroszkópia, amely definíció szerint
legalább kétszer jobb felbontású, mint
az 1873 óta ismert, Ernst Abbe által
megadott felbontás.
A kötet biológusok, biofizikusok és
orvostanhallgatók képzéséhez nyújt
segítséget, jelentős figyelmet szentelve
a műszaki-tudományos háttérnek is. •

Typotex Kiadó

A könyv első részében a szerző a
fluoreszcencia jelenségét, a természetben való előfordulását ismerteti,
valamint azokat az optikai alapfogalmakat, amelyek nemcsak a fluoreszcens,
de a hagyományos fénymikroszkópia
szempontjából is elengedhetetlenek. Bemutatja a fluoreszcens mikroszkópiát

Szathmáry Eörs (szerk.)

Klímaváltozás
és Magyarország
A halmozódó problémák talán megoldhatók vagy csökkenthetők, de fel kell
ismerni, hogy ez globális együttműködést
kíván. Nincs más út! Illúzió azt hinni, hogy
ebből bárki joggal kihúzhatja magát.
A társadalmi túlélésnek minden szinten
ára lesz, a globálistól az egyéniig. Mindezt azért, hogy ne kelljen megfizetnünk
azt a hatalmas, végső árat, ami az ismert
technológiai civilizáció és kultúra végpusztulását jelenti. Ütött a valódi cselekvés
órája! Most vagy soha…”

Osiris Kiadó

A tavaly ősszel a Felelős Értelmiség
csoport által rendezett szimpóziumon
elhangzott előadások anyaga alapján
szerkesztett könyv az élettelen, az élő
és a társadalmi környezet egymással
is összefüggő káros fejleményeit,
tendenciáit tekinti át.
„…A gazdasági, politikai és környezeti negatív hatások olyan disztópiát
valósíthatnak meg a Földön, hogy olyat
– szó szerint – nem látott még a világ.

Pálinkás József – Szathmáry Eörs
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baktériumfertőzés, klórmeszes oldat, antiszeptikus kézmosás

Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: semmelweis.hu

„Különös határozata a gondviselésnek,
hogy egy (…) kór azzal, melynek okai kifürkészésének búvárunk legjobb erejét szánta,
s mely elől annyi életét megmentenie sikerült, az ő saját életének végét siettesse, és
gyors halálát okozza” – búcsúzott az Orvosi Hetilap Semmelweis Ignáctól 1865
augusztusában. Markusovszky Lajos szavai arra utaltak, hogy a neves orvos halálát hasonló vérmérgezés okozta, mint ami
ellen egész életében harcolt több kórház
szülészetén is.
Semmelweis 47 esztendős korában bekövetkezett halálának körülményei azonban máig nem tisztázottak. Egy valószínű

Semmelweis egy utasítása a kézmosásról 1861-ből

verzió, hogy az orvos ﬁatalabb korában
boncolás során vérbajos fertőzést kapott,
és ez később úgynevezett hűdéses elmebajhoz vezetett. Az is elképzelhető, hogy
a döblingi elmegyógyintézetben, ahol élete
utolsó napjait töltötte, az ápolók megverték, és egy bántalmazáskor szerzett sebe
elfertőződött. Sőt, Garamvölgyi László
bűnügyi szakíró szerint az agyonverés sem
kizárt, Czeizel Endre pedig kutatásai során
arra jutott, hogy Semmelweis nem is volt
elmebeteg, csak nehéz ember, aki idősödve
elkezdett furcsán viselkedni, és ez apropót
adott „orvosi indokkal történő eltávolítására”. Akárhogy is történt, a legtöbb elméletben előkerül a szepszis mint a halál
közvetlen kiváltó oka, vagyis az a fertőzés
okozta veszélyes gyulladás, amely miatt
oly sok, gyermekágyi lázban szenvedő anya
hunyt el.
Semmelweis a bécsi közkórház I. számú
klinikáján ezt a baktériumok által okozott
betegséget szorította vissza igen eredményesen. 1842-ben a klinikán a szülő nők
majdnem 16 százaléka meghalt gyermekágyi lázban. Semmelweis 1845-től hat évig
dolgozott ott, és ez idő alatt töredékére
szorította ezt az arányt azzal, hogy kötelezővé tette a vizsgálatok előtti fertőtlenítőszeres kézmosást. E procedúra bevezetését
megelőzte Semmelweis egyik kollégájának
és közeli barátjának halála, aki 1847-ben
boncolás okozta vérmérgezésben hunyt el.
Bár akkoriban még nem tudtak a baktériumok létezéséről, a magyar orvos felismerte,
hogy barátja halálát a gyermekágyi lázhoz
hasonló betegség okozta, és rájött, hogy
a boncolások után a szülészetre átjáró
orvostanhallgatók fertőzhetik meg a kismamákat. Több fertőtlenítőszer kipróbálása után a klórmeszes oldatot választotta,
és 1847 tavaszán bevezette a szülészetre
való belépés előtt a kötelező kézmosást.
Később állatkísérletekben is igazolta feltételezését. 1851-től a Szent Rókus Kórházban, majd 1855-től a pesti egyetemen is
sikerrel alkalmazta az antiszeptikus kézmo-
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A kézmosás apostola

Túry Mária:: Semmelweis, az anyák
megmentője című, 1953-ban készült
festménye

sást (a Rókusban 0,85 százalékra csökkent
a halálozási arány).
A pazar eredmények ellenére az orvostársadalom nem fogadta el Semmelweis nézeteit – a magyar orvos tragédiája az volt,
hogy megelőzte korát. Akkoriban a kórházakban nem törekedtek úgy a tisztaságra,
mint akár pár évtizeddel később, és úgy
tartották, hogy a gyermekágyi lázat több
ok együttes jelenléte okozza – a szennyezett levegőtől egészen a csillagok állásáig.
Semmelweis mindezzel szembement, szerény tudományos pedigrével, népszerűtlen
intézkedésekkel és azt üzenve, hogy a ﬁatal
anyák halálát maguk az orvosok okozzák.
Megannyi szakmai támadás érte életében, és csak az utókor adta meg a neki kijáró tiszteletet. Semmelweis halála évében
– Pasteur munkássága nyomán – egy angol
sebész, Joseph Lister kezdett antiszeptikus
eljárásokkal foglalkozni, és az ő tanulmányai
révén, az 1870-es években került be a tudományos kánonba az, amire Semmelweis
évtizedekkel korábban rájött.
Az anyák megmentőjének nevét őrzi
orvosegyetemünk és annak klinikai hálózata, de ma már az egész világ tiszteli őt: márciusban a Google is Semmelweisszel hívta
fel a ﬁgyelmet arra, hogy a kézmosás menynyire fontos a koronavírus-járvány idején. ¡

Avers Fiber Kft. B3 • Baumit Kft. 35 • Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. 48–49 • Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége B4 • Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 30–31 • MEVA Zsalurendszerek Zrt. B2 •
Mirrotron Kft. 14–16 • Radchem Kft. 28 • VISOLA Villamos Szigeteléstechnikai Kft. 26–27 • Viziterv Environ Kft. 32–34
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