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Mikroszennyezők hatása
a felszíni vizekben
Teljessé vált a kutatói életpálya támogatása
1090 Ft

Univerzális harcosok

Nincs száz évünk
Az eddig megszokott szeptember végi időponttól eltérően
idén november 27–28-án rendezik meg a Kutatók Éjszakája
néven ismert népszerű eseményt – olvasom a hírt, és nagyon remélem, hogy néhány nappal a jelzett időpont előtt
nem jön a szomorú bejelentés, hogy a koronavírus-járvány
miatt elmaradnak a programok. A Kutatók Éjszakája
előadásokon, kísérleteken, laborbejárásokon és játékos
programokon keresztül ismertet meg a tudományos
kutatás számos új eredményével és módszereivel. Legfontosabb célja, hogy a kutatók és fejlesztők sokszínű munkája
vonzóvá váljon a fiatalok számára. Lehet annál vonzóbb
kihívás, mint megtalálni a világjárványt okozó koronavírus
ellen a hatásos védekezést? Ez a tizennégy esztendeje tartó,
látványos előadásokban gazdag sorozat azt is bizonyítja,
hogy a tudomány hihetetlen eredményekre képes: ha hagynak elegendő időt a kutatóknak az adott probléma megoldására, és természetesen kellő mennyiségű pénz is
társul az időhöz.
Albert Einstein a 20. század elején jósolta meg a gravitációs hullámok létezését, és száz év kellett, mire a felvetését
elképesztően bonyolult műszerekkel sikerült igazolni. Vajon
mennyi idő kell a koronavírus megzabolásához, ahhoz,
hogy minden ember biztonságban legyen az újonnan
felbukkant kórokozóval szemben? Mikor lesz olyan vakcina,
amelyet nemcsak a politika deklarál hatékonynak, hanem
a széles szakmai közvélemény áll ki mellette és mondja,
az oltásellenesek is nyugodtan beadathatják maguknak?
Nincs száz évünk ilyen hatóanyag előállítására.
Szegedi Imre
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Interjú Puskás László biológus-gyógyszerfejlesztővel

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Több lábon állva
újat alkotni
„Folyamatosan azt érzem, hogy nincs elég időm, ellenben nagyon sok az ötletem” – nyilatkozta magazinunknak Puskás László szegedi biológus-gyógyszerfejlesztő, akit előző interjúalanyunk, Krenács László ajánlott figyelmünkbe. A kutató álma egy olyan új gyógyszerhatóanyag felfedezésének és kifejlesztésének koordinálása, amely eddig gyógyíthatatlan
betegségben szenvedők gyógyulását vagy jobb életminőségét eredményezi.

Sokan otthonról hozzák a példát, mások a szüleikétől tökéletesen eltérő pályát választanak. Ön melyik csoportba
tartozik?

– Édesapám fül-orr-gégész orvos, édesanyám gyógyszerész. Mindketten támogatták azon ambíciómat, hogy megismerjem a természetet, új dolgokat fedezzek fel. A kémia igen ﬁatalon érdekelt, irigyeltem is a három évvel idősebb bátyámat, mert ő már
a periódusos rendszert tanulhatta. Némi gyógyír, hogy hamarosan

otthon kísérletezhettem – az egyik, robbanással végződő próbálkozásom eredménye méretes heg az ujjamon. A kémia mellett a természet ugyancsak elvarázsolt. Alapvetően befolyásolta az életemet
a Tudomány című folyóirat megjelenése – ez a lap a Scientiﬁc American magyar kiadása volt, naprakész, népszerűen megfogalmazott
tudományos eredményeket közölt. Jellemző rám, hogy a cikkeket
nem passzív befogadóként olvastam, hanem továbbgondoltam
az abban leírtakat.
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Hogyan jött ebből a biológusi pálya?

– A debreceni Kossuth Lajos Gimnáziumban elképesztően okos
és ennek megfelelően renitens diákok közé jártam. A pályaválasztásom idején egyértelmű volt számomra, hogy biológus szeretnék
lenni, de ﬁgyelmeztettek, hogy erre a szakra nehéz bejutni, ráadásul végzés után kevés a munkalehetőség. Akkoriban az agrármérnöki pálya az egyik legfelkapottabb volt, ahol alacsonyabb
volt a bejutási pontszám. Debrecenből mindenképpen el akartam
jönni, ezért az utam Gödöllőre vezetett. Az ottani egyetem mellett akkor épült a Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézet
– azt reméltem, hogy a DNS kémiájával kapcsolatban folytathatok
ott kutatásokat. Ám jött a biológia OKTV (Országos Középiskolai
Tanulmányi Verseny – a szerk.), amin harmadik lettem az országos
döntőben, kémiából pedig a tizenkettedik helyet szereztem meg
– a szüleim és a tanáraim meglepetésére. Én ellenben azt éreztem,
végre azon az úton járok, amin járnom kell. Az egyéves katonai
szolgálat végén megkaptam, hogy milyen tantárgyaink lesznek
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az első évben, és rádöbbentem, hogy én nem ezt akartam, hiszen
molekuláris biológus szeretnék lenni. Az OKTV-eredményeknek
köszönhetően felvettek a József Attila Tudományegyetem biológus szakára.
Az MTA új elnöke, Freund Tamás is Szegeden kezdte el
biológusi tanulmányait, ám ő végül az ELTE -n szerzett diplomát. Önt mi tartotta az alföldi városban?

– Volt egy ötletem, hogy miként állítható elő szintetikusan háromszálú DNS, amivel a gének kifejeződését lehetne módosítani.
Az egyetem szerves kémia tanszékén kezdtem el a kutatást,
majd onnan átirányítottak a Szegedi Biológiai Kutatóközpontba,
az SZBK-ba, mondván, ott többet tudnak segíteni. A központban kicsit meghökkentek, hogy egy egyetemista saját témával áll
elő, de támogattak. Már akkor jellemző volt rám, hogy hajtom
magam. Kísérletet kísérlet követett, hogy mielőbb cikk legyen
az eredményből.
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Miért hajtja magát?

– Kétféle kutatót ismerek. Az egyik egy, legfeljebb két témával foglalkozik élete során, abban ő szeretne a legjobb lenni. Én a másik
típusba tartozom, akit rengeteg téma érdekel. Ennek megfelelően
több dolgot viszek párhuzamosan, talán azért, hogy ha valami zsákutcába jut, legyen, ami kompenzálja a kudarcot. Egyébként folyamatosan azt érzem, hogy nincs elég időm, ellenben nagyon sok az ötletem. Ha mindet meg akarom valósítani, akkor gyorsan kell döntenem. Időnként a gyorsaság hátrányos volt, mert ha alaposan átolvasom a szakirodalmat, akkor nem fecsérlek időt fölösleges kísérletre.
Fontos, hogy az ember idejében észrevegye, hogy mikor jár tévúton.
Ilyen gyors döntés eredménye lett idén tavasszal a koronavírust kimutató ultragyors teszt kifejlesztése. Saját diagnosztikai mintavevő anyagot hoztak létre, amely egyetlen
lépésben inaktiválja a vírusokat a garat-orr törletből, és
stabilizálja azok örökítőanyagát. Akár 50 percen belül is
lefuttatható a teszt, amely hagyományos módon két óráig
tartana. Mi tette ezt lehetővé?

Látva a potenciális lehetőséget, Q134R molekulánk a világ öszszes nagyobb régiójában szabadalommal védett gyógyszerjelölt.
Befektetőket vont be a kísérletek folytatásához, ami meglepett, hiszen korábban azt hangoztatta, üzleti modelljük
lényege az, hogy befektető nélkül működnek, és a kutatásra
fordított pénzt pályázatokból, termékértékesítésből, valamint a saját szolgáltatásaik értékesítéséből teremtik elő…

– Ez már nem elég. Túlnőtt rajtunk a vegyület. Ezért alapítottunk
egy olyan vállalkozást, amely kizárólag a Q134R-rel foglalkozik.
Az óvatosság is szerepet játszott ebben a döntésben, mert ha
mégis megbukik, ne rántsa magával a többi programot. Alapvető,
hogy stabil alapokon álljon minden programunk.
Térjünk vissza a kezdetekhez. 1994-ben szerzett diplomát,
három évvel később a PhD-fokozat is meglett. Csak és kizárólag a kutatói pályafutás jöhetett szóba?

– Az egyetem első évében egyértelmű volt, hogy számomra a kutatás jelent életre szóló kihívást.

– A közel két évtizedes tudatos építkezés. A korábbi időszak szakmai befektetését egy teljesen új témában kamatoztathattuk. Olyan
erős szakmai háttér alakult ki nálunk, ami egyedi az országban.
Öné a tesztet előállító cég, de az eredmény bemutatásakor
mégsem magát tolta előtérbe, hanem a munkát irányító kutatónőt. Máskor is ilyen előzékeny?

– Szorosan fogom a gyeplőt, de nem vagyok egyeduralkodó.
Ugyanakkor nagyon nem szeretem, ha más áll elő ígéretes ötlettel
– eddig a stratégiai projektek szinte kizárólag tőlem származtak.
Az elmúlt időszak a felkészülésé volt arra, hogy valami teljesen újat
hozhassunk létre. Ilyen lehet az Alzheimer-kór elleni fejlesztésünk,
amivel több mint tíz éve kezdtünk el foglalkozni.
Hogyan került a képbe ez a betegség?

– Véletlenül. Amerikai partnerem szívinfarktus elleni gyógyszer
fejlesztésébe vont be. Találtunk egy ígéretes molekulát, amely
az állatkísérletekben megbukott. Az együttműködés abbamaradt.
Én ezt a molekulát odaadtam az egyik PhD-hallgatómnak, hogy
nézze meg, milyen mellékhatása lehet a kísérleti állatra. A Q134R
nevű anyag hatására a nőstény egér hihetetlen aktivitást mutatott;
– egyértelmű volt, hogy a vegyület a központi idegrendszerre hatott. Addig nem akartam az aggyal foglalkozni, majd a véletlennek
köszönhetően mára a legígéretesebb programunk fejlődött ki ebből. Állatkísérletekben ugyanis azt tapasztaltuk, hogy az Alzheimerkórt hatásosan kezeli ez a molekula. Tudni kell, hogy sok vegyületet
találtak a közelmúltban, amelyek alzheimeres egereket meggyógyítottak, de emberben nem működtek. És kutyákban sem. A mi
vegyületünk kutyákban hatásosnak tűnik, ezért hisszük, hogy emberben is hatékonyan bevethető. Ez a molekula egyedülálló, mert
egyszerre háromféle mechanizmussal fejt ki hatást: gátolja az agyszövet gyulladásos folyamatait, és – részben ezáltal – kivédi a neuronok pusztulását, emellett javítja a kognitív memóriaműködéseket.
A gyógyszerfejlesztés teljes folyamatát azonban nem tudjuk végigvinni – addig szeretnénk eljutni, hogy emberben igazolhassuk
a hatásosságát. Óriási lehetőség előtt állunk, hiszen Alzheimerkórban napjainkban több mint 50 millió ember szenved, hatalmas terhet róva a gazdaságra, a társadalomra és a családokra.

1997-től két évig Japánban dolgozott. Eltévesztette az
irányt? A magyar kutatók általában nyugatra tartanak…

– Tudtam, hogy posztdoktorként mielőbb külföldre kell mennem.
Olyan helyet kerestem, ami szakmai téren jelentős előrelépést jelent és anyagilag is megéri – azaz, nem kell több ezer kilométerre
az otthonomtól nélkülöznöm. Három opcióm volt. Padovában izgalmas programmal vártak, de minimális összeget ﬁzettek volna.
A Hawaii Egyetemen szintén lett volna helyem, de a téma kevéssé
érdekelt. A harmadik lehetőség Japán volt, nagy ﬁzetéssel, izgalmas feladattal, ráadásul a keleti kultúra hihetetlenül vonzott. Két
év két nap után hazatérve – hatalmas honvágyam volt –, az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpontban a Funkcionális Genomika Laboratórium létrehozásával bíztak meg. Legfontosabb feladatom
a DNS-chiptechnológia meghonosítása volt. Szakmai karrierem
ezt követően gyorsult fel.
Biológusból hogyan lehet gyógyszerkutató?

– Egész életem a kémia, a biológia és az orvosi téma körül forgott.
A kezdetek óta az volt az álmom, hogy olyan új gyógyszerhatóanyag felfedezését és kifejlesztését koordinálhassam, amely ed-
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dig gyógyíthatatlan betegségben a betegek
gyógyulását vagy jobb életminőségét eredményezi. Olyan vegyületet állíthatunk elő,
amely addig nem létezett az univerzumban,
illetve elméletileg létezhet, de ennek igen
kicsi a valószínűsége. Naivnak hangozhat,
de engem ez a cél vezérel.
Korábban a cisztás fibrózis néven ismert örökletes betegség gyógyítása lehetett ez a cél, hiszen éveken át kutattak
ezen a területen…

– Ezt a programot elengedtük, mint ahogy
több daganatellenes hatóanyagainkat is,
amelyek nem mutattak megfelelő hatást.
Több olyan projekt is van, amit hamar le kell
állítani és ezt be kell vallani, hogy új molekulák után tudjunk kutatni. Most a korábban
említett Q134R-re koncentrálunk.
2002-ben SZBK-s kutatóként miért gondolta úgy, hogy céget alapít?

– Főigazgatói engedélyt kaptam arra, hogy
olyan munkákat is végezhessek, amiket a kutatóintézeti keretek között nem tehettem
volna. A világ számos országából – köztük
Kínából, Dél-Koreából, az Egyesült Államokból, Angliából – vegyszereket és műszereket
forgalmazunk Magyarországon, ami biztos
bevételi hátteret jelent. Hasonlóan fontos
irány az általunk fejlesztett genomikai és
egyéb (sejt)laboratóriumi reagensek értékesítése, ami elsősorban az európai országokba
és Japánba irányul. Ezt egészítette ki a gyógyszerfejlesztés, amivel nem foglalkoztak a kutatóintézetben.
Azóta újabb két céget hozott létre. Jelenleg közel negyvenen dolgoznak a cégcsoporttá bővült kisvállalkozásban,
többségükben fiatal kutatók: vegyészek,
biológusok, gyógyszerészek. Mit tudnak
ezek a vállalkozások?

– Lényegében miniatűr gyógyszerfelfedező
és -fejlesztő cég vagyunk, amely három nagyobb egységre tagolódik. A kémiai részlegünk olyan új kémiai entitások szintézisére és
optimalizálására fókuszál, amelyek potenciálisan gyógyszerré fejleszthetők. Az ígéretesnek
tűnő vegyületeket a biológiai laboratóriumi
részlegben teszteljük különféle indikációkra,
elsősorban központi idegrendszeri és daganatos betegségekre, gyulladásos kórképekre.
A harmadik pillérünk az állatház, amelynek
az a különlegessége, hogy steril körülmények között tartott immunhiányos egereken
tudunk vizsgálni humán daganattípusokat.
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Puskás László 1970-ben, Debrecenben született, a helyi Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségizett. Biológus diplomáját Szegeden, a József Attila Tudományegyetemen
1994-ben, PhD-fokozatát kémiából 1997-ben, a Szegedi Orvostudományi Egyetemen
szerezte. 1997-től két évig Japánban dolgozott, majd 1999-től az MTA Sze gedi
Biológiai Kutatóközpontban a Funkcionális Genomika Laboratóriumot vezeti. A Nanobionták című könyve 2006-ban jelent meg, amelyben a világ legkisebb kórokozóinak
jár utána. 2007-ben az MTA doktora lett. A 2002-ben alapított szegedi Avidin Kutató,
Fejlesztő és Kereskedelmi Kft. társalapító tulajdonosa, 2007-től ügyvezetője. Százharminc nemzetközi folyóiratban megjelent 100 cikkben szerző, emellett 13 szabadalomban feltaláló. 2018-ban Gábor Dénes-díjat vehetett át.
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Miért jelent perspektívát a kutatóknak ez a vállalkozás?

– A legfontosabb, hogy látják a munkájuk értelmét. Ha van egy
ötlet, aminek a kipróbálásához valamilyen vegyszer, műszer
kell, akkor nem kell várni a tendereztetésre, hanem napokon
belül megjön a szükséges felszerelés. Ez a gyorsaság – ami következik a kis cég rugalmasságából – sehol másutt nem gyakorlat.
Hasonlóan alapvető, hogy hihetetlenül jó a kollektíva. Nem egyszerű feladat kiválasztani a közénk valókat, de eddig sikerült.
Mivel sokan vagyunk, a rendszer kidobja magából, aki nem idevaló. A konﬂiktusokat kezelni tudjuk. Több munkatársam korábban PhD-hallgatóm volt, tudtam, hogy mire képes. Úgy érzem,
a legjobb embereim tűzbe mennének értem. Valamelyik vasárnap
délelőtt tizenegykor derült ki, hogy délután kettőre be kell jönni
dolgozni. Négy embert felhívtam, mind a négy igent mondott.
Honnan a vállalkozó szellem?

– Anyai nagyapámra ütöttem, aki háromszor kezdte újra nulláról
az életét. A szüleimtől nem ezt kaptam, ők a megfontolva haladás hívei. A járatlan út nem az ő világuk. Nem nekik akartam
megfelelni, hanem a bennem motoszkáló hihetetlenül erős kényszernek. Amikor azzal álltam elő, hogy könyvet szeretnék írni
a legapróbb kórokozókról, azt mondták, ne törjem magam, nem
érdekli ez a téma az embereket. Engem érdekelt, 2006-ban kiadtuk a Nanobionták című könyvet. Ezt a munkát sokkal nagyobb
tettnek éreztem, mint az MTA doktora cím megszerzését. Egy
könyvet ugyanis nagyon nehéz megírni úgy, hogy az érdekes, de
egyúttal közérthető is legyen.
A Szegedi Tudományegyetemen 2016-ban tartott előadásának Gyógyszerfelfedezés: a véletlen és a szándékos tervezés szerepe volt a címe. Ami jól passzol ahhoz a sokszor
hangoztatott véleményéhez, hogy az elért eredmények
a befektetett munka, az „irányított véletlen” és a szerencsefaktor együttes eredői.

– A befektetett munkára igen, a szerencsére nem alapozhat az ember, mert ha nincs szerencséd, az élet elfut melletted, és akkor
hiába éltél. Az irányított véletlenen azt értem, hogy a begyűjtött
ismereteket elraktározom, amikből véletlenszerűen összeáll egy
olyan kép, ami csak az enyém, hiszen az én korábbi tanulásom
eredménye. Véletlenszerűen tesztelsz vegyületeket, amelyek vagy
hozzák az eredményt, vagy nem. Előfordul, hogy más eredményt
kapsz, mint amit vársz. Erre példa a korábban említett Q134R.
Mindent a Q134R-re tesznek fel? Mi történik, ha megbukik
a humán kísérleteknél?

– Ezzel a lehetőséggel tisztában vagyok, hiszen a legtöbb molekulának ez a sorsa. Nem roppanunk bele. Több ígéretes tervünk van,
a diagnosztikában például olyan kiteket szeretnénk kifejleszteni,
amelyek más, a felső légutat támadó vírusokat is kimutatnak. Reményeink szerint meg tudjuk mondani, hogy ha nem koronavírusos a beteg, akkor milyen kórokozó fertőzte meg. Ha pedig koronavírusos, akkor van-e valamilyen társult betegsége.

– Szakmai téren nem panaszkodhatok, ennek ellenére sokan beskatulyáznak, mások irigyelnek, miközben nem látják, hogy az
eredmények elképesztő mennyiségű energia és idő befektetése
árán születtek.
Az SZBK-ról eddig nagyon kevés szó esett, pedig ott továbbra is működik a laboratóriuma. Ott mi a fő csapásirány?

– 2000-ben a chiptechnológia meghonosítását vállaltam fel. Jelenleg az immunsejtek fenotipizálására alkalmas technológiát építünk ki. Háromszáz milliós készülék segítségével érünk el Szebeni
Gábor kollégámmal alapvető eredményeket különböző betegségek immunológiai hátterének felderítésével.
Mi a feladata az SZBK Szabadalmi, Szellemi Tulajdon Bizottságának elnökeként?

– Felkészült szabadalmi ügyvivőt keresek, illetve ötleteket adok
a kutatóknak, hogy miként védjék szellemi terméküket. Például
ne adjanak ki információkat, az értékes eredményeket próbálják
szabadalmaztatni. Nehéz, mert a kutatók eddig nem voltak érdekeltek eredményeik hasznosításában.
Adódik olyan pillanat, amikor nem kísérleteken, lehetséges új diagnosztikán jár az agya?

– Nagyon ritkán. Nyaralni is a Scientiﬁc Americant viszem magammal. Ami kikapcsol, a ritkán gyakorolt horgászat és a sokkal gyakoribb tarokkozás.
Megannyi eredménye alapján azt hiheti az ember, hogy elégedett a befutott pályájával. Így érzi?

– Naiv voltam, amikor a cégeimet megterveztem. Azt hittem,
sokkal előrébb tartok ötvenéves koromra, sokkal könnyebb lesz
gyógyszert fejleszteni. Az elmúlt másfél év egy helyben toporgása rengeteg ősz hajszálat eredményezett. Nehezen viselem el,
ha rajtam kívül álló okok miatt nem haladok a magam tempójában. Ennek ellenére elégedett és optimista vagyok, jól érzem
magam Magyarországon. Eszembe se jut, hogy hasonló kutatóhelyet másutt hozzak létre. Remélem, hogy a Q134R beváltja
a reményeket, és akkor nem negyvenen, hanem nyolcvanan leszünk, és sokkal-sokkal proﬁbb szervezetben dolgozunk majd.
Az álmom egy saját intézet.
Évtizedek állnak Ön előtt, de gondolom, időnként felmerül,
hogy ki viheti tovább ezt a bázist? Lát olyat, akinek átadhatja a „művét”?

– Jelenleg nem, ami fájdalommal tölt el.
A gyerekek nem jöhetnek szóba?

– A tizenhat éves lányomnak és a tizenegy éves ﬁamnak eddig
nem tudtam átadni a tudományos pályában rejlő örömöket.
A természettudományok iránti lelkesedés, a természet iránti csodálat – még – hiányzik belőlük.
Interjúsorozatunk kivel folytatódjon?

2018-ban a Q134R-ért megkapta a Gábor Dénes-díjat. Akkor is elhangzott, hogy azok közé az elkötelezett kutatók
közé tartozik, akik elképzeléseiket Magyarországon szeretnék valóra váltani. Kellően elismerik itthon a munkáját?

– A Q134R programunk révén kerültem kapcsolatba MálnásiCsizmadia Andrással, az ELTE kutatójával. Látom benne azt az izzást, kreativitást, tenni vágyást, ami alapvető egy kutatóban. Kevés hozzá hasonló embert ismerek. ¡
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FameLab döntő • képalkotó módszer

A kutyák szociális élete

Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Inspirálóan és izgalmasan beszélni fontos tudományos
témákról három percben – ezt vállalták a Magyar Tudományos Akadémia és a British Council Hungary együttműködésében immár harmadik alkalommal megrendezett tudománykommunikációs verseny résztvevői.

Az első helyezett:: Vékkon
Az
onyy Ka
K ta

Mérőeszközök
az agyban
Magyar kutatók új eljárásával számottevően
növelhető az agyműködés jobb megértésére
irányuló kísérletek hatékonysága.

„A kutatónak nem érhet véget a munkája
egy-egy őt izgató probléma megoldásával.
Felfedezéseit el is kell tudnia magyarázni,
méghozzá nemcsak a kutatótársainak, hanem az érdeklődő tágabb közönségnek is.
Bonyolult dolgokról kell beszélnie egyszerűen, inspirálóan, közérthetően, és ha lehet,
viszonylag röviden” – mondta a FameLab
magyarországi döntőseit köszöntő beszédében Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke.
A versenyre természettudományi, műszaki, orvosi vagy matematikai témával
foglalkozó diákok, kutatók vagy tanárok
jelentkezhettek. Idén, a járványveszély miatt, a zsűri a jelentkezők videói alapján választotta ki a 11 döntőst. A versenyzőknek
három percük volt arra, hogy meggyőzzék a zsűrit és a közönséget előadásukkal,
amelyben a tartalom, a közérthetőség és
a személyes karizma is számított. A bírálóbizottság értékelése alapján a FameLab
2020-as magyarországi döntőjét Vékony
Kata biológus nyerte „A kutyák szociális
élete” című előadásával. Ő képviselheti hazánkat a nemzetközi döntőben novemberben, illetve elutazhat jövő áprilisban az
Edinburgh-i Nemzetközi Tudományos Fesztiválra. A második helyezett Németh Erik
agykutató, a közönségdíjas pedig Regős
Krisztina építészmérnök hallgató lett. ¡

hez az egéragyba beültetett mérőeszközök helyét CT-, illetve
MRI-mérésekkel már a kísérlet megkezdése előtt nagy pontossággal meg lehessen határozni. A képalkotó módszeren alapuló új eljárás jelentősen megnöveli az egérkísérletek hatékonyságát, ezzel nagymértékben gyorsíthatja az idegrendszeri kutatásokat. A Király Bálint, Hangya Balázs, Szigeti Krisztián,
Máthé Domokos és munkatársaik által kidolgozott új eljárást

A

z agy normális és kóros működésének pontosabb megértése
rendkívül fontos feladat, mert közelebb vihet az emberiséget
érintő olyan súlyos betegségek hatékonyabb kezeléséhez, mint például az Alzheimer- és a Parkinson-kór. Ehhez szükség van olyan egérkísérletekre, amelyek során akár a hajszálnál is vékonyabb mérőeszközöket – például elektródákat vagy optikai szálakat – ültetnek be
az állatok agyába. Az egéragy kis mérete miatt azonban ez az eljárás
még tapasztalt sebészek számára is komoly kihívást jelent.
A Semmelweis Egyetem kutatói egy olyan új, világviszonylatban
is egyedülálló eljárást dolgoztak ki, amely lehetővé teszi, hogy az agy
normális és kóros működésének megértésére irányuló kísérletek-
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Szövettani metszet mikroszkópos képe (balra) összehasonlítva az élő állatból mért megfelelő MRI -képpel (jobbra).

a nagy presztízsű, nyílt hozzáférésű (Open Access) Nature Communications folyóirat hasábjain mutatták be. Az új eljárás fontos jellemzője, hogy a beültetett mérőeszközök helyének meghatározása közben a CT-mérésekkel járó sugárterhelés a biztonságos szint alatt marad. ¡

inno -tér

ösztöndíjpályázatok, kutatói utánpótlás, szabadalmak, nemzetközi kutatási infrastruktúra

Szerrző: Benc
cze Áron

Teljessé vált a kutatói
életpálya támogatása

A legújabb kutatói ösztöndíjpályázatok meghirdetésével teljessé vált a kutatói
életpálya támogatása, amire idén mintegy 60 milliárd forintot különítettek el
– hangsúlyozta lapunknak adott interjújában Szabó István. A Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) tudományos és nemzetközi elnökhelyettese kitért arra is, hogy a magyar kutatók 17 nagy nemzetközi kutatási
infrastruktúra élvonalbeli szolgáltatásait is igénybe vehetik Európa-szerte.

– Ha egy kutató számára adottak az ideális feltételek, akkor
az egész szakmai karrierje termékeny lesz, hiszen azzal foglalkozik, ami igazán érdekli. Az NKFIH alapvető célja minden
eszközzel ösztönözni a kutatói utánpótlást, hogy aki egyszer
ráérzett a kutatás ízére, az ne is akarjon felhagyni ezzel a tevékenységgel. Hosszú évek munkájával számos új, hiánypótló
pályázatot hirdettünk meg, így elmondható, hogy Magyarországon ma a kutatói életpálya minden szintjén és szakaszában rendkívül kedvező támogatási formák várják a kutatás
iránt érdeklődőket. A pályázati portfólió legújabb elemei között található a nemrégiben meghirdetett Kooperatív Doktori
Program (KDP) vagy a Tudománnyal fel! ösztöndíjpályázat,
amelyet az idei Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) keretében írtunk ki a doktorvárományosok és posztdoktorok
támogatására. Teljesen új konstrukciókat a jövőben már nem
tervezünk, az eddig kialakított pályázati elemek ﬁnomhango-

Forrás: MTI/Bruzák Noémi

Az elmúlt időszakban milyen új pályázati lehetőséggel
bővült a tudományos kutatások hazai finanszírozási
rendszere, és mennyire teljes így a struktúra?

Szabó Isstv
t án
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Ma Magyarországon a kutatói életpálya minden szintjén és szakaszában rendkívül kedvező támogatási formák
várják a kutatás iránt érdeklődőket. Idén az új pályázati lehetőségeknek köszönhetően összesen mintegy 60 milliárd forint jut a kutatói életpályák támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap keretéből.

lásával szeretnénk majd még hatékonyabbá tenni a tudományos
kutatások hazai ﬁnanszírozási rendszerét.
A koronavírus megjelenése és a magyar gazdaság részleges
leállása miatt számos területen forrásátcsoportosításra
volt szükség tavasszal. A járványhelyzet mennyire érintette
a tudományos kutatásokra elkülönített keretet?

– A vírus okozta válság globális kihívásaira éppen a kutatások során keletkező eredmények adhatnak válaszokat, ezért a jelenlegi
helyzetben felértékelődött a hatékony ﬁnanszírozás jelentősége.
Ebben a kérdésben a kormány is elkötelezett, így nemhogy nem
csökkentek a kutatási források, hanem – például az OTKA-pályázatok esetében – még növekedtek is. Idén, az új pályázati lehetőségeknek köszönhetően összesen mintegy 60 milliárd forint jut
a kutatói életpályák támogatására a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Alap keretéből. A legjelentősebb összeg, csaknem
43,9 milliárd forint a Tématerületi Kiválósági Program (TKP) ﬁnanszírozására jut, amely 27 tudományos intézmény 92 tématerületi
kutatásait támogatja. Emellett éves szinten több mint 15 milliárd
forintot fordítunk egyéni kutatók vagy kisebb kutatói csoportok
támogatására, 2,6 milliárd forintot pedig az Élvonal pályázatokra
különítettünk el, ezzel a legversenyképesebb, világszínvonalú kutatóinkat támogatjuk.
Miben érzékelte az NKFIH leginkább a koronavírus következményeit a kutatásokban?

– A visszajelzésekből úgy látjuk, mindenki folytatni tudta a megkezdett munkát. Elsősorban azok a kutatási fázisok lassultak le,
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amelyekhez a kutatási infrastruktúrák használatára vagy éppen
személyes találkozókra lett volna szükség. Ez a néhány hónap
kényszerpihenő ugyanakkor lehetőséget teremtett a kutatási
eredmények feldolgozására, újabb publikációk elkészítésére. Öszszességében a rendkívüli helyzet nem okozott jelentős visszaesést
a kutatásokban, inkább ideiglenes hangsúlyeltolódások voltak
tapasztalhatók a tevékenységek között. A rendkívüli helyzethez
alkalmazkodva az NKFIH olyan intézkedéseket hozott, amelyek
a pályázókat, a kedvezményezetteket a támogatott projektek
megvalósításában átsegítették az átmeneti nehézségeken. Meghosszabbítottuk a pályázati és elszámolási határidőket, egyszerűsítettük a pályázatok adminisztrációját, megkönnyítettük és felgyorsítottuk az előlegkiﬁzetéseket. Új kommunikációs platformunk és ügyfélszolgálati csatornánk, a KFI Hotline pedig segít,
hogy az észrevételekre gyorsan és érdemben reagáljunk, vagy egy
adott kérdés megoldására kompetens külső szakértőt javasoljunk.
Visszatérve az új pályázati elemekhez, mi ösztönözte a Hivatalt a Kooperatív Doktori Program elindítására?

– Elsősorban a piaci igények indokolták, hiszen az elmúlt öt-hat
évben a kutatás-fejlesztésben érdekelt cégek részéről érezhetően
erősödött a magas tudományos fokozatú kollégák iránti szükséglet, de az ipari orientációjú kutatások ösztönzése a szakpolitikai
törekvésekkel is egybeesik. Az új program lényege, hogy az innovációs ökoszisztéma szereplői – a vállalatok, a kutatóintézetek,
az egyetemek doktori iskolái, a doktoranduszok, valamint a magyar állam – célzottan működjenek együtt az MTMI (matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai) területeken
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a kutatás-innováció erősítése és piaci hasznosulása érdekében.
Az első évben mintegy száz kooperatív ösztöndíjas hallgató kaphat nettó 200–400 ezer forintos támogatást havonta, emellett
a doktori iskola témavezetője és az adott projektbe bevont vállalati szakértő is juttatásban részesül a pályázat keretében.

szükség, mert míg a kutatók érdeke a publikálás, addig a vállalatokat elsősorban a gyakorlatban hasznosítható kutatások, szabadalmak érdeklik. Ezzel a lépéssel elsősorban a kutatói szemléletváltást
ösztönözzük: a kutatókat érdekeltté kívánjuk tenni abban, hogy
a vállalatok számára fontos szabadalmakon dolgozzanak.

Kik döntenek majd a pályázatok sorsáról?

Ki finanszírozza a szabadalmi eljárásokat, és hogyan oszlik
majd meg a részesedés?

– A pályázatokat a kilenctagú Kooperatív Doktori Kollégium bírálja
el, amelyben a felsőoktatás és a versenyszféra képviselői egyaránt
jelen vannak, ezzel biztosítva mindkét oldal szempontjainak érvényesülését, és ezen keresztül a legjobbak kiválasztását. A vállalatok
és a kutatói szféra kapcsolatában egyfajta paradigmaváltás az is,
hogy a tudományos publikációba az idei évtől kísérleti jelleggel
már a szabadalmak bejegyzése is beszámítható lett. Erre azért volt
Erősödő együttműködés
„Habár a mindennapi ember, ha a tudományról és kutatásról
esik szó, azonnal a kutatóintézetekre és az egyetemekre gondol, fontos tudni, hogy a gazdaság számos területén folyik magas szintű tudományos munka, amit az ilyen helyekről nemzetközi szakmai folyóiratokban közzétett, bírálók által jóváhagyott
(úgynevezett peer reviewed) publikációk igazolnak” – jegyezte
meg a programmal kapcsolatban Greiner István, a Richter
Gedeon Nyrt. kutatási igazgatója, aki egyben a Kooperatív
Doktori Kollégium egyik tagja is. Mint mondta, az ilyen kutatóhelyeken dolgozó kutatóknak nehézséget okozott, hogy a munka
mellett PhD-fokozatot szerezzenek. Véleménye szerint az új
program mindezt lehetővé teszi és támogatja. A kutatási igazgató külön kiemelte azt is, hogy ez újabb lehetőség a felsőoktatás és az ipar együttműködésének erősítésére, hiszen
minden pályázó az egyetemi témavezető és a vállalati szakértő közös felügyelete mellett végzi a munkáját.

– Ezzel kapcsolatban még nem születtek részszabályok, szeretnénk
megvárni az első időszak tapasztalatait. Véleményem szerint jelenleg a szabadalmaztatás költsége fedezhető a támogatási összegből,
a részesedési kérdéseket pedig a résztvevők közös döntésére bízzuk.
Mennyire igazolja vissza a piac a Kooperatív Doktori Programmal kapcsolatos elképzeléseket?

– Az biztos, hogy napjainkra mind az egyetemi, mind az ipari szférában világszerte felértékelődött a kutatás-fejlesztési tevékenység.
Magyarország ezen a téren jelentős mértékben növelni tudta hozzáadott értékét a globális gazdasághoz, ennek köszönhetően is sikerült
idevonzani számos, nemzetközi hátterű kutatás-fejlesztési és innovációs beruházást. A kutatók és a gazdaság közötti együttműködés
erősödése további hatalmas lehetőségeket rejt magában a fejlődésre. Biztató, hogy az ösztöndíjprogram, amelynek pontosan ez a célja, az elmúlt hetekben máris jelentős érdeklődést váltott ki, pedig
a „pályázati hajrá” még hátravan. (Az interjú szeptember elején készült, a pályázatok beadási határideje szeptember 15. volt – a szerk.)
Augusztus végén három kategóriában is kihirdették az évtizedek óta OTKA néven emlegetett alapkutatási pályázatok
eredményeit. Hogyan oszlott el a 11 milliárd forintnyi támogatás a kutatói kezdeményezésű projektek között?

– Összesen 1338 pályázat érkezett be, ami a tavalyi adatokhoz képest jelentős – több mint 17 százalékos – növekedést mutat. A ku-

A Kooperatív Doktori Program keretében a vállalatok, a kutatóintézetek, az egyetemek doktori iskolái, a doktoranduszok, valamint a magyar állam célzottan működhet együtt a matematikai, természettudományi, műszaki
és informatikai területeken a kutatás-innováció erősítése és piaci hasznosulása érdekében. Az első évben
mintegy száz kooperatív ösztöndíjas hallgató kaphat komoly támogatást havonta.
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Az OTKA-pályázatok támogatási döntései többszintű eljárásban, szigorú szakmai kritériumok alapján születnek meg,
egyéni bírálók és szakértői testületek bevonásával. Idén az értékelési folyamat részeként bevezették a tudományos
teljesítményt objektív mérőszámokkal kimutató, úgynevezett tudománymetriai rendszert, amely a hazai publikációs
adatbázisok – köztük kiemelten a Magyar Tudományos Művek Tára – alapján az adott kutató életkorának és tudományterületének ﬁgyelembevételével ad képet a pályázók korábbi publikációs teljesítményéről.

Kritika az MTA-tól
„Megdöbbenve értesültem arról, hogy az NKFIH az
egyes alapkutatási pályázatai esetében a szakértői
testületek által felállított rangsort megváltoztatta és
ennek legkirívóbb eseteként miniszteri döntéssel egy,
a testület által utolsónak rangsorolt pályázat is támogatást kapott” – fogalmazta meg az OTKA-pályázatok
értékelésével kapcsolatos észrevételeit Palkovics
Lászlónak címzett levelében Freund Tamás, a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, aki, mint írta, elviekben sem ért egyet azzal, hogy a szakmai tudományos
konszenzust képviselő kollégiumok rangsora felülírható
legyen, de példátlan az, hogy döntésével a miniszter
vagy az NKFIH elnöke a szakmai kollégium minősítésével szemben ítélt meg pályázati támogatást. Az Akadémia elnöke azt is felidézte, hogy egy tavalyi törvénymódosításig jogszabályilag is lehetetlen volt így felülírni a pályázati döntéseket. A törvénymódosításkor
több tudós, tudósszervezet jelezte, hogy veszélyes
ilyen jogosítványt adni a minisztériumnak.
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tatói életpályájuk elején álló pályázóknak idén 4,9 milliárd forint keretet
biztosítottunk a posztdoktori és a ﬁatal kutatói kiválósági programban.
Az előbbi kategóriában 64, az utóbbiban 99 ﬁatal kutató számára nyílik lehetőség, hogy megkezdje hároméves posztdoktori foglalkoztatását,
illetve hogy önálló kutatási projektet indítson el. A tapasztaltabb kutatók és az általuk vezetett kutatócsoportok külön kutatási témapályázati
felhívás keretében pályázhattak. A hazai kutatóhelyeken megvalósuló
alapkutatási témapályázatok kategóriájában 667 beérkezett pályázatból 164 projekt indulhat el, összesen 6,1 milliárd forint támogatással.
Az OTKA-pályázatok támogatási döntései többszintű eljárásban, szigorú
szakmai kritériumok alapján születnek meg, egyéni bírálók és szakértői
testületek bevonásával. Az idén az értékelési folyamat részeként bevezettük a tudományos teljesítményt objektív mérőszámokkal kimutató,
úgynevezett tudománymetriai rendszert, amely a hazai publikációs adatbázisok – köztük kiemelten a Magyar Tudományos Művek Tára – alapján
az adott kutató életkorának és tudományterületének ﬁgyelembevételével ad képet a pályázók korábbi publikációs teljesítményéről.
Milyenek voltak az első reakciók az új rendszerre?

– Az új eszközrendszert az egyéni bírálók döntő többsége hasznosnak
találta, a ﬁatalabb és a szenior szakértők között egyaránt népszerű
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volt. Az NKFIH erre alapozva tekintette át a szakterületi zsűrik
és kollégiumok döntési javaslatait, és a 320 támogatásra javasolt
projektből 19-et felül is vizsgált. Végül 9 esetben az eredetileg
javasolt nyertes helyett olyan jelölt kapott támogatást, akinek
a tudománymetriai mérőszámok szerint jóval erősebb a publikációs teljesítménye, vagy éppen ígéretesebb projektjavaslattal
pályázott.
Mint említette, az OTKA-pályázatok eredetileg meghatározott keretösszege megemelkedett. Mire adott lehetőséget
ez a többlet?

– A források átcsoportosításával az eredetileg meghirdetetthez
képest 300 millió forint pluszforrás vált eloszthatóvá, amelyből
lehetőség nyílt további hét, nemzetgazdasági szinten ígéretes projekt támogatására.
Milyen eredményeket tudnak felmutatni a magyar kutatók
az európai színtéren?

– Hazánknak komoly hagyományai vannak a kutatás-fejlesztés
területén, a kutatóink nemzetközi beágyazódása is folyamatosan
javul: 2015 óta megsokszorozódott a határon átnyúló együttműködések száma. A nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákban fenntartott tagságok lehetővé teszik, hogy a magyar kutatók
olyan világszínvonalú kutatási létesítményekben is dolgozhassanak, amelyeknek a fenntartását és működtetését még a nálunk
jóval gazdagabb országok sem engedhetik meg maguknak. A társadalom- és természettudományi területek magyar kutatói jelenleg 17 európai kutatási intézményben – jellemzően Nyugat-Európában – vehetnek igénybe szolgáltatásokat, erre az NKFIH évente
több mint hárommilliárd forintot fordít. Az általunk beﬁzetett
tagdíjak jelentős részét – mintegy kétharmadát – az Európai Nukleáris Kutatási Szervezetben (CERN) való tagságunk viszi el.
Emellett milyen jelentős nemzetközi kutatási infrastruktúrákat vehet még igénybe a magyar kutatói közösség?

– A CERN mellett hazánk részt vehet például az Európai Molekuláris Biológiai Laboratórium (European Molecular Biology Laboratory; EMBL) munkájában, amely 80 független kutatóintézetével
Európa egyik vezető laboratóriuma az élettudományok területén. Tagok vagyunk a Biológiai és Orvosi Tudományok Képalkotó
Technológiáinak Európai Kutatási Infrastruktúrájában (European
Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and
Biomedical Sciences; EuBI ERIC), amely a csúcstechnológiák széles köréhez biztosít hozzáférést ezeken a fontos szakterületeken.
A ﬁzikai és műszaki tudományok területén nyolc szervezetben is
érdekeltek vagyunk a nanotechnológiától kezdve az atommagfúziós vagy éppen a röntgensugaras kísérleteken át egészen az űrkutatásig. Részesei vagyunk a 22 tagországot tömörítő Európai
Űrügynökség (European Space Agency; ESA) munkájának is, ahol
a szatellitalapú technológiák fejlesztése, az űrben kifejlesztett technológiák földi alkalmazása mellett újabb információkat gyűjtenek a Naprendszerről és a világűrről. És természetesen nem feledkezhetünk meg a három helyszínen – Szegeden, Prágában és Bukarestben – létrejött ELI lézerlaboratóriumról sem, mely az egyetlen
nagy léptékű nemzetközi kutatásiinfrastruktúra-beruházás az egykori vasfüggönytől keletre. Természetesen az infrastruktúra-tagságok nem korlátozódnak csupán a természettudományokra: Magyar-

ország a társadalomtudományok és a kultúra területén is számos
nagy kutatási infrastruktúrának a tagja, ami lehetőséget ad az ilyen
kutatások elmélyítésére, nemzetközi felmérésekben való részvételre
és az adatbázisokhoz való hozzáférésre is. 2019-ben dedikált pályázati programot hirdettünk, amely szintén a magyar kutatók bekapcsolódását segíti. Idén is felmértük, hogy a kutatói közösség igényei
és a nemzetközi trendek alapján milyen további kutatási infrastruktúrához lenne érdemes csatlakozni. A már létező infrastruktúrákhoz való csatlakozásról a közeljövőben várható döntés, míg az új,
alakuló kutatási infrastruktúrák esetében három élettudományi, egy
ﬁzikai és egy társadalmi területen működő nemzetközi kutatási
infrastruktúra esetében jeleztük a belépési szándékunkat.
Tavaly szeptember 1-jén állt fel az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat (ELKH). Milyen viszonyt alakítottak ki a korábban
a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatóintézeteket tömörítő szervezettel?

– Az ELKH tagintézményeire kiemelt támogatási célcsoportként
tekintünk, ezért is örömteli, hogy kutatóintézeteik számos pályázaton indultak el az elmúlt 12 hónapban. Véleményem szerint
kulcsszerepük lesz a közeljövőben induló Nemzeti Labor programban, amelynek keretében mintegy 14 milliárd forintból 18 Nemzeti Laboratórium kialakítása kezdődik meg az idén. Az intézmények
négy fő kutatás-fejlesztési tématerületen – Ipar és digitalizáció;
Kultúra és család; Egészség; Biztonságos társadalom és környezet – dolgoznak majd. Bízom benne, hogy a jövőben az ELKH-val is
tovább tudjuk bővíteni az együttműködést.
Minden negyedik magyar középiskolás a külföldi továbbtanulást preferálja a hazai lehetőségek helyett. Mennyire
veszélyezteti mindez a magyarországi kutatói utánpótlás
biztosítását?

– Meg kell jegyezni, hogy a középiskolások sok esetben jól hangzó nevek alapján részesítenek előnyben külföldi intézményeket
anélkül, hogy a hazai továbbtanulási lehetőségeket megismernék,
Célpontban az utánpótlásképzés
Az Új Nemzeti Kiválósági Program négymilliárd forintos teljes
keretösszegéből idén várhatóan több mint kétezren jutnak majd
támogatáshoz. A program hat konstrukciója közül a Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázati kiírásnak
és a Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
pályázati kiírásnak az együttes keretösszege 600 millió forint.
Egymilliárd forinttal hirdették meg a Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj pályázatát, míg a Tudománnyal fel! Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
keretösszege 832 millió forint. A Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal
Oktatói, Kutatói Ösztöndíjra 1,4 milliárd forint áll rendelkezésre,
a Tehetséggel fel! Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíjra
pedig 168 millió forint. Pályázatot adhattak be azok az egyetemi
hallgatók, doktorjelöltek, doktorvárományosok, posztdoktorok,
ﬁatal oktatók és kutatók, akik a programban részt vevő 24 felsőoktatási intézmény bármelyikében eredményes kutatói-alkotói
tevékenységet folytatnak. A dokumentumokat minden esetben
az érintett felsőoktatási intézményhez kellett benyújtani, idén
először kizárólag elektronikus úton.
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A közeljövőben indul a Nemzeti Labor program, melynek keretében mintegy 14 milliárd forintból 18 Nemzeti Laboratórium kialakítása kezdődik meg idén. A program keretében az intézmények négy fő kutatás-fejlesztési tématerületen
– Ipar és digitalizáció; Kultúra és család; Egészség; Biztonságos társadalom és környezet – dolgoznak majd.

pedig a nemzetközi felsőoktatási rangsorokban több hazai intézmény is előkelő helyen szerepel. Meggyőződésem, hogy a külföldi
továbbtanulás nem minden esetben jelent feltétlenül magasabb
szintű oktatási környezetet és minőséget. Problémásnak látjuk azt
is, hogy sok pályaválasztó diákot különböző edukációs rendezvényeken, versenyeken „vadásznak le” külföldi egyetemek. Ezzel
együtt a külföldi továbbtanulás önmagában még nem probléma
véleményem szerint. Hiszen a hazai felsőoktatásba is beépítették
az úgynevezett mobilitási ablakot, amely a nemzetköziesítés egyik
eszközeként éppen azt támogatja, hogy a hallgatók külföldön folytathassanak résztanulmányokat, szakmai gyakorlatot, külföldön
végezzenek kutatásokat, vagy kint készítsék el a diplomamunkájukat. De az lenne az ideális, amit a maga eszközeivel az NKFIH is
támogat, hogy a diploma megszerzése után ezek a tehetséges ﬁatalok jöjjenek vissza Magyarországra, és itthon építsenek karriert.
Ha már a „levadászás” kifejezést használta, hasonló tendencia figyelhető meg a hazai informatikusképzésben, ahol
a nagyvállalatok másod-, harmadéves hallgatókat csábítanak magukhoz magas fizetéssel. Ezek a fiatalok végül diploma nélkül lépnek át a munkaerőpiacra…

– Az ilyen diákokat nevezem „kék galléros” értelmiségieknek, akik
végül egyfajta betanított munkát fognak végezni a szakterületükön. Egy ideig ugyan biztos nem lesz gondjuk az elhelyezkedéssel,
azonban újabb képességek elsajátítása nélkül ez később már nem
lesz könnyű feladat számukra. A diploma megszerzése továbbra is
fontos, mert az nem csak egy papír. Az egyetemen eltöltött évek
újfajta szemléletmódot, a világra való nyitottságot és az összetettebb gondolkodásra való képességet adják az embernek. Az sem
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utolsó szempont, hogy a kreativitás kibontakozására alapvetően
az egyetemen van leginkább tér: az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való megmérettetés például a hallgató
saját maga által végzett kutatásának bemutatására is lehetőséget
teremt. Tapasztalatom szerint a vállalkozások egy része mostanra
felismerte, hogy a taktikájuk hosszú távon visszaüt, hiszen ezzel
éppen a saját utánpótlásukat gyengítik. Ha ugyanis nem lesznek
végzős hallgatók, akkor egyrészt nem lesz minőségi az oktatói
gárda sem, másrészt pedig egyre szűkebb lesz az a kör, amelynek
tagjaival valóban magas szinten lehet együttműködni szakmai alapon. Szerencsére léteznek olyan kormányzati támogatási formák,
amelyek elősegítik, hogy a vállalkozások és az egyetemek együttműködése harmonikusabb legyen. Ilyen például a duális képzés
és a most indított Kooperatív Doktori Program is.
Miképp vonhatók be még nagyobb számban a fiatalok a tudomány világába?

– A legerősebb eszközünk továbbra is a TDK és az OTDK, ahol a ﬁatalok versenykörnyezetben, egy szakmai zsűri előtt mérettetnek
meg. De ami a legfontosabb: a diákoknak meg kell tudni mutatni,
hogy a kutatói világ sokkal összetettebb és izgalmasabb annál, mint
amit az átlagemberek gondolnak. A Kutatók Éjszakája is remek
kezdeményezés, mert valódi élményt, kézzelfogható tapasztalatot
ad a résztvevőknek, akik ezt követően nagyobb lelkesedéssel és
nyitottabban állnak majd a tudományhoz. Ha a kutatói kíváncsiságot sikerül felébresztenünk a gyerekekben, majd különböző támogatási formákkal biztosítjuk hozzá a nyugodt munka lehetőségét, akkor talán egész életükben ezzel fognak foglalkozni. Mi pedig
azon dolgozunk, hogy minél több ﬁatalt támogassunk ebben. ¡
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Szerző: Ulbert István

A legújabb NAP-os
eredmények a TTK-ban
Az elmúlt évben a Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Nemzeti Agykutatási Program (NAP) kutatócsoportjai számos nemzetközi publikációt jelentettek
meg, közülük most azt a négy cikket ismertetjük röviden, melyek nagy presztízsű
folyóiratokban: Science, Nature Neuroscience és Nature Medicine jelentek meg.

A

z egyik Nature Neuroscience-cikk vezető szerzője Mátyás Ferenc, a TTK Hálózat és Viselkedés Neurobiológia NAP Kutatócsoport vezetője, a Science-cikk
egyik vezető szerzője Hillier Dániel, a TTK Összehasonlító Pszichoﬁziológiai
NAP Kutatócsoportjának tudományos munkatársa, a 2020-as Lendület pályázat egyik nyertese. A további Nature Neuroscience- és Nature Medicine-cikkek társszerzői
Fiáth Richárd és Nánási Tibor tudományos munkatársak, akik szintén a TTK Összehasonlító Pszichoﬁziológiai NAP Kutatócsoportjának tagjai.

A talamusznak a laterális amigdalára irányuló asszociatív és plasztikus hatása
irányítja a félelmi viselkedést
Az állandóan változó környezethez való alkalmazkodásnak elengedhetetlen feltétele a korábbi tapasztalatok használata. Az ehhez
szükséges kellemes és kellemetlen emléknyomok, az úgynevezett
társított tanulás során keletkeznek és rögzülnek az agyban. Ennek
színteréül szolgál az amigdala nevű agyterület, ahol a feltételes
(hang, kép, szag) és a feltétlen inger (fájdalom, étel, jutalom) összekapcsolása, vagyis a társítás történik. Legalábbis eddig ezt gondoltuk. A Mátyás Ferenc vezető szerzőségével megjelent tanulmányban kimutatták, hogy ez az elképzelés nem pontos: a társítás már az ingerfeldolgozás korábbi szakaszában bekövetkezhet
az amigdalát beidegző talamikus sejtek szintjén. Egyes talamikus

sejtek képesek összekapcsolni a különböző agytörzsi bemenetek
által szállított feltételes és feltétlen információkat, és azokat már
mint társított jelet továbbítják az amigdala felé. Ez a felfedezés
merőben megváltoztathatja az asszociációs tanulásról kialakított
képet, valamint az amigdala funkciójáról kialakított elképzeléseinket. A kutatócsoport önálló eredményeit a világ vezető idegtudományi folyóirata, a Nature Neuroscience közölte idén áprilisban.
A jövőben számos kérdés szorul tisztázásra: vajon a talamusz mindenféle jelek társítására képes; csak a talamusz képes a társításra;
mi az amigdala pontos funkciója? Mátyás Ferenc és kollégái ezekre
a kérdésekre keresik a válaszokat.

A külvilági ingerek társítása
(a tanulás) már a talamuszban
(TH
H , kék) megtörténik, mely az
amigdalán (Amy, zöld) keresztül
képes befolyásolni a viselkedési
reakciókat (például egy veszélyes élethelyzetben). Hivatkozás:
Barsy et al. „Associative and
plastic thalamic signaling to
the lateral amygdala controls
fear behavior” (2020) Nature
Neuroscience. 23: 625–637. doi:
10.1038/s41593-020-0620-z

Félelmi
tanulás

Félelmi válasz
(elkerülés, ledermedés)

Külvilág ingerei
(hang, fájdalom)
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A fényérzékenység helyreállítása hangolható közeli infravörös érzékelőkkel
Világszerte sok millió embert érintenek a retina degeneratív megbetegedései, melyek közös vonása, hogy a retinán még fényérzékeny, illetve már megvakult területek több éven át egymás mellett
működnek. A terápiás megközelítésünk lényege, hogy a fényérzékelésre már nem képes, de még élő sejttesttel rendelkező fotoreceptorokba egy génterápiás vírussal egy másik fényérzékeny fehérje kódját juttatjuk be. Ilyen fehérje például az algákban 2003-ban
felfedezett és azóta széles körben használt channelrhodopsin, melyet erős kék fénnyel megvilágítva a beteg ismét képessé válik fény
érzékelésére. Az emberen alkalmazható terápiás megközelítés másik fontos eleme az úgynevezett bionikus szemüveg, amely egy kamera képét alakítja olyan fénymintázattá, amely hatékonyan képes
az új fehérjét kifejező fotoreceptorokat gerjeszteni. Bionikus szemüveget a többi között a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karán (PPKE ITK) is fejlesztenek.

Az erős kék fénnyel működő terápia hátulütője, hogy a még
természetes módon látó fotoreceptorokat telítésbe viszi, elvakítja.
A természetben léteznek fajok, melyek képesek az emberi szem
számára láthatatlan infravörös sugárzás, azaz hő érzékelésére (kígyók, denevérek). A természet megoldását ellesve hőérzékeny
fehérjét termeltettünk a fotoreceptorokkal, de a hatékony látásvisszaállításhoz szükséges volt, hogy arany nanorudacskákat kapcsoljunk a fotoreceptorokba bevitt hőre érzékeny fehérjékhez, így
elértük, hogy biztonságos és hatékony módon lehessen infravörös
fénnyel újra látóvá tenni a fotoreceptorokat. A Hillier Dániel (TTK–
PPKE ITK) társ-levelezőszerzőségével megjelent Science-cikkben
publikált terápiától azt reméljük, hogy a több millió még nem teljesen vak, de már komoly látásveszteséggel küzdő beteg számára
visszaadjuk az arcok felismerésének, valamint az olvasás és a környezetben való tájékozódás képességét.
Háromkomponensű génterápia
a degeneratív vakság gyógyítására:
a szembe juttatott injekció a retina
fotoreceptorain kifejezett hőérzékeny
csatornákhoz (zöld) antitestek által
(lila) köti az antenna szerepét játszó
arany nanorudacskákat. Hivatkozás:
Nelidova et al. „Restoring light sensitivity using tunable near-infrared
sensors” (2020) Science. 368
(6495): 1108–1113. doi: 10.1126/
science.aaz5887

Agykérgi sejtek transzkriptomika-alapú csoportosítása
Az agyszövet, ahogyan általában a többi biológiai szövet és szerv
is, többféle sejttípusból épül fel. A különféle agyi funkciók (pl. észlelés, memória, ﬁgyelem) mögött meghúzódó idegi folyamatok
megértéséhez az egyik fontos lépcső az agykéregben (mely az emlősök agyának legnagyobb része) megtalálható nagyszámú sejttí-

pus elkülönítése, majd jellemzőik és szerepük alapos megismerése.
Idegsejtek esetén eddig a fő irányvonal azok alaktani (morfológiai),
elektromos (elektroﬁziológiai), illetve molekuláris tulajdonságaik
alapján történő elkülönítés volt. Azonban, főként a vizsgált sejtek
alacsony száma, valamint az inkább kvalitatív jellegű vizsgálatok

Az idegsejtek transzkriptomika-alapú csoportosításának főbb lépései. Forrás: Allen Institute (portal.brain-map
.org/atlases-and-data/rnaseq) Hivatkozás: Yuste et al. „A community-based transcriptomics classiﬁcation and
nomenclature of neocortical cell types” (2020) Nature Neuroscience. doi: 10.1038/s41593-020-0685-8
1. Agyi régiók

2. Sejtek/sejtmagok
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miatt, az évek során nem alakult ki egy egységes rendszertan,
továbbá az agykéregben megtalálható sejttípusok számát tekintve sincs egyetértés. Egy kvantitatív, genetikai alapú módszer,
az egysejt-transzkriptomika segítségével most lehetőségünk nyílik
szisztematikus, nagy áteresztőképességű mérésekre, melyek közelebb vihetnek egy egységes és teljes agyi sejt taxonómia kialakításához. A Nature Neuroscience nevű tudományos szaklapban publikált tanulmányunk, melynek Fiáth Richárd az egyik társszerzője,
az agykéregre fókuszáltan ezt a technológiát járja körül, beleértve

a módszerrel a közelmúltban elért eredményeket. Az egysejt RNSszekvenálás, mellyel több ezer gén kifejeződési mintázatait vagyunk képesek mérni nagyszámú sejtben, nemcsak a különböző
agykérgi területeken található sejttípusok összevetésére alkalmas,
hanem akár különböző fajok vagy egyedfejlődési szakaszok közötti összehasonlításra is. A közlemény bemutatja továbbá, hogy
milyen új szemléletre és módszerekre lesz szükség az újfajta adatok feldolgozásához, valamint egy egységes és szabványosított
agykérgi sejtatlasz kialakításához és fenntartásához.

Az emberi plazma proteom proﬁljának hullámzó változásai az életen át
„Egy csepp a zsarnok asszony arcára fröccsent; Erzsébet letörölte,
és úgy ítélte meg, hogy bőre még fehérebbé, ﬁnomabbá, ragyogóbbá vált, mint annak előtte. Megtalálta tehát a bűbájossággal
olyan régóta, olyan nagyon keresett varázsszerét a megﬁatalításnak: a szűz leányok véréből készített fürdő eltünteti az öregedés
romboló nyomait…” – Mednyánszky Alajos Báthory Erzsébetről
Vér – az ősi hagyományban a vitae, az életerő hordozója.
Ugyanakkor az oxigén és az anyagcseretermékek országútja, mely
távoli szerveket kapcsol funkcionális egységbe. Híreket is szállít
– összefonódik az immunrendszerrel, sejtjeink jelátvivő molekulákat adnak le és vesznek fel a keringő kötőszövetből. Vajon tényleg
van kapcsolat a vér állapota és a ﬁatalság között?
A kaliforniai Stanford Egyetemen évtizedek óta folynak kutatások az öregedés és a regeneráció témakörében. Az egyik legújabb,
Nánási Tibor társszerzőségével megjelent tanulmányban a kutatók 373 olyan kulcsfontosságú fehérjét azonosítottak, melyek
vérplazmaszintjéből a vizsgált alanyok életkora nagy pontossággal kikövetkeztethető. Azonban ennél fontosabb megállapítást is
tettek: felfedezték, hogy az öregedés maga, melyet eddig homo-

génnek és folyamatosnak gondoltunk, valójában viszonylag stabil
állapotok és gyors fázisátmenetek sorozatából áll.
Az öregedéskutatás egyáltalán nem öncélú. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy éppen a legnagyobb társadalmi terhet jelentő betegségek
azok, melyeknek az előfordulása igen szorosan összefügg az idősödéssel. A krónikus kardiovaszkuláris és neurodegeneratív kórképek
együttesen több életet követelnek, mint az összes többi patológiás
elváltozás (a rákot is beleértve) vagy akár baleset. Annak érdekében,
hogy tisztázzák e destruktív folyamatok és az öregedés közti kapcsolatot, a kutatók az egyes betegségekre jellemző vérfehérjeproﬁlelváltozásokat az öregedés újonnan megtalált hullámaival vetették
össze. Kiderült, hogy ezek az átrendeződések – klinikailag egészséges alanyokban is – hasonlítanak a betegségekhez köthető mintázatokhoz. Jelenleg nincs birtokunkban olyan gyógyító eljárás, mellyel
a krónikus szív-érrendszeri elváltozásokat vagy az Alzheimer-kórt
visszafordíthatnánk. Az új eredmények fényében azonban elképzelhető, hogy éppen a természetesnek és elkerülhetetlennek tekintett biológiai öregedés – mint közös, rejtett ok – mélyebb megértése hordozza a kulcsot e kórképek hatékonyabb kezeléséhez. ¡

A – az alanyok életkora pontosan megbecsülhető 373 kulcsfontosságú plazmafehérje alapján, melyeket gépi tanulásos módszerekkel azonosítottunk. Az eltérések összefüggenek az alanyok mentális és ﬁzikai állapotával, számos klinikai teszt alapján késleltetett
vagy éppen felgyorsult öregedést tükröznek. B – az új típusú analízis konkrét életkortartományokhoz köthető, fázisátmenet-szerű
változásokra is érzékeny. Összeszámolva az így detektált eltéréseket, kiderül, hogy a vérplazma korfüggő átrendeződése hullámokban jelentkezik, határozott csúcsokat képezve a 34., a 60. és a 78. életéveknél. Hivatkozás: Lehallier et al. „Undulating changes in
human plasma proteome proﬁles across the lifespan” (2019) Nature Medicine. 25: 1843–1850. doi: 10.1038/s41591-019-0673-2

A

Becsült életkor (év)

Életkor becslése
373 vérplazmafehérjéből

B

Eltérést mutató
fehérjék száma

Pozitív eltérés
(öregebbnek
látszik)

Negatív eltérés
(ﬁatalabbnak
látszik)

Naptári életkor (év)

Naptári életkor (év)
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Szerző: Szegedi Imre

Megfejteni a csillagfejlődés egyik elemét
A 2014 novemberében Maria Lugaro olasz elméleti ﬁzikus vezetésével alapított
Lendület AGB Nukleáris Asztroﬁzika és Csillagpor Kutatócsoport a Csillagászati
és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Konkoly Thege Miklós Csillagászati
Intézetben a csillagok nukleáris jelenségeit és fúziós folyamatait vizsgálja. Azt szeretnék megérteni, hogyan alakulnak ki a bolygókat és minket, embereket alkotó elemek
a csillagok belsejében zajló folyamatok során. A csoportban dolgozó PhD-hallgató,
Hannah Elisabeth Brinkman az alumínium-26 radioaktív izotóp forrását keresi.

Forrás: hubblesite.org

Kislányként asztrofizikusnak készült?
– Nem terveztem ezt, sőt, nem volt világos elképzelésem arról, hogy mi akarok
lenni felnőttkoromban. Középiskolásként szerettem a fizikát és a kémiát, de
érdekelt az ókori görög és latin kultúra,
valamint a művészettörténet. Az írói pálya szintén vonzott, hiszen szerettem történeteket kitalálni. Amikor eljött a továbbtanulás ideje, sokféle lehetőség jöhetett szóba, és mindegyik egyformán
érdekes volt, végül a klasszikus nyelvek,
ókori görög és latin, valamint a fizika
és az asztrofizika között választottam.
Mivel úgy éreztem, hogy kihívásra van
szükségem, úgy döntöttem, hogy a hollandiai Nijmegenben, a Radboud Egyetemen az utóbbi szakra megyek, a másik
irányt tartalékként megtartom. Innentől
kezdve egyre jobban érdekelt az asztrofizika, leginkább a csillagok evolúciója.
Diplomamunkámban a kettős csillag-

Forrás: hubblesite.org

A Hubble-űrtávcső felvételén egy Wolf–
Rayet-csillag (a nagy tömegű csillagok
egyik típusa) látható. A közepén lévő
fényes pont maga a csillag, a körülötte
lévő narancssárga szálak a felszínéről
távozó anyag. A felvétel azt szemlélteti,
hogy milyen jelentős lehet a csillagszél
hatása.

Művészi ábrázolása annak, ahogy
egyik csillagból anyag áramlik
egy másik csillagba.
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rendszerekkel foglalkoztam, és azóta is ez
a téma vonz. A szakdolgozat írása közben
rájöttem, hogy van még mit tanulnom
a csillagok fejlődéséről és a kettős csillagrendszerekről. Úgy döntöttem, hogy
asztrofizikából szeretnék doktori fokozatot szerezni. Több helyre jelentkeztem,
de Maria Lugaro projektje volt a legérdekesebb, ráadásul kellően nagy szabadságot adott számomra az engem érdeklő
jelenségek tanulmányozására. Tehát nem
pontosan az országot választottam, hanem a projektet, de szeretek Budapesten
élni, mert ez egy gyönyörű város.

tudomány

Miért érdekli az univerzum?
– Azért, mert tele van olyan jelenségekkel, amelyeket próbálunk megérteni,
amelyekre jelenleg még nincs elfogadott
magyarázat, és mégis minden megfigyeléssel, szimulációval közelebb kerülünk
a megértésükhöz. És lehetnek olyan dolgok, amelyekre talán sohasem lesz magyarázat, mégis lenyűgözőek. Honnan
jövünk? Hogyan kezdődött az egész?
az is kérdés, hogy rossz-e, ha nem ismerjük az összes választ? Szükségünk van-e
a puzzle összes darabjára, vagy bele kell
törődnünk bizonyos darabok hiányába?
Kérdések, amelyek izgatnak.
Magazinunk tavaly októberi számában
nyilatkozott kutatótársa, a kanadai fizikus, Benoit Côté, aki az univerzum legrégebbi csillagait keresi, hogy megértse
az első milliárd év folyamatait. Hogyan
kapcsolódik ehhez az Ön témája?
–Benoit-val ellentétben nem a teljes egészet nézem, hanem a puzzle meglehetősen specifikus darabkáját, az alumínium-26 radioaktív izotópot. Az alumínium-26 több okból is nagyon érde kes. Ez az izotóp jelen volt a korai Naprendszerben, ezt meteoritokból származó mintákból ismerjük. A kutatásom
részeként szimulálom az alumínium-26
lehetséges keletkezési forrásait, meghatározom, hogy mennyi jöhetett létre,
majd összehasonlítom, hogy az elméletileg kapott eredmény megfelel-e méréseknek.

Forrás: Nasa

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont • csfk.mta.hu

Az alumínium-26
izotóp elsősorban
a szupernóvákban és
hatalmas
csillagok
régióiban
keletkezik.

Földi, illetve űrtávcsövek mérési adatai
alapján dolgozik?
– Nem használok obszervatóriumokból
vagy műholdakról származó adatokat,
ehelyett csillagmodelleket készítek, ezek
adják a kutatásomhoz szükséges információkat.
Miért kell megértenünk a masszív csillagok és a kettős rendszerek evolúcióját?
– A megfigyelésekből tudjuk, hogy az alumínium-26 többnyire hatalmas csillagokban keletkezik, más megfigyelésekből pedig azt, hogy sok óriáscsillag nincs
egyedül, gyakran kettős rendszerben léteznek. Tehát az alumínium-26 forrásának megértéséhez ismerni kell a hatalmas
csillagok evolúcióját és azt, hogy miként
hatnak egymásra kettős rendszerben.

A nagy tömegű csillagok olyan égitestek, amelyek tömege legalább nyolcszorosa a mi Napunkénak. Ezek a csillagok fényesebbek és forróbbak, mint
a Napunk, élettartamuk azonban rövidebb. A mi csillagunk hidrogént és héliumot éget el, majd fehér törpeként végzi. A nagy tömegű csillagok szenet, neont
és oxigént is elégetnek, sokkal több különböző elemet hoznak létre a Napnál.
A nagy tömegű csillagok vasmagjai
szupernóva-esemény során végül összeomlanak, fekete lyukat vagy neutroncsillagot hagyva maguk után. Másik különbség, hogy az óriáscsillagok erősebb
csillagszéllel rendelkeznek, mint a mi
Napunk. E szelek miatt rengeteg anyagot
veszítenek életük során – a legnagyobb
tömegű csillagok kezdeti tömegük több

tudomány

Forrás: heasarc.gsfc.nasa.gov

A Hubble-űrtávcső felvételén egy hatalmas csillagot körülvevő anyagbuborék látható.
Az óriási buborékot a csillagszél hajtja a csillagközi térbe. Ez példa arra, miként kerülhet az egyik csillag anyaga a csillagközi téren átjutva egy másik csillagba.

mint felét elhullajtják a szupernóvarobbanás bekövetkezte előtt. A csillagszelekkel a külső réteg lassan eltávolodik, és velük együtt a csillagok belsejében született elemek a csillagközi
térbe jutnak. Az alumínium-26 egyike
azoknak az izotópoknak, amelyek ilyen
módon hagyják el a csillagot, de ez az
izotóp a szupernóva-robbanás során is
a csillagközi térbe kerülhet.
Sokan elemezték az ilyen nagy tömegű csillagok izotóptermelését, ám nem
vettek figyelembe egy fontos szempontot: ezek ritkán születnek egyedül, csoportokban képződnek, és ezeken a csoportokon belül gyakran kettős csillagok
jönnek létre, amelyek egymás körül
keringenek, egymásra hatnak, valahogy
úgy, mint a Föld és a Hold. A kettős
csillagok érdekes tulajdonsága, hogy
ha a keringési idő (amennyi idő alatt
egymást megkerülik) elég kicsi, akkor
a két csillag kölcsönhatásba léphet egymással, mint ahogy a Hold az óceánokat húzva létrehozza az árapályjelenséget. E kölcsönhatások részeként az
egyik csillag elszippanthatja a másik
csillag külső rétegeit. Amikor ezeket a
csillagokat modellezem, az egyik csillagtól a másikhoz távozó tömeg olyan,
mint a korábban említett csillagszél. Így
kiderült, hogy a csillagoknak, amelyek
az eddigi számítások alapján csak kevéssé járulnak hozzá az alumínium-26
izotóp előállításához, sokkal nagyobb
a hozzájárulásuk. Eddigi kutatásomnak
ez egy nagyon fontos eredménye.

Ezek az elemzések a Naprendszer fejlődésére is magyarázatot adhatnak?
– Én csak a nagy rejtvény egy kis darabját fejthetem meg, de remélem, hogy
ezzel segítem megérteni, hogy a Napot
és a Naprendszert alkotó elemek hol keletkeztek. ¡
Ezt a kutatást az Európai Kutatási
Tanács (ERC) 2016-os Consolidator
Grant programja támogatja.
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Szerzők: Bareith Attila, Karsa Zoltán, Siklóssy Péter, Siklóssy Tamás, NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet
Lóczi Tamás, Tarnóy László, Wolf Gábor, Zadravecz Imre Péter, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Rendszerfunkciók kockázati
fontossági kategóriákba sorolása
a Paksi Atomerőműben
A Paksi Atomerőmű magas biztonsági színvonalának fenntartása érdekében az erőmű
biztonsági rendszereinek nagy megbízhatósággal kell ellátniuk a funkcióikat. Az atomerőműben működtetett korszerű Termelési Alrendszer Működésfejlesztés (TAMF) Kiemelt
Projekt keretében az erőmű szakemberei nukleáris biztonsági és termelésbiztonsági
szempontból is áttekintették a technológiai rendszerek funkcióit.

A

TAMF-projekt keretében történt áttekintés eredmé-

nyeként az üzemelő négy blokk mindegyikére közelítőleg 430 rendszerfunkciót határoztak meg és rendeztek adatbázisba.

Feladatok

Forrás: paks.hu

A biztonsági funkciók ellátásában szerepet játszó aktív rendszerek és rendszerelemek teljesítőképességét a karbantartás hatékonyságának monitorozása (KHM) során ellenőrzik
az atomerőműben, összhangban az Országos Atomenergia

Hivatal követelményeivel és ajánlásaival. A NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet és a VEIKI Biztonságtechnika+ Kft. elemzőmérnökei az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. megbízásából a TAMF-projektben definiált rendszerfunkciók közül kijelölték a KHM terjedelmébe tartozókat.
Ezt követően – kockázati fontosság alapján – kategorizálták a kijelölt funkciókat azért, hogy meghatározhatók legyenek a KHM-ben alkalmazandó ellenőrzési módszerek,
valamint a rendszerek, rendszerelemek, ezáltal pedig a kiválasztott funkciók megbízhatósá gára vonatkozó elfogadási kritériumok.
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A NUMARC 93-01 jelű, az amerikai nukleáris biztonsági
hatóság által elfogadott iparági ajánlás iránymutatásai alapján azok a rendszerfunkciók kerültek a KHM terjedelmébe,
amelyek legalább egyet teljesítenek az alábbi feltételek közül:
 biztonságot érintő rendszerfunkcióként valamely tervezési üzemzavar elhárításában szerepet játszanak;
 nem biztonsági funkcióként szerepet játszanak az üzemzavar-elhárításban;
 nem biztonsági funkcióként szerepelnek az üzemzavarelhárítási utasításokban;
 nem biztonsági funkciók, de elvesztésük meg tudja akadályozni biztonsági funkció teljesítését;
 nem biztonsági funkciók, de elvesztésük elsőfokú üzemzavari védelmi működést (ÜV1) indíthat, vagy biztonsági rendszer üzembe lépését okozhatja.
A KHM terjedelmébe tartozó rendszerfunkciókhoz az erőmű Rendszertechnikai Osztálya hozzárendelte a funkciók
ellátásához szükséges összes berendezést. Ezen összerendeléseket figyelembe véve a NUBIKI kockázati fontossági kategóriákba sorolta a KHM-hez tartozó funkciókat. A besorolás
a NUMARC 93-01 iránymutatásai szerint kidolgozott módszer alkalmazásával történt, felhasználva a paksi blokkokra
a NUBIKI által készített valószínűségi biztonsági elemzést
(PSA). Minden funkció vagy magas, vagy alacsony kockázati
fontossági kategóriába került, előre definiált számszerű besorolási kritériumok alapján:
 Magas kockázati fontosságú az a berendezés, amelynek
kockázat-hozzájárulási tényezője nagyobb, mint 0,005,
vagy kockázatnövelési tényezője 2-nél nagyobb, vagy

a berendezés szerepel a PSA alapján számított teljes kockázatérték 90 százalékát kitevő úgynevezett minimális
hibaesemény-kombinációkban (minimálmetszetekben).
 Alacsony kockázati fontosságú az a berendezés, amelynek kockázat-hozzájárulási tényezője 0,005-nél nem
nagyobb, és kockázatnövelési tényezője 2-nél nem nagyobb, és a berendezés nem szerepel a teljes kockázatérték 90 százalékát kitevő minimálmetszetekben.
A KHM
M terjedelmének meghatározása

PAE rendszerfunkciók

Elemzési lépések és módszerek

A funkció biztonsági
érintettségű?

Igen

Nem

A nem biztonsági funkciónak szerepe van az üzemzavar elhárításában?

Igen

Nem

A nem biztonsági funkció
szerepel az üzemzavarelhárítási utasításban?

Igen

Nem

A nem biztonsági funkció
elvesztése meg tudja akadályozni a biztonsági funkció
teljesítését?

Igen

Nem

A nem biztonsági funkció
elvesztése ÜV1-et vagy biztonsági
rendszer üzembe lépését
okozhatja?

Igen

Nem

A funkció NEM tartozik
a KHM terjedelmébe

A KHM terjedelmébe
tartozó funkció

Adódtak rendszerfunkciók, amelyeket nem lehetett kizárólagosan a PSA segítségével értékelni. Ezek egy részének hibája
üzemzavart, PSA kezdeti eseményt vált ki, melyekre vonatkozóan végül kinyerhető volt a fontossági besorolás céljára hasznosítható információ a PSA eredményekből. A fennmaradó
funkciók esetében a PSA terjedelmén túlmutató műszaki-biztonsági megfontolásokra volt szükség a besoroláshoz.
A funkciók kategorizálásának utolsó lépésében a rendszerfunkciók előzőek szerint készített besorolását, mint előminősítést, széles körű szakmai ismeretekkel rendelkező szakértői
csoport értékelte. A csoporttagokat az erőmű szakemberei,
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Rendszerfunkciók kockázatszempontú besorolásának lépései

1. Rendszerek és rendszerfunkciók meghatározása

előminősítés

2. A KHM terjedelmébe tartozó rendszerfunkciók
kiválasztása, feltételvizsgálattal

3. Berendezések hozzárendelése a KHM
terjedelmébe tartozó rendszerfunkciókhoz

4. Berendezések kockázati fontosságának értékelése
• kockázati berendezés-fontosságértékek
a részterületeken
• összevont kockázati fontosságértékek
• rendszerfunkciók fontossága

5. Szakértői csoport általi felülvizsgálat

valamint a NUBIKI és a VEIKI Biztonságtechnika+ Kft. mérnökei közül delegálták. A PSA-val értékelhető funkciók esetében a szakértői csoport többségében jóváhagyta a PSA-alapú
besorolást, néhány esetben pedig javaslatot tett a PSA eseménylogikai modelljének módosítására (kiegészítésére vagy
pontosítására). A kezdeti eseményt kiváltó, valamint a PSAban nem modellezett rendszerfunkciók esetében a szakértői
csoport lényegében magát a besorolást végezte el.

Eredmények és következtetések
A munka eredményeképpen előállt a KHM terjedelmébe tartozó rendszerfunkciók listája a rendszerfunkciók kockázati
besorolásával, valamint az érintett rendszerek működési
módjának jelölésével. E két jellemző alapján rendelnek a továbbiakban teljesítménykritériumokat a rendszerfunkciókhoz a KHM céljaira úgy, hogy:
1. egyedi teljesítménykritériumot kell meghatározni a készenléti rendszerfunkciókra, valamint a magas kockázati fontosságú üzemi funkciókra;
2. az első kategóriába nem sorolt rendszerek és rendszerelemek biztonsági teljesítményét általános, blokkszintű teljesítménykritériumok alapján kell ellenőrizni;
3. a magas kockázati fontosságú funkciókra mind megbízhatósági, mind üzemképtelenségi kritériumokat képezni kell.
Az elvégzett fontossági osztályozás, funkció-, rendszer-,
rendszerelem-vizsgálat és -értékelés eredményei alapján az
első kategóriába mintegy 120, a másodikba mintegy 60,
a harmadikba pedig közelítőleg 80 rendszerfunkció tartozik
blokkonként. Emellett a munkában részt vevő elemzőmérnökök az értékelés tapasztalataira építve a KHM-terjedelem
kijelölésének és a funkcióbesorolásnak a mindenkori helytállóságát, megfelelő megalapozottságát célzó műszaki-szakmai és eljárásrendi javaslatokat fogalmaztak meg. E javaslatok közül ki kell emelni a funkciók besorolásának végellenőrzésére vonatkozót, a besorolás különböző aspektusait jól
ismerő erőművi szakértők észszerűen lehetséges még szélesebb körének bevonásával. ¡

PSA rész- és összesített eredményeinek felhasználása berendezések kockázati fontosságának megítéléséhez

Reaktor
Teljesítményüzem

Pihentetőmedence

Üzemállapotokra összegzett

Leállás

Belső események
Belső tűzesemények
Belső elárasztás
Földrengés
Részterületekre összegzett

Az itt eredményül kapott fontosságot a berendezéshez rendeljük.
Az itt eredményül kapott fontosságot a berendezés nem kapja meg, de az eredmények
között (természetesen) meg kell jelennie, hogy e területeken a fontossága milyen.
A fontosságot nem kell/lehet előállítani.
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Modernizált
időprojekciós kamra
Lezárult a CERN ALICE kísérlet Időprojekciós Kamrájának (Time Projection
Chamber; TPC) modernizálása. A munkában fontos feladatot vállalt a Wigner
Fizikai Kutatóközpont.

Varga Dezső, Vargyas Márton.) Az ALICE kísérleti együttműködés hatalmas lépést tett meg azzal, hogy a TPC fejlesztésébe
többévnyi intenzív kutatás-fejlesztési tevékenységet befektetve,
a tesztelés és összeszerelés eredményeként létrejött egy modern
berendezés. 2020 végére a teljes TPC-t bekötik az ALICE központi
elektromos, gáz- és vezérlőrendszerébe. A végső globális kozmikus
tesztek még hátravannak, utána viszont már csak annyi marad,
hogy a készítők együtt izguljanak az LHC gyorsított részecskenyalábjainak felélesztésekor az új mérések sikeres elindulásáért. ¡

2015 óta épített, új elvek alapján fejlesztett detektor az 1995
táján tervezett előző változatot váltotta le az ALICE hatalmas központi elektromágnesében. Az ALICE TPC egy részecskenyomkövető detektor, amely a nehézion ﬁzikai kutatásokat segítő
speciális berendezés. A célja nem kevesebb, mint hogy a Világegyetem születése utáni pillanatokban keletkezett anyag, a kvarkgluon plazma tulajdonságait kutassa. A Magyar ALICE Csoport
szerepvállalása igen jelentős volt ebben a projektben, a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott kutatások és fejlesztések egy része a Wigner Fizikai Kutatóközpontban zajlott. (A Magyar ALICE Csoport TPC-fejlesztésben részt
vevő meghatározó tagjai: Barnaföldi Gergely Gábor csoportvezető, Boldizsár László, Futó Endre, Gera Ádám, Hamar Gergő,

Fotó: Wigner FK /Boldizsár László

A

Tesztelés Csillebéérc
rcen

Het venéves a KFKI A
Hetven esztendeje, 1950. szeptember 1-jén
kezdte meg működését a Központi Fizikai
Kutatóintézet, a KFKI, amely máig a hazai
tudományos élet egyik fellegvára.

Forrás: KFKI/Wigner FK /Bernáth Edit

Stephen Hawking
g a KFKI -ban, 1987-ben

inno -tér

z intézetet többször átalakították, hol több, hol
kevesebb részre osztották, majd újraegyesítették.
A KFKI jelenleg a két legnagyobb hazai ﬁzikai kutatóintézet, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) égisze alatt működő Energiatudományi Kutatóközpont
és a Wigner Fizikai Kutatóközpont székhelye. Ez a két
intézmény folytatja tovább az egykori „ﬁzikai kutatóban” elkezdett magas színvonalú munkát, emellett
a KFKI számos technológiai vállalkozás otthona is egyben. A KFKI területén 1959-ben kezdte meg működését a Budapesti Kutatóreaktor, amely azóta is fontos
szerepet tölt be a többi között a radioaktív izotópok
gyártása, illetve a roncsolásmentes anyagvizsgálatok
területén. A KFKI-ban 1978-ban kifejlesztett Pille dózismérő volt az első, fedélzeten is kiolvasható sugárzásmérő eszköz, amelyet űrrepülése során Farkas Bertalan is használt. 1984-ben Sally Ride, az első amerikai
űrhajósnő is sikeresen alkalmazta a berendezést a
Challenger űrrepülőgép fedélzetén, ez volt az első,
amerikai űrhajón használt magyar eszköz. A Pillét a mai
napig használják a Nemzetközi Űrállomáson. A KFKI
kutatóinak abban is fontos szerepük volt, hogy Magyarország 1992-ben csatlakozhatott az Európai Nukleáris Kutatási Szervezethez, a CERN-hez. Számos
világhírű tudós is megfordult a telephelyen. Az egyik
legérdekesebb személyiség Stephen Hawking volt. ¡
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Újabb tehetségeket
keresnek
A 2020/2021-es tanévre immár 30. alkalommal hirdeti meg az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyt a Magyar Innovációs Szövetség
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával.

A

középiskolás ﬁatalok, határon túli magyar ﬁatalokat is
beleértve, egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhatnak
műszaki, természettudományi, környezetvédelmi, informatikai, valamint matematikai területről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató- vagy fejlesztő-, illetve tudományos
munka terveivel.
A pályázatok benyújtási határideje 2020. november 25.
Az első fordulóban elfogadott pályázatok részletesen kidolgozott leírását 2021. április 1-jéig kell beadni. Áprilisban a pályázóknak kötelező jelleggel, ötperces prezentációt is kell tartaniuk.
A dobogós pályázatok készítői jelentős pénzjutalomban
részesülnek, valamint 100 többletpontot kapnak a 2021. évi
felsőfokú felvételi eljárás során.

Különdíjat kap a legﬁatalabb díjazott és a legsikeresebb díjazott
határon túli ﬁatal.
A legjobb 10-12 ﬁatalt felkészítő középiskolai tanárok 600–800 ezer
forint közötti jutalomban részesülnek. A legeredményesebb iskolák
egymillió forint támogatást nyernek el.
A versenyen kiválasztott ﬁatalok nemzetközi megmérettetéseken,
szakmai utazásokon vehetnek részt, a többi között az EU Fiatal Tudósok Versenyén, a tudományos versenyek olimpiáján az USA-ban (ISEF),
a Nobel-díj átadási ünnepségen stb. Az arra alkalmas pályázókat a Startup Campus ingyenesen, üzleti és forrásszerzési képzésben részesíti.
Az ünnepélyes díjátadásra 2021 májusában, kétnapos kiállítás keretében kerül sor. A legjobb pályaműveket a Kutatók Éjszakáján a nagyközönségnek is bemutatják. ¡

Kompetenciaközpont
és tudományos park
A Pannon Egyetem, valamint a Mol és helyi
cégek részvételével körforgásos gazdasági
kompetenciaközpontot, továbbá tudományos
Paalk
lkoov
ovics
v Lász
szzló
l
és innovációs parkot is létesítenek Nagykanizsán – jelentette be szeptember 11-én
a dél-zalai városban Palkovics László. Kutatási Kft., továbbá a Nagykanizsai Városfejlesztő Kft. és a

A

z innovációs és technológiai miniszter elmondta, hogy a felsőoktatás és az üzleti élet szereplőinek együttműködéséért alakítják ki mintegy ötmilliárd forintos támogatással a nagykanizsai körforgásos gazdasági kompetenciaközpontot – áll az MTI beszámolójában.
A tárcavezető kifejtette: egy egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma kialakítása a cél, hogy nemzetközileg is versenyképes, hazai tulajdonú vállalkozások jöjjenek létre és fejlődjenek tovább.
A nagykanizsai kompetenciaközpont a Pannon Egyetem vezetésével jön létre részben Nagykanizsán, részben Veszprémben. Az együttműködésben részt vesz a Mol, a Hidroﬁlt Kft., a Bay Zoltán Alkalmazott
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Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. A központ megújuló
energiákkal, hulladékgazdálkodással, víztechnológiával, valamint fenntartható turizmussal és fenntartható városfejlesztéssel foglalkozik mintegy 50 kutatási alprojektben.
Palkovics László egy következő lépésnek nevezte, hogy
a Magyarországon létrehozandó tíz science park egyikét
ugyancsak Nagykanizsán alakítják ki, amire 38 milliárd forint
európai uniós támogatást vesznek igénybe. A nagykanizsai
kutatóközpont és tudományos park adhat helyet a nagy jövő
előtt álló hidrogénkutatás egyik magyar innovációs projektjének is – jegyezte meg a miniszter. ¡

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala • sztnh.gov.hu

Szerző: - bencze -

Tudni kell
üzletet csinálni
A magyarok elsősorban kitalálásban és gyártásban erősek, azt azonban a mai
napig nem sikerült megtanulnunk, hogyan is kell üzletet csinálni. Pomázi Gyula,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke ezzel kapcsolatban
arra hívta fel lapunk figyelmét, hogy ma Magyarországon jellemzően a fejlesztési
eredmények alig 30 százalékát hasznosítják a vállalkozások. Annak jártunk utána,
hogy a hivatal miként tud segíteni a szellemi termékek piacosításában.
„Amikor azt mondjuk, hogy innovatívak vagyunk, amikor azt
mondjuk, hogy kutatás-fejlesztésben eredményesek vagyunk, akkor
azt kell látnunk, hogy ez valóban igaz, ugyanakkor hasznosításban továbbra is nagyon rosszul állunk” – ezzel a kijelentésével
okozott döbbent csendet Pomázi Gyula egy nagyvállalati vezetőknek tartott előadásán. Az SZTNH elnöke így támasztotta alá
kijelentését: „Elköltünk nagyságrendileg pár ezer milliárd forintot
több ezer fejlesztési projektre, azonban egy rendkívül fontos dolgot
nem teszünk meg. A keletkezett eredményeket nem hasznosítjuk,
nem visszük be a gazdaságba az olyan hasznosító, támogató rendszereken keresztül, ahol ténylegesen üzlet lesz az adott ötletből.”

Ne az asztalﬁóknak dolgozzunk!
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának jelmondata nem véletlenül ennyi: Ötletből érték. A hivatal nem titkolt célja, hogy felhívja
a kis- és középvállalkozások (kkv-k), egyetemek, kutatóintézetek
ﬁgyelmét arra, hogy míg a világ nagy részén a vállalatoknak már elengedhetetlen a szellemi tulajdon védelme, nálunk még a legtöbb
cég felesleges, adminisztrációval járó nyűgként tekint az oltalmak
adta jogokra. Ezzel szemben az SZTNH munkatársai előadásaikban arra hívják fel a ﬁgyelmet, hogy a megszerzett szellemi tulajdonjogok (például szabadalom, védjegy, levédett dizájn, használati
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gyan áraz be a piac egy cégértéket, vagy akár a tőzsde, vagy
egy kockázatitőke-befektető, azt látjuk, hogy elkezdték
ﬁgyelembe venni, milyen értéke van az IP-nek, azaz az oltalmazott szellemi tulajdonnak. Annak a jognak, amelyet
utána adni-venni lehet. Ezért is elengedhetetlen, hogy a kutatás-fejlesztési eredmények ne a ﬁókban végezzék. Ma
Magyarországon jellemzően a fejlesztési eredmények alig
30 százalékát hasznosítják a vállalkozások. Az Innovation
Scoreboardon, azaz az innovációs rangsorban és a hasonló
nemzetközi mutatókban azok a számaink szerények, amelyek azt mutatják meg, hogy miként tudjuk a kreativitásunkat piacképes, üzleti eredménnyé formálni. Az SZTNH
elnöke ezzel kapcsolatban arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy
a hivatal egyik nagyon fontos feladata, hogy ezt az IP-tudatosságot építse be a működésbe.
„A kérdés az, hogy mennyire tudatos egy vállalkozás, hogy hogyan használják azt, amit szellemi
tulajdonként létrehoztak. Az az elmúlt évek tapasztalata, hogy a kutatás-fejlesztési folyamatokban is
intenzív pozitív változás indult el. De van, amit nem
csinálunk jól” – árnyalta a közelmúlt eredményeit
az elnök, aki azt is elmondta, hogy elsősorban a kutatás-fejlesztés hasznosítását, a létrehozott szellemi termékeink piacosítását, jogszerű értékesítését
még nem tudjuk úgy hasznosítani, mint a fejlett
országok vállalkozásai. A kérdésre, hogy miért van
ez így, a válasz igen egyszerű: azért, mert az elmúlt
40-50 évben nem erre lettünk szocializálva. Nem
tudjuk, hogy kell jól üzletet csinálni. Kitalálásban
és gyártásban vagyunk jók. De nem tudjuk, hogy
amit kitaláltunk, kifejlesztettünk, abból a prototípust hogy kell elvinni a gyártósorig úgy, hogy azt
közben ne lehessen ellopni tőlünk.

Garanciát adnak
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az iparjogvédelmi és a szerzői jogi feladatok mellett 2012 óta
Nálunk a legtöbb cég felesleges, adminisztrációval járó nyűgként tekint
látja el a kutatás-fejlesztési tevékenységek minőaz oltalmak adta jogokra. Ezzel szemben a megszerzett szellemitulajdonsítését. A minősítési rendszer segíti a kutatásjogok (például szabadalom, védjegy, levédett dizájn, használati minta stb.)
fejlesztéssel összefüggő pályázati források és adóa vállalatban olyan értéket jelentenek, amely megjelenhet tőkeként a cég
kedvezmények igénybevételét. Itthon ugyanis száértékében, eladható, vagy éppen versenyelőnyt jelent a piacon. Ezért is
mos állami támogatással és adókedvezménnyel
fontos, hogy a kutatás-fejlesztési eredmények ne a ﬁókban végezzék.
élhetnek a kutatás-fejlesztési tevékenységet végző
vállalkozások. A hivatal kutatás-fejlesztési minősíminta stb.) a vállalatban olyan értéket jelentenek, amely meg- tése garanciaként szolgál arra, hogy a hazai vagy az EU-s források
jelenhet tőkeként a cég értékében, eladható, vagy éppen verseny- kiosztása megfelelően történik, az állami támogatásokat valóban
előnyt jelent a piacon. A hivatal a hatósági munka során egyetlen kutatás-fejlesztési célokra fordítják, és egyben arra is garancia,
dologban hoz döntést: megállapítja, hogy a jog szerint kié a szel- hogy a kutatás-fejlesztési adóösztönzők felhasználása, valamint
lemi tulajdon. Arról azonban már nem dönt, hogy ezt hogyan kell a külföldi vállalatok magyarországi kutatás-fejlesztési beruházáhasznosítani, ez csakis a tulajdonos felelőssége. Mégis olyan jogo- sainak támogatása megalapozott.
kat – Intellectual Property (IP) – ad az ügyfelek kezébe, amelyek„Ha végiggondoljuk, hogy mekkora potenciál van a magyar
kel komoly gazdasági előnyre tehetnek szert.
kutatás-fejlesztés-innovációban, és azt, hogy milyen további lehető„Míg a nagyvállalatok döntő többsége képes arra, hogy felmérje, ségek rejtőznek e mögött, mindenkinek célszerű végiggondolnia azt
mije van, mi az a szellemi tulajdon, amellyel rendelkezik, addig ez is, hogy például egy kutatás-fejlesztési minősítést hogyan tud a saját
a képesség a felsőoktatási intézmények és a kkv-k esetében ritkán érdekében jól hasznosítani” – hívta fel a ﬁgyelmet Pomázi Gyula.
van meg” – hangsúlyozta Pomázi Gyula. Ha azt nézzük, hogy ho- Az SZTNH számos szolgáltatással segíti a kutatás-fejlesztéssel foglal-
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kozókat. Ilyen például a témakutatás, ami a hazai innovációs és K+F
szektor szereplőinek – de különösen a hazai kkv-knak – segít megismerni egy adott témára, szakterületre vonatkozóan, hogy a világban
milyen publikus információk (szabadalmak, találmányok és egyéb
megoldások) ismertek már ugyanazon a műszaki területen. Így nem
kell attól tartaniuk, hogy a megkezdett kutatással olyat találnak ki,
ami már létezik. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának portfóliójában jelenleg hat különböző szolgáltatás is szerepel erre a célra. A szellemi tulajdonvédelmi bejelentések (szabadalom, védjegy,
formatervezési mintaoltalom stb.), szabadalomkutatási és védjegykutatási szolgáltatások, szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos
szakértői vélemények, képzések vagy a szellemivagyon-diagnózis.

Segítség a bürokratikus útvesztőben
A kutatás-fejlesztési tevékenység értékelésének alapvető kritériuma, hogy a tevékenységben fellelhető legyen az újszerűség és valamilyen tudományos vagy műszaki bizonytalanság. A KFI-törvény
szerint a kutatás-fejlesztés fogalma magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést. Első ránézésre
talán bonyolultnak tűnhet, ám az SZTNH egy új kiadvánnyal is segíti a vállalkozásokat. Az a tapasztalat, hogy sok kkv azt sem ismeri
fel, hogy amit csinálnak, az valójában kutatás-fejlesztés, és az is nehézséget jelenthet számukra, hogy nem tudják, hogyan érdemes
elindulni a minősítés igénylésében, milyen lépésekre van szükség
előtte, és mire számíthatnak az igény benyújtása után.
Az SZTNH emellett folyamatos szemléletformáló akciókkal,
előadásokkal hívja fel a kutatók ﬁgyelmét arra, hogy a K+F minősítésnek milyen előnyei vannak, hogyan tudnak akár pluszforrásokat szerezni ezzel a lehetőséggel. Egyebek között csökkentett
társasági adóalap, társasági- és fejlesztésiadó-kedvezmény jár a vállalatoknak, de mérséklődhet a helyi iparűzési adó alapja, valamint
a szociális hozzájárulási adó mértéke is.
Pomázi Gyula azt is elmondta, hogy a társasági adó alapja csökkenthető a kutatás-fejlesztési tevékenység közvetlen költségével,
sőt ennek az összegnek akár a háromszorosa is levonható az adó-

alapból, ha a tevékenységet a cég egy felsőoktatási intézménnyel,
közﬁnanszírozású kutatóhellyel vagy állami tulajdonban lévő kutatóintézettel közösen végzi. Arra azonban ﬁgyelni kell, hogy ez
az adóalap-kedvezmény úgynevezett de minimis támogatásnak
minősül, felső határa pedig évi 50 millió forint. A társasági adó
alapjának csökkentése és az adókedvezmény mellett ugyanezzel
az összeggel a helyi iparűzési adó alapja is csökkenthető. Sőt mindezek mellett fejlesztésiadó-kedvezményt is igénybe lehet venni
a társasági adóból, ami azt jelenti, hogy kutatás-fejlesztési beruházás esetén annak költsége levonható a társasági adóból. Továbbá
a szociális hozzájárulási adó felét – bizonyos esetekben a teljes öszszegét – kedvezményként érvényesíthetik a cégek a kutató-fejlesztő munkaviszonyban foglalkoztatott munkatársak után.

A járvány hatása
Pomázi Gyula kitért arra is, hogy a koronavírus megjelenésének
hatására idén az első negyedévben a szabadalmi bejelentések száma mintegy ötödével emelkedett. Megjegyezte, hogy nem véletlenül, ugyanis számos megkeresés éppen a koronavírus kapcsán
benyújtott kérelem miatt érkezett a hivatalhoz. Ezek majdnem
mindegyike gyógyszer vagy orvosi műszer. Jelenleg több mint
33 ezer szabadalmi oltalom és 54 ezer nemzeti védjegy van hatályban hazánkban, ráadásul a külföldi cégek Magyarországon hatályos
szabadalmi oltalmainak száma a pandémia ellenére tovább nőtt,
vagyis fennmaradt a nemzetközi érdeklődés a magyar piac iránt.
Mint megtudtuk, a gyógyszeripari szabadalmak állnak az első
helyen mind a hazai, mind a hatályosított európai szabadalmak között. Ezt követi az elektronikai szakterület, míg harmadik a vegyészet. A pandémia az elektronikus ügyintézésre is komoly hatással
volt: a nem hagyományos úton történő bejelentések aránya 20-ról
70 százalékra emelkedett. A hivatal elnöke végül hozzátette, hogy
folyamatosan javul az innovációbarát környezet, emellett pedig
emelkedett az innovációs ráfordítások mértéke is. Ennek köszönhetően, többéves lejtmenet után, tavaly már közel négyszázra emelkedett az SZTNH-hoz benyújtott magyar szabadalmak száma. ¡
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Vágányépítés
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Európában egyedülállónak számító vágányépítő és átépítő géplánc került a magyar
tulajdonban lévő V-Híd Zrt. birtokába. A hazai építőipar egyik legfiatalabb, dinamikusan fejlődő vállalata ennek köszönhetően már nemcsak a magyar vonalhálózaton,
de akár Európa más országaiban is komplex munkákat tud elvégezni.

A

beszerzés különlegességét világosan mutatja,
hogy a Plasser & Theurer – a vállalatcsoport
a világ legnagyobb vasútépítőgép-gyártója –
SMD –80/UVP–2002 vágányépítő és átépítő
gépláncból Európában mindössze három dolgozik aktívan.
A géplánc hatékonyabbá és gyorsabbá teszi a kivitelezést
(műszakonként 2000 vágányméter), ezzel is csökkentve
a vágányzári időket, és ennek köszönhetően kevesebb lesz
az utasforgalom korlátozása is a hazai vonalakon. A vállalat a korábban beszerzett ellenállás-hegesztő géppel
és 40 aluminotermikus hegesztő csoporttal a régi vonalszakaszokat hézagnélküli vágányokká képes alakítani, illetve az ezekhez szükséges zúzottkövet saját tulajdonú
mozdonnyal, illetve vasúti kocsival tudja a helyszínre
szállítani. A V-Híd Zrt. a szükséges karbantartási, felújítási
és átépítési feladatok minden munkafázisának elvégzését saját szakképzett állományával önállóan is el tudja látni.
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A fő meghajtó és áramellátó egység, illetve
aljszállító portáldaru

210 tonnás karbantartó
Az SMD–80/UVP–2002 típusú vasúti gépláncot kifejezetten
rövid vágányzári időkben való munkavégzésre fejlesztették ki,
amely képes valamennyi típusú fa-, beton- vagy acélalj elbontására és lerakására. A pálya átépítése során – szükség szerint –
lehetőség van kizárólag az aljak cseréjére is, amikor az eredeti
sínszálat helyezik vissza. A géplánccal úgy válik lehetővé a magas
munkateljesítmény, hogy közben a sínek és a keresztaljak nem
szenvednek sérülést. Vágányátépítés és új telepítés esetén is
az aljak nélkül 210 tonnát nyomó SMD–80-as vezérlése korszerű vezérlőegységekkel történik, így egyrészt tartható a meglévő
pályageometria, ugyanakkor megoldható olyan szint- és irányvezérelt működés is, ahol a geometria a kiviteli tervek szerint
módosul. Valamennyi munkaegység vezérlése szabadon programozható, sorosan kapcsolt vezérlőelektronika segítségével.
A rendszer egyik különlegessége – és egyben előnye – az előrehaladást biztosító lánctalpas meghajtóegység, amely megbízhatóan magas vonóerőt biztosít, időjárási körülményektől függetlenül, akár nagy hosszesésű pályaszakaszokon is. Az SMD–80-as
segítségével maga a vágányátépítés egyetlen munkafázisban,
folyamatosan végezhető, a rendszer ráadásul hosszúsínek beépítésére is alkalmas, ahogy az új aljak folyamatos, előre meghatározott, egyenlő távolságú lefektetésére is. A munkavégzéshez nincs
szükség segédmozdonyra, a géplánc állomási peronok mellett
vagy ágyazatátvezetéses műtárgyakon is alkalmazható, és szint
süllyesztése is lehetséges a meglévő hossz-szelvényhez képest.

A vágányépítő legfontosabb elemei
Az SMD–80-as raktár- és műhelyvagonjaiban a munkavégzéshez, illetve a géplánc karbantartásához, szereléséhez szükséges
valamennyi kéziszerszám, kisgép, munkavédelmi felszerelések
megtalálhatók, a sín be- és kifűzőegység pedig a vágány átépítésekor kap központi feladatot. Az egymással összehevederezett
régi hosszúsíneket az SMD–80-as a keresztaljak mellé, a padkára
vagy az ágyazat szélére helyezi. A síneket felszedő szerelvényt
az általánosan alkalmazott, 120 méteres hosszúságú sínek felszedésére és szállítására alakították ki, a felszedés – bár lehetséges

a pálya külső oldalairól is – általában a vágánytengelyből történik.
A felszedéshez a bontott hosszúsíneket először szét kell hevederezni, a vendéghevedereket összegyűjteni és elszállítani.
A vágányépítő másik központi eleme a keresztaljak bontásáért
és fektetéséért felelős manipulátoregység. A gép – elöl a csuklóra
támaszkodva, hátul a forgóváza kerekeivel még a régi vágányon
gördülve – az aljfelszedő egységével a négy egymás mellé tolt alj
első darabja fölé áll, majd villás emelőrendszerével kiemeli azt,
és a futószalaggal előre, a szerelvényen kialakított pályán mozgó
portáldaruk felé továbbítja. A kaparólánc munkahelyzetbe állítása után megkezdi az alsó ágyazat egyengetését, a mögötte haladó eke pedig az aljak közepe alatt szükséges vályút alakítja ki.
Az átépítés során az elbontandó keresztaljakat az aljfelszedő
egység egyesével kiemeli az ágyazatból, majd az emelővillák és
a szállítóláncok az átépítőegység felső részébe továbbítják. Az aljakat – szállítmányonként 20 darabot – önjáró daruk a szerelvény
elején lévő speciális kocsikra rakják. Az új, beépítésre kerülő aljakat ugyanezek a szállítódaruk viszik, szintén a speciális kocsikról
az átépítőegység tetején kialakított szállítóláncokra. Az új aljak is
szállítóláncok és emelővillák segítségével kerülnek a beépítő-, aljlerakó egységre, amely a lánctalp mögött helyezi a kaparólánc által
proﬁlozott ágyazatra.

A víz- és üzemanyag-szállító kocsi, illetve a bontott
kapcsolószereket szállító vagon

A beépülő és az elbontott aljak munkaterületre és onnan való
elszállítása olyan szabványos, négytengelyes, oldalfal nélküli vasúti kocsikon történik, amelyek oldalára segédpályasínek vannak
rögzítve. A gépláncon dolgozó portáldaruk, amelyekkel az aljak
mozgatása történik, ezeken a segédpályákon közlekednek. Az aljszállító kocsik mozgatása is a meghajtóegységgel történik, tolatómozdonyra egyáltalán nincs szükség. A géplánc végén a bontott
kapcsolószereket, alátétlemezeket, esetleges egyéb fémhulladékokat egy kéttengelyes vagonra szerelt, speciális mágneses szállítószalag végzi. A szalag a vagon padlóján keresztül leereszthető a vágánytengely fölött, néhány centiméteres magasságig, ahol az igen
erős mágneses mező hatására azok szalagra kerülnek, majd a kocsi
tetején tárolják, utána pedig elszállítják.
A Plasser & Theurer típusú vágányátépítő géplánc magyar kézbe kerülésének legnagyobb hozadéka, hogy a hazai vasúti pályák
szükséges karbantartási, felújítási és átépítési kivitelezése már külföldi szakemberek bevonása nélkül is megvalósulhat. ¡
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A Debrecen–Füzesabony
108. számú vasútvonal
korszerűsítése
Debrecen város és környékének dinamikusan fejlődő gazdasága, valamint az elmúlt
évek vasúti fejlesztései nyomán a MÁV vonalain megnövekedett személyforgalom szükségessé tette a megyeszékhely vasúti kapcsolatainak további fejlesztését. Az Innovációs
és Technológiai Minisztérium elrendelésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a MÁV 108-as számú vonalának Debrecen állomás és
Macs állomás közötti szakaszának korszerűsítésére. A 100 százalékban hazai forrásból
elkészülő beruházás megvalósítását nyílt közbeszerzési eljáráson a V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (V-Híd Zrt.) nyerte el.

Macs állomás az átépítési munkák
megkezdése előtt, 2020. augusztus

Tócóvölgy állomás átépítése, 2020. augusztus

A

beruházás szorosan kapcsolódik a Debrecen Megyei
Jogú Város Önkormányzata által létrehozott ÉszakNyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) kiépítéséhez, valamint szintén a NIF Zrt. megrendeléséből megújuló
Ebes–Debrecen vasúti vonalszakasz kivitelezési munkáihoz.
A kapcsolódó projekteket, a műszaki szempontokat figyelembe véve, a vasúti forgalom legkisebb zavartatása érdekében, valamint az ÉNYGÖ gyors fejlődése miatti szűk határidőkre tekintettel a munkák a szerződéskötés után a lehető leghamarabb, már
2020 márciusában elkezdődtek.
Folytatva a MÁV 100-as vonalán történt, Ebes–Debrecen között megvalósult felújítást, átépül további 1,2 kilométer kétvágányú pálya a fővonalon, továbbá Debrecen nagyállomás számos
kitérője. Innen Macs állomás felé a 108-as vasútvonal az átépítést követően immár két vágánnyal ágazik majd ki. A meglévő
nyomvonal több mint 11 kilométeren átépül, további 3,6 kilo-
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méteren pedig új nyomvonal létesül a megszűnő szakasz
teljes rekultivációja mellett. Debrecen állomás és Tócóvölgy állomás között a várható forgalomnövekedésre tekintettel az átépítés során már kétvágányú pálya épül.
Tócóvölgy állomáson hat vágány újul meg, illetve a projekt e szakaszán zajárnyékoló fal is épül a közeli ingatlanok védelme érdekében. Macs állomáson új üzemi épület
létesül, a személyforgalom jobb kiszolgálása érdekében
pedig új felvételi épület várja majd az utasokat, de új peronok épülnek Tócóvölgy állomáson, Kismacs megállóhelyen, valamint Macs ipari park állomáson is. A forgalom lebonyolítására teljesen új biztosítóberendezést kell
kiépíteni: központi forgalomirányító rendszer (Köfi) létesül, Macs és Tócóvölgy állomásokat pedig központi állítású, biztosítóberendezésbe bekötött, váltófűtéssel ellátott kitérők szolgálják majd.
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A V-Híd Zrt. Szergeje Zichyújfalun

Fotó: iho.hu/Vörös Attila

Fotó: iho.hu/Vörös Attila

V-Híd Zrt. • vhid.hu

A V-Híd Zrt. Szergeje Seregélyes határában

A beruházást megvalósító V-Híd Zrt. a magyarországi
építőipar egyik dinamikusan fejlődő vállalata, amely az ország számos pontján valósít meg európai uniós és hazai finanszírozású vasútépítési projekteket. Az idén megalakulása
ötödik évfordulóját ünneplő V-Híd Zrt. a debreceni vasúti rekonstrukciót önálló fővállalkozói teljesítésként valósítja meg.
Egy ilyen léptékű és határidejű beruházás csak korszerű gépekkel kivitelezhető. A vállalkozó a vasúti pályaépítést, illetve
az ehhez szükséges földmunkákat teljes egészében saját erőforrással bonyolítja, melynek részeként legújabb eszközét,
az SMD–80/UVP–2002 típusú átépítő gépláncot is alkalmazza. Az UVP–2002 géplánc egyaránt alkalmas vágány átépítésére, bontására, valamint alsó ágyazatra történő új vágány
építésére. Az összetett rekonstrukció során mindhárom funkcióra szükség van. Szintén az időszak eszközbeszerzésének
köszönhető, hogy saját vontatóval (a vasútbarátok között csak
„V-Híd Szergejnek” nevezett M62 mozdonnyal) és speciális
vasúti kocsikkal (Dozátor, FAD) dolgozhat a cég. A beépülő
sínszálak AT és ET hegesztését is saját munkaerő végzi, utóbbit a HOLLAND H–650 ET típusú hegesztőgépével. A megvalósításhoz szükséges nagy mennyiségű úgynevezett alépít-

ményi védőréteg keverésére és más szóródó anyag előállítására is képes BSA 90 HLS száraz keverőt, illetve a Terex Finlay
C–1540P kúpos törőt is beveti a kivitelező.
Az országszerte fejlődő ipari létesítmények, a növekvő utasszám, valamint az újonnan megjelenő régiós, nemzetközi vasúti igények rugalmas és gyors infrastruktúra-fejlesztéseket
tesznek szükségessé. Így a Debrecen–Füzesabony vasútvonal korszerűsítésének jelen üteme is egy komplex, az ÉszakNyugati Gazdasági Övezet már folyamatban lévő kialakítása
miatt rövid átfutási idővel kivitelezendő projekt. A magyar
tulajdonú V-Híd Zrt. korszerű gépparkjával képes arra, hogy
külföldi bérgépek kapacitáshiányától és szállítási kockázatától függetlenül ütemezze munkáit,
igazodva a beruházó igényeihez,
az üzemeltetők szigorú feltételeihez. Szakembereinek és gépi erőforrásainak köszönhetően a V-Híd
Zrt. felkészült a magyar vasúthálózat előtt álló, minden eddiginél
nagyobb léptékű fejlesztések gyors
és korszerű megvalósítására. ¡

Az UVP – 2002 átépítő géplánc munkavégzés előtt Debrecen állomáson, 2020. szeptember
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Modern, biztonságos
atomerőmű épül Pakson
Mérföldkőhöz érkezett a Paks II. projekt, idén nyáron elkezdődött a Paksra tervezett atomerőművi blokkok létesítésének engedélyezése. Két VVER–1200 típusú blokkot építenek,
melyek tervezésekor a biztonságnövelés hangsúlyos szerepet kapott. Lenkei István,
a Paks II. Zrt. vezérigazgatója kiemelte, hogy az atomerőmű-építés során számítanak
a magyar cégekre, vállalkozásokra. Hozzátette, az engedélyezés, a szükséges kiszolgálólétesítmények építése és a szakemberképzés megfelelő ütemben halad.
„A Paks II. Zrt. célja, hogy a legszigorúbb
elvárásoknak megfelelő, kiváló műszaki
színvonalú, biztonságosan működő erőmű
épüljön fel” – hangsúlyozta Lenkei István
vezérigazgató. Pakson, a működő erőmű
egységeitől északra, két VVER–1200 típusú
blokkot építenek. Ezek az egységek váltják
a Paksi Atomerőmű négy blokkját, így garantálva a hazai termelés felét adó nukleáris
kapacitás megtartását. Erre – mint Lenkei
István rámutatott – azért van szükség, mert
hazánk adottságait ﬁgyelembe véve kizárólag atomerőműben lehet villamos áramot
termelni nagy mennyiségben, biztonságosan, szén-dioxid-kibocsátás nélkül.

A VVER–1200 blokktípus a VVER család legújabb, legmodernebb tagja, amelynek konstrukciója a Roszatom több évtizedes fejlesztési és üzemeltetési tapasztalatán
alapul. A blokktípus fejlesztése során a biztonságnövelés hangsúlyos szerepet kapott.
A Roszatom a Nemzetközi Atomenergiaügynökség nukleáris biztonsági előírásai és
az elmúlt évtizedek globális tapasztalatai
alapján fejlesztette a reaktort.
A Paks II. Zrt. 2020. június 30-án nyújtotta be a létesítésiengedély-kérelmet az
Országos Atomenergia Hivatalnak. A bírálatra a hatóságnak egy éve van, amit három
hónappal meghosszabbíthat.

Lenkei István vezérigazgató
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A kérelem alapdokumentuma az Előzetes Biztonsági Jelentés. „Ebben kell igazolnunk, hogy a létesíteni tervezett atomerőmű a tervekben bemutatott műszaki
kialakítással, technológiai megoldásokkal
és üzemeltetési módszerekkel teljesíti a nukleáris biztonsági követelményeket, biztonságosan megépíthető és üzemeltethető” – vázolta a vezérigazgató.
A felvonulási területen, Lenkei István tájékoztatása szerint, folyamatos a munka. 2019
februárjában elkészült a transzformátorállomás, amely az építési-szerelési munkákhoz
szükséges villamos energiát biztosítja. Szerkezetkész a megrendelő és a fővállalkozó
számára készülő két irodaház, illetve az üzemi konyha és étkező. A következő épület,
az Erőmű-beruházási Központ az új blokkok
helyszínének közvetlen szomszédságában

Paks II. Zrt. • paks2.hu

létesül. „Az építési-szerelési bázis négy újabb
épületének engedélyét szereztük meg. További
felvonulási épületek kapcsán is zajlik az engedélyezés – részletezte a vezérigazgató, hangsúlyozva, hogy a harmadik negyedévtől
még intenzívebb helyszíni jelenlét várható. – Mindemellett jól halad az a területelőkészítési munka, amelynek zárásaként
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. átadja az új
blokkok területét a projektcég számára.”

értékes információhoz juthatnak, köztük
a nukleáris minősítéssel kapcsolatos tudnivalókhoz” – mondta Lenkei István.
A vezérigazgató hozzáfűzte: a Paks II.
projektben várhatóan mintegy 8-10 ezer
ember dolgozik majd. A Pakson létesítendő új VVER–1200 atomerőművi blokkok tervezése, építése, üzemeltetése is
rengeteg jól képzett szakembert igényel.
A Paks II. Zrt. éppen ezért több formában
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Az atomerőmű-építés iránt komoly érdeklődést mutatnak a hazai cégek. A magyar vállalkozásokra számítanak a Paks II.
projektben. Bizonyos munkákban, például
az építési-szerelési bázis létesítésében a
magyar beszállítói arány már most kifejezetten magas: magyar cég építette meg
a transzformátorállomást, magyar vállalkozás dolgozik az első felvonulási épületeken
és az Erőmű-beruházási Központ kivitelezését is hazai cég fogja végezni. Magyarország ﬁx áras, kulcsrakész szerződést kötött az orosz féllel. Az alvállalkozókat a projektbe az orosz partner vonja be közbeszerzési eljárás keretében.
A részvétel elősegítése érdekében Vállalkozói Információs Pont nyílt augusztusban
Paks déli kapujában, a beruházási terület
közelében. A cél, hogy a lehető legtöbb
helyi és magyar vállalkozás részt vehessen
a Paks II. projektben.
„A vállalkozások a Paks II. Zrt. honlapjának Beszállítók menüpontját böngészve is

gyakorlat lehetősége és a Paks II. Akadémia
is ennek érdekében jött létre. Ez utóbbi
program keretében a Paks II. Zrt. anyagi
támogatása mellett végezhető el az alapképzésre épülő atomerőművi üzemeltetési
szakember, illetve szakmérnök elnevezésű
szakirányú továbbképzés. A Paks II. Zrt.
a képzést hat intézménnyel – a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME), a Pécsi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel, a Pannon
Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, valamint a Dunaújvárosi Egyetemmel – együttműködésben hozta létre. A képzés a hallgatók számára a megadott keretszámig
térítésmentes.
A Paks II. Akadémia első évfolyamán
maximálisan kihasználták a keretszámot,
összesen mintegy száz hallgató képzését
támogatta a Paks II. Zrt. „A szak népszerűsége miatt úgy döntöttünk, bővítjük a keretszámot. A következő tanévtől összesen
135 főnek lesz lehetősége térítésmentesen
részt venni a programban. További változás,
hogy a képzésbe a különféle mérnöki végzettségű szakemberek mellett bekapcsolódhatnak ﬁzikusok és vegyészek is” – részletezte a vezérigazgató. Hozzáfűzte, a Paks II.
Akadémia nemcsak egy képzés, hanem egy
karrierút kezdete is lehet. A tervek szerint
a következő években a Paks II. Akadémia
keretében több száz atomerőművi üzemeltetési szakmérnököt, szakembert ké-

Reaktor üzemtan óra a BME -n.

is támogatja a jövő atomenergetikai szakembereinek képzését. A többi között a
tanulmányi ösztöndíjprogram, a szakmai
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peznek majd, akik az itt szerzett tudás birtokában erősíthetik a társaság szakembergárdáját. ¡
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Dunaújvárosi Egyetem • uniduna.hu

Vonzó lehetőségek
a Dunaújvárosi Egyetemen
A felsőoktatási intézmények és az ipari szereplők kapcsolata fontos tényező
a továbbtanulók életében. A biztos tudás akkor hasznosul jól, ha azt a gyakorlatban is megfelelően kamatoztatni tudja a végzett hallgató.

A

Dunaújvárosi Egyetem a piaci igényekhez alkalmazkodó képzéseivel jelentős szerepet tölt be a diplomás
szakemberek képzésében a régióban. Az intézmény
célkitűzése, hogy magas színvonalú, gyakorlatorientált
tudást nyújtson hallgatói számára, akik az értékes diploma birtokában nagy sikerrel integrálódhatnak a munkaerőpiacon. Végzett
mérnök hallgatóik az ipar szinte minden területén könnyedén el
tudnak helyezkedni. Legtöbb abszolvált hallgató a karbantartási,
energetikai, gépészeti vagy mechatronikai területen tölt be mérnöki, csoportvezetői vagy igazgatói pozíciót.
A Paks II. Akadémia képzési konstrukció a 2019/2020-as tanévben indult el először országosan, hat egyetem részvételével, ezek
egyike a Dunaújvárosi Egyetem.

Az egyetem jól felszerelt laborokkal és eszközökkel
rendelkezik, melyek lehetővé teszik a hallgatók
hasznos, gyakorlatorientált oktatását.

Aláírták az Együttműködési Keretmegállapodást a Dunaújvárosi
Egyetem Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont létrehozásáról.

A nagy sikerre való tekintettel idén is folytatódott a kezdeményezés, így ez év augusztusában a Paks II. Zrt.-vel közösen újra
meghirdettük az atomerőművi üzemeltetési szakirányú továbbképzéseket.
Az előzmények 2018 novemberére nyúlnak vissza, amikor
a Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan a Dunaújvárosi Egyetem
a Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont létrehozásáról írt alá háromoldalú stratégiai együttműködési keretmegállapodást a Dunaújvárosi Egyetem, Süli János, a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős
tárca nélküli miniszter, illetve a Paks II. Atomerőmű Zrt. A Központ az atomerőmű létesítésspeciﬁkus kérdéseivel foglalkozik,
az alkalmazott szerkezeti anyagok, az anyagtechnológiák, a sze-
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reléstechnológiák kérdéseivel, különös tekintettel a hegesztésre,
a roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatokra, emellett
nagy hangsúlyt fektet a szakemberképzésre is.
Az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök és szakember szakirányú továbbképzés célja, hogy a képzést elvégző szakemberek
magas szintű tudás birtokában pályázhassanak az atomerőművi
üzemeltetés területén betölthető állásokra. A szakirányú továbbképzés két féléve alatt a gyakorlatban kiválóan hasznosítható
tudást kapnak az energiaipar e szegmenséből: alapszintű ismeretekkel gazdagodhatnak az atomerőmű technológiai és üzemeltetéshez kapcsolódó folyamatáról, a nukleáris biztonság alapjairól,
az atomerőmű biztonságos működéséről.
A tandíj a 2020/2021-es tanévben a Paks II. Zrt. támogatásának köszönhetően 25 főnek ﬁnanszírozott, továbbá lehetőség nyílt
korlátozott számban a képzés önköltséges formában történő teljesítésére. A képzés népszerűségét jól jelzi, hogy a 25 férőhelyre
több mint 60 fő adta be a jelentkezését. ¡
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nemzetközi győzelem • asztroturisztikai látogatóközpont

Csillagfotós A
Az Insight Investment Astronomy of the Year 2020-on
Schmall Rafael, a Zselici Csillagpark munkatársa
az Ember és az Űr kategória első helyét szerezte meg,
így Francsics László tavalyi összetett első helye után
másodszor került Magyarországra a rangos elismerés.

A technológia börtönében – Schmall Rafaell első helyet érő fotója

Új csillagda
a turistáknak

világűr és a csillagok fényképészeinek legnagyobb nemzetközi versenyén, a Greenwichi
Királyi Obszervatórium által szervezett Insight
Investment Astronomy of the Year 2020 pályázaton A technológia börtönében című kép nemcsak
bravúros fotótechnikai megoldásával érdemelte
ki a zsűri elismerését, hanem a témaválasztásával is. A hosszú expozíciós idővel készített képen
a csillagok előterében látható vékony fehér csíkok
valójában kereskedelmi műholdak. A szabad szemmel ugyan nem érzékelhető, de a Föld körül egyre
nagyobb számban keringő műholdak mérhetően
megemelik az égbolt fényességét. Jóval nagyobb
és professzionálisabb csillagászati távcsöveket kell
építeni ahhoz, hogy a műholdak miatt „zajosabbá”
váló égboltot kutatni lehessen. Ez a probléma gyakran megnehezíti, vagy akár el is lehetetleníti a tudományos kutatásokat. A zavaró hatások nem
csupán a kutatóknak okoznak kellemetlenséget,
a csillagokat pásztázó amatőrök is kénytelenek
szembesülni velük.
Schmall Rafael korábban kapott már elismerést
a NASA-tól, és kétszer elnyerte a National Geographic Magyarország Év asztrofotója díját. Felvételeit
az érdeklődők állandó kiállításon tekinthetik meg
a Kaposvárhoz közeli Zselici Csillagparkban, adta
hírül a parkot üzemeltető Sefag Zrt. ¡

zetközi Sötét Égbolt Szövetség (International Dark-Sky Association), így a beruházás
fényszennyezésmentes, védett természeti területen valósul meg – mondta Rónai
Kálmánné, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára az épülő csillagdánál tartott sajtótájékoztatón kiemelte, hogy hazánk területének mintegy harmada természetközeli állapotban maradt fenn, és hozzátette azt is, hogy az ország egészét lefedi a tíz nemzeti

Várhatóan 2021 júliusától
lesz látogatható a Bükki
Nemzeti Park új csillagdája.
650 négyzetméteres Bükki Csillagda
asztroturisztikai látogatóközpont várhatóan 2021 júliusára készül el, és a tervek szerint évente 37 ezer látogatót fogad
majd. A csillagászati távcsöveket rejtő,
közel hét méter átmérőjű, félgömb alakú
kupolában helyet kap Magyarország legnagyobb átmérőjű teleszkópja és egy naptávcső is. A központ része lesz egy ötvenfős planetárium, ahol a kiállított meteoritokat lehet majd megtekinteni. A kiállítások mellett egy négy kilométer hosszú
csillagászati tanösvény is várja az érdeklődőket. A Bükki Nemzeti Parkot 2017-ben
nyilvánította csillagoségbolt-parkká a Nem-

Fotó: Fekete István

A

park igazgatóság működési területe. Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős
kormánybiztos a Bükki Csillagdával kapcsolatban elmondta: a várakozások szerint
az ország legmodernebb, legjobban felszerelt csillagdája lesz, amely minden bizonnyal
sok látogatót vonz majd a térségbe. ¡
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Szerző: Paulik Katalin

Mikroszennyezők
hatása a felszíni
vizekben

A felszíni vizeinkben lévő kémiai mikroszennyezők környezeti hatásáról, illetve ezek
eltávolításának lehetséges módszereiről kérdeztük Záray Gyula professzort, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Analitikai Kémiai Tanszék tanárát,
aki az MTA Ökológiai Kutatóközpont Duna-kutató Intézetében a DKI/BLI Környezetkémiai és Ökotoxikológiai Kutatócsoportjával a vízi környezet alkotóelemeinek szervetlen és szerves kémiai jellemzésével, a szennyezőforrások feltárásával, valamint a szermaradványok biológiai hatásainak elemzésével foglalkozik.

Ökológiai szempontból mely vizeink vannak különösen
rossz állapotban annak ismeretében, hogy miközben
számos beszámoló jelent meg a Balaton javuló ökológiai
állapotáról az utóbbi években, arról is lehetett olvasni,
hogy nincsenek jó állapotban a felszíni vizeink, sőt a Duna
Európa egyik legszennyezettebb folyója?

– Valóban voltak ilyen híradások a Dunáról. Azt kell erre mondanom, hogy ezek nagyon merész állítások, mert ahhoz, hogy tudományos megalapozottsággal ilyen kijelentést tehessünk, szisztematikus monitorozási programot kellene végrehajtani a Duna
számos pontján, a Fekete-erdőtől egészen a Fekete-tengerig. Kizárólag egy hosszú távú és folyamatos monitoringrendszerrel ﬁgyelhető meg, hogy milyen trendek vannak a Dunán. Egyébként
valamennyi nagy folyóra igaz ez az állítás.
Felszíni vizeink ökológiai állapotának jellemzésére milyen adatokat gyűjtenek össze, illetve milyen változásokat
követnek nyomon? Létezik egy egységes megfigyelési lista,
illetve sorrend az Európai Unióban?

– Az Európai Unió vízpolitikáját meghatározó 2000/60/EK irányelv,
hétköznapi nevén Víz Keretirányelv írja elő, hogy milyen minősítési
rendszert kell alkalmaznunk, valamint azt, hogy ehhez milyen bioló-
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giai és kémiai vizsgálatokat kell elvégezni, melyek együttes eredménye határozza meg a vízminőséget. A vizsgálatokat meghatározott
sorrendben, az előírásokban lévő paraméterekre kiterjesztve végezzük, ezek alapján adunk ki minősítést egy-egy víztestre, például
a Balatonra és a Dunára is. A Víz Keretirányelv előírásai szerint mérni kell az olyan klasszikus paramétereket, mint például a vízben ol-

A felszíni vizek kémiai állapotát befolyásoló szennyezők vonatkozásában az Európai Parlament és Tanács 2455/2001/EU sz.
határozatában rögzítették a vízpolitika területére vonatkozó elsőbbségi anyagok jegyzékét. Ebben harminchárom vegyületet,
illetve vegyületcsoportot neveztek meg, amelyek perzisztens,
bioakkumulatív és toxikus tulajdonságokkal rendelkeznek.
Az irányelv 2013. augusztusi módosítása során határozat született egy megfigyelési lista létrehozásáról, amelyre három
gyógyszerhatóanyag (diklofenák, 17-ß-ösztradiol és 17-α-etinilösztradiol) is felkerült annak érdekében, hogy monitoringadatokat lehessen gyűjteni ezen anyagok által jelentett veszélyek
kezelését, illetve elhárítását célzó intézkedések meghozatalára. (Forrás: Záray Gyula: Gyógyszermaradványok a felszíni
vizekben. Magyar Tudomány, 2018/9.)
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dott oxigén, a redoxpotenciál (az oxidáló-, illetve redukálóképesség
mértéke – a szerk.), a különböző gyógyszermaradványok koncentrációja. Ez utóbbinál egy illetékes európai szakbizottság dönti el,
hogy mely gyógyszerhatóanyagokat veszik fel a megﬁgyelési listára,
ezek koncentrációváltozását a tagországok vízügyi hatóságainak
rendszeresen követniük kell a felszíni vizekben.
Mire kellene kiemelten figyelni?

– Ebben a szakemberek között is véleménykülönbség van. Említenék erre egy példát. Az egyik kutatócsoportunk vízmintát vett
a Balaton számos pontján; 134-féle gyógyszerhatóanyag maradványának koncentrációját próbálták meghatározni – 69-et tudtak
kimutatni. Ilyenkor felvetődik a kérdés: lehet-e veszélyes egy-egy
mikroszennyező, ha csupán 1-2 nanogramm/liter koncentrációban van jelen a vízben? Egy nanogramm az 10–9 gramm, tehát
rendkívül kis mértékű szennyezésről beszélünk. A szakemberek
kockázatelemzéssel próbálják megállapítani, hogy a szennyvíztisztítókból a felszíni vizekbe kerülő legkülönbözőbb vegyszer- és
gyógyszermaradványoknak, valamint ezek metabolitjainak (bomlástermékeinek – a szerk.) mekkora az ökotoxicitási értéke. A Duna teljes hosszát vizsgálva – a Fekete-erdőtől a Fekete-tengerig –
azt látjuk, hogy vannak olyan gyógyszermaradványok, melyeknek
a koncentrációja folyamatosan nő, mert a folyó partján lévő
szennyvíztisztítók egyike sem képes lebontani ezeket a szintetikusan előállított molekulákat. Ilyen például a fájdalomcsillapításra
használt diklofenák. A Balatonba főleg a zalaegerszegi szennyvíztisztítóból, továbbá több kis patakon keresztül jutnak be kémiai
szennyezőanyagok, és ez állandó terhelést jelent a tó élővilágára.
Hangsúlyozni szeretném, hogy az egész világon meghatározó
technológia a biológiai szennyvíztisztítás, amely során baktériumok végzik el a különböző szerves szennyezőanyagok lebontását.
Azonban a vegyészek szintetikus molekulákat alkotnak, amelyek
lebontását a természetes molekulákra adaptálódott baktériumok

nem tudják megvalósítani, így a tisztított vízzel együtt a gyógyszermaradványok is eljutnak a természetes felszíni vizekbe.
A kémiai szennyezőanyagok milyen hatást gyakorolnak
a felszíni vizekben élő nagyon sokféle fajra, befolyásolják-e
az élettani folyamataikat?

– Ez egy rendkívül összetett kérdés. A különböző kémiai szennyezők ﬁziko-kémiai tulajdonságaitól és koncentrációjától függően
eltérő hatást fejtenek ki az élőlényekre. Ugyanakkor fontos tényező az időbeli faktor az adaptáció szempontjából. Jelenleg nincs
konszenzus a hosszú távú hatások megítélésében a kutatók között,
illetve nincs bebizonyítva sem az egyik, sem a másik vélemény.
Általában a rövid távú hatásokkal vagyunk tisztában. A Szentendrei- és a Csepel-szigeten lévő parti szűrésű kutakból nyerjük
Budapesten a jó minőségű ivóvizet, amelyben korszerű méréstechnikákkal hatóanyagok maradványait tudjuk detektálni. Ilyen
például a karbamazepin, amely a berlini és a budapesti ivóvízben
egyaránt 10–30 nanogramm/liter koncentrációban mérhető. Ebben az esetben is feltehetjük a kérdést: vajon az egyenként nagyon
kicsi koncentrációban jelen lévő gyógyszermaradványok az ivóvízben kifejtenek-e valamilyen biológiai hatást hosszú távon?
Arról vannak ismereteink, hogy összegződik-e a különböző,
egyenként nagyon kis koncentrációban jelen lévő gyógyszermaradványok hatása?

– Ezt hívjuk koktélhatásnak. Nincs kielégítő információnk a hoszszú távú hatásokról, csak azt látjuk, hogy rövid távon nem fejtenek ki biológiai hatást. Húsz-harminc éves vizsgálatra pedig nincs
lehetőség, ezért úgy vélem, ha egyidejűleg együtt van nagyon kis
koncentrációban húsz-harminc különböző molekula, akkor ezek
együttes koktélhatásával foglalkozni kell mind a felszíni vizek,
mind az ivóvíz vonatkozásában is. A korábban említett balatoni
vizsgálatnál a kutatók 69 különböző gyógyszermaradványt tudtak
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rendkívül kis koncentrációban kimutatni a vízmintákból. A kérdés az, hogy a vízi élőlényekre: halakra, ﬁtoplanktonokra jelentenek-e valamilyen kockázatot ezek a szennyező anyagok vagy
sem? A szakemberek közelítő matematikai eljárásokat dolgoznak
ki, hogy meghatározzák a „no eﬀect concentration” mértékét. De
hány kísérlettel lehetne ezt egyértelműen eldönteni, amikor csak
Európában több mint háromezer gyógyszerhatóanyag van piaci
forgalomban? Úgy gondolom, jobban járnánk, ha nem arra költenénk a forrásainkat, hogy egyenként megnézzük, hol van az a határ, amíg egy szermaradvány koncentrációja még nincs hatással
az élő szervezetekre. Célszerűbb lenne a szennyvíztisztítási technológiák tökéletesebbé tételére fordítani ezeket a forrásokat.
A kémikusok által előállított szintetikus molekulákkal kapcsolatban korábban azt nyilatkozta: a gyógyszergyárak ne
csak arra törekedjenek, hogy megfelelő biológiai hatású molekulákat fejlesszenek, hanem arra is, hogy ezek a molekulák
biodegradációval lebonthatók legyenek a szennyvíztisztítás
során. Mi az akadálya ennek?

– Amerikai kutatóktól megjelent néhány publikáció a témával
kapcsolatban. Ezek szerint az Egyesült Államokban néhány gyógyszergyárnak szándékában áll, hogy biológiailag lebontható
gyógyszermolekulák fejlesztésével foglalkozzon. Nyilvánvaló, hogy
a gyógyszerhatóanyagok fejlesztésénél az elsődleges cél az, hogy
megfelelő biológiai hatást váltsanak ki, de plusz terhet jelent, ha
azt is elvárjuk az új molekuláktól, hogy azok könnyen lebonthatók
legyenek. Pontosan nem lehet megmondani, hogy milyen hatású
gyógyszernél ez mekkora költségvonzattal járna. Az viszont mindenképpen üdvözlendő, hogy legalább már megvan a szándék, és
egy-két publikáció meg is jelent ebben a tárgykörben, de hosszú

az út, amíg mindez megvalósulhat. Ennek ellenére beszélnünk kell
róla, mint várható trendről a gyógyszergyártásban.
A természetes vizekben jelen lévő fájdalomcsillapítók,
antibiotikumok, hormonok a vízi élőlényekből bekerülhetnek az emberek szervezetébe is a táplálékláncon keresztül. Már csak ezért is beszélnünk kell erről.

– Arra kell törekednünk, hogy a lehetőségeinkhez képest csökkentsük a szennyezés mértékét a táplálékláncon belül. De hogyan tudjuk
kisebb szintre hozni, illetve a valószínűségét csökkenteni? Az egyik
út az, hogy a szennyezőforrásokat drasztikusan redukáljuk, ebből
a szempontból elsődleges a szennyvíz és annak hatékony tisztítása.
A vízi ökológiai rendszer és az ivóvízbázisok védelméhez kíván hozzájárulni az ELTE Természettudományi Karán az Ön
által vezetett kutatócsoport is egy új vízkezelési technológia
kifejlesztésével. A cél a biológiai úton tisztított szennyvizekben visszamaradt, potenciálisan környezeti veszélyt jelentő
szerves mikroszennyezők koncentrációjának csökkentése.
Hol tartanak most, mire képes, és hol lesz használható az új
technológia?

– Sokféle oxidációs eljárás kifejlesztésén dolgoznak kutatók szerte
a világon, a cél az, hogy a molekulákat oxidációs folyamatban megbontsák, ezáltal eliminálva a biológiai hatásukat. Ez nem azt jelenti, hogy teljes mértékben szén-dioxiddá tudják alakítani a szerves
molekulákat, hanem azt, hogy azok elvesztik biológiai hatásukat.
Erre számos oxidációs eljárás létezik már, a miénk abban különbözik ezektől, hogy vegyszerek alkalmazása nélkül valósítjuk meg
a mikroszennyezők lebontását és a fertőtlenítést. A konténeres víztisztító berendezésnél újdonság az, hogy a hagyományos, 254 nano-
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méteren sugárzó kisnyomású higanygőz lámpa továbbfejlesztésének köszönhetően a 185 nanométer hullámhosszú fotonokat is
hasznosítani tudjuk a vízkezelés során, ezáltal sokkal jobb lebontási
hatásfok érhető el. A speciális felépítésű fotoreaktorban a nagy
energiájú fotonok közvetlenül vesznek részt a hatóanyag-molekulák degradációjában, és egyúttal ózont termelnek. A fotoreaktoron
keresztül folyó vízben a szerves anyagokat kisebb molekulákra bontjuk le, aminek következtében a kezelt víz szerves széntartalma csak
kisebb mértékben csökken, azonban ügyelni kell arra, hogy a keletkező oxidációs melléktermékek toxicitását ellenőrizzük. Először
a kiskunlacházi, jelenleg pedig a siófoki szennyvíztisztító telepen
teszteljük az elkészült konténeres víztisztító berendezést; a mikrobiológiai vizsgálatok mindkét helyen rendkívül pozitív eredményeket hoztak, azaz sikerült a tíz célvegyületet 80–95 százalékos hatásfokkal eltávolítani, a baktériumokat 99,9 százalékos biztonsággal
elpusztítani úgy, hogy a vízkezelés során nem keletkeztek ökológiai
toxicitással bíró melléktermékek. Vírusokkal jelenleg nem foglalkozunk, a közeljövőben azonban áttelepítjük a berendezést Dorogra, ahol a hormonok lebontását szeretnénk majd tanulmányozni.
A fokozódó urbanizáció tovább növeli a vízigények és a vizeket érő terhelések területi egyenlőtlenségét. Milyen új
feladatokat jelent ez a szakemberek számára?

– Az urbanizáció gyors előrehaladása Kínában a legszembetűnőbb. Az európai városok lassan alakultak ki, amit követni tudott
a szennyvízcsatorna-rendszer, de a legtöbb esetben nincs különválasztva a csapadékvíz-elvezetés. Ez azt jelenti, hogy az özönvízszerű
esőzésekkor telítődik a csatornarendszer, és a szennyvíz egy része
hígított állapotban kerül kezeletlenül a felszíni vizekbe. A klímaváltozáshoz alkalmazkodva kellene fejleszteni a csatornázottságot,
de óriási költséget jelent utólagosan átalakítani a meglévő rendszert. Kínában már az új felhőkarcolók építésekor kettős vezetékrendszert alakítanak ki, ahol az egyik vezeték az ivóvizet, a másik

a WC-öblítésre használt szürkevizet szállítja. Az épület alagsorában
történik a részbeni szennyvíztisztítás, ott állítják elő a szürkevizet,
amit aztán visszatáplálnak a lakásokba. Magyarországon még nem
tartunk itt, pedig fontos lenne bevezetni a nagyobb településeken
a kettős vízellátási rendszert. A víz újrahasznosítása fontos vízgazdálkodási kérdés is a gazdaság számos területén, ezért ennek mértékét folyamatosan növelnünk kellene a különböző ipari létesítményeknél. Ez a másik trend, amire tudatosan oda kell ﬁgyelnünk.
Egyre riasztóbb híreket kapunk az óceánok, folyók mikroműanyag-szennyezettségéről. Azt már korábban bizonyították, hogy a palackok vagy zacskók aprózódása következtében keletkező mikroműanyagok az állatokban gyulladásokat okoznak. Az emberek mennyire érintettek?

– Két dologra szeretném felhívni a ﬁgyelmet. Vannak iparágak,
amelyek tudatosan gyártják a mikroműanyagokat, ezekkel naponta találkozunk a tusfürdőkben, fogkrémekben és a dezodorokban
is. A kozmetikai ipar gyártja például a 10 és 500 mikrométer közötti mérettartományba eső, zömében polipropilén és polietilén
granulátumokat. Ezek a golyócskák segítenek a bőr felhámrétegét
eltávolítani. Sőt ma már nem is mikro-, hanem nanoméretű műanyagokat használnak a kozmetikai termékekben. Az ebbe a mérettartományba eső szilárd részecskék eltávolítása különböző membrántechnológiákkal lehetséges lenne, de ezek költséges volta miatt
ez az út nem járható, gondoljunk csak arra, hogy Budapesten naponta mintegy négyszázezer köbméter szennyvíz kezelését kell
megoldani. A PET-palack a mikroműanyag-szennyezés másik forrása. Amikor PET-palackban tárolt ásványvizet iszunk, akkor a ﬂakonról és a kupakról lemorzsolódó részecskék bekerülnek a szervezetünkbe is. Ezért inkább a fémkupakkal lezárt üveget kellene
előnyben részesítenünk. A világ hozzászokott a PET-palack nyújtotta kényelemhez, és valószínűleg nehéz lesz visszatérnünk a visszaváltható üvegben forgalmazott üdítőitalokra és ásványvizekre. ¡

zöldkörnyezet
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A Természetvédelmi Világalap, a WWF szeptemberben kiadott Élő bolygó jelentése szerint a gerinces fajok populációi
átlagosan 68 százalékkal zsugorodtak az elmúlt ötven évben.
nés; az élő bolygó index (LPI) 94 százalékos.
Ebben vezető szerepet játszik a legelők,
a pampák, az erdők és a vizes élőhelyek
átalakulása, a fajok kizsákmányolása, az éghajlatváltozás, valamint az idegen honos
fajok behurcolása.

Forrás: Global Footprint Network, 2020

A

világ egyik legnagyobb független természetvédelmi szervezetének kétévente kiadott jelentése bolygónk aktuális állapotát és az emberi tevékenység hatását
igyekszik bemutatni. 2020-as jelentésük-

Jelmagyarázat
> 5 gha/fő
3,5–5 gha/fő
2–3,5 gha/fő
1,6–2 gha/fő
< 1,6 gha/fő
Nincs adat

A fogyasztás ökológiai lábnyomának globális térképe, 2016

ben arra hívják fel a ﬁgyelmet, hogy a természet felbolydult, ezért David Attenborough, a szervezet nagykövete szerint
rendszerszintű változásra van szükség az
élelmiszer-termelésben, az energia előállításában, valamint a tengereink kezelésében és a nyersanyagok felhasználásában.
A természettudós az ember és a természet
közötti egyensúly helyreállításában látja
az egyetlen esélyt a túlélésre.
Az idei Élő bolygó jelentésből kiderül
az is, hogy az 1970 és 2016 közötti időszakban az egész világon megﬁgyelt 4392 faj
20 811 populációja átlagosan 68 százalékkal zsugorodott.
A biológiai sokféleség különböző területeken eltérő mértékben csökken. A legnagyobb csökkenés a trópusi területeket
érinti. Amerika trópusi területein (neotropikus ökozóna) a legjelentősebb a csökke-
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A leggyorsabb ütemben az édesvizek
biológiai sokfélesége csökken; a globális
vizes élőhelyeknek pedig mintegy 90 százaléka eltűnt az utóbbi háromszáz évben.
A jelentés adatai szerint a megﬁgyelt 3741
édesvízi populáció – 944 emlős-, madár-,
kétéltű, hüllő- és halfaj – átlagosan 84 százalékkal lett kisebb. Az éghajlatváltozás következtében a vadon élő fajok egyötödét
fenyegeti a kihalás ebben az évszázadban.
A növényeknél sem jobb a helyzet. A növényfajok kihalási kockázata az emlősökéhez hasonló mértékű, azonban jelentősebb
a madarak esetében becsült értékeknél.
A dokumentált növényfajkihalás az emlősök, a madarak és a kétéltűek együttes csökkenésének kétszerese. Ezenkívül egy több
ezer fajon végzett reprezentatív értékelés
eredményei alapján, ahol a fajok a globális
növényi diverzitás rendszertani és földrajzi

inno -tér

A norvégiai Spitzbergák Nemzetközi
Magbunker „biztonsági mentési szolgáltatást” nyújt arra az esetre, ha más
magbankok bajba kerülnének.

elterjedtségét képviselik, minden ötödik
növényfajt (22%) a kihalás veszélye fenyegeti, ezek nagy része a trópusokon található. Az elmúlt évtizedekben több száz
helyi, nemzeti, regionális és nemzetközi
vetőmagbankot hoztak létre, ezekben világszerte mintegy hétmillió különbözőféle
magmintát tárolnak, hogy biztosítsák a biodiverzitás, valamint a globális táplálkozásbiztonság megőrzését.
A jelentés felhívja a ﬁgyelmet az emberiség természetromboló tevékenységére, ami
nemcsak a vadon élő állatok populációira,
hanem életünk minden területére kihat.
1970 óta az ökológiai lábnyomunk meghaladja a Föld regenerálódási képességét. Ez
a túlfogyasztás károsítja a bolygó természetes rendszereinek működését, és ezzel együtt
az emberiség jövőbeli életminőségét is.
Az emberi igények, továbbá a természeti
erőforrások is rendkívül egyenlőtlenül oszlanak meg a Földön. Az erőforrások fogyasztása és az egyes erőforrások elérhetőségei
eltérő mintát mutatnak, mivel az erőforrások fogyasztása nem a kitermelés helyén
történik. Az ökológiai lábnyom méretében
tapasztalható különbségek oka az életmódbeli eltérésekben és a fogyasztási mintákban keresendő, beleértve az elfogyasztott
élelmiszerek, anyagi javak és szolgáltatások,
a felhasznált természeti erőforrások menynyiségét, valamint a javakkal és szolgáltatásokkal járó szén-dioxid-kibocsátás mértékét.
Marco Lambertini, a WWF főigazgatója szerint a világ vezetőinek lépéseket kell
tenniük a természet mint az egészséges
társadalom, valamint a gazdaság alapjának
védelme és helyreállítása érdekében. ¡

Fotó: Svalbard Global Seed Vault/
Riccardo Gangale

A földi élet sokszínűsége

világháló, dual- SIM, e- SIM • Az Év Honlapja 2020

Hozzánk nőtt
az okostelefonunk
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság tavaly év
végi piackutatása szerint a magyarok jószerével
képtelenek leszállni az internetről. A lakosság jelentős része – 44 százaléka – a zsebében lévő okostelefonjával folyamatosan csatlakozik a világhálóra, amiről még éjszakára sem kapcsolódik le.

E

gy 2018-as kutatás szerint több mint 10 százalékkal több mobiltelefon
volt forgalomban a világon, mint ahány ember él a bolygón. Nos, a magyarországi adatok még nem ennyire túlzóak, ugyanakkor a 14 éves és idősebb népesség háromnegyedének van már okostelefonja, és hatvan százalékának mobilinternet-előﬁzetése is van hozzá. És ez az arány tovább emelkedik,
amennyiben a wiﬁről csatlakozókat is számításba vesszük. A magyar népesség
negyede azonban egyáltalán nem szokott internetezni a telefonján, 6 százalékának pedig nincs is mobilja. Az internethasználat erősen összefügg
az életkorral: az 50 év alattiak valamivel több mint fele már egyfolytában el-

éri a világhálót a telefonjáról, a hatvanasok nagyjából
30 százaléka, 70 év felett pedig ez már csak 10 százalék. Az okostelefonon internetezők közel 90 százaléka
szokott közösségi oldalakat nézni és keresőket (például a Google-t) használni, úgy 80 százalékuk e-mailezik, 70 százalékuk csetel, és körülbelül 60 százalékuk
néz videót és időjárás-jelentést. Érdekesség, hogy a felhasználók közel négytizedének alkalmas a készüléke
két SIM-kártya befogadására (dual-SIM), és minden
tizediknek virtuális, úgynevezett e-SIM-kártyája is van
az okostelefonjában. ¡

Honlapok
új megvilágításban
A vírus hatásai felpörgették a digitális marketinget, ezért soha nem látott méreteket öltött a kisés középvállalkozói szektor digitalizációjának igénye.
A webes ügyfélkezelés előtérbe kerülése, rohamos
döntéshozatal mellett, azonnali fejlesztéseket igényelt, ezért új szerepet kaptak a vállalati weboldalak.

L

ehetőségük van a szegmentált kommunikációra, a kreativitásuk kiteljesítésére, a legújabb digitális technológiai megoldások honlapba illesztésére és
a teljesen egyedi megoldások alkalmazására is. Ennek köszönhetően új digitális
irányokat tudtak kijelölni, és a vállalatokra jellemző tulajdonságok mind megjelenhetnek a weblapunkon.
Éppen ezért az idei Az Év Honlapja online marketingkommunikációs pályázat kitüntetett ﬁgyelmet fordít az érintésmentes marketingre, a blockchainre, illetve a technológiai megoldásokra és a hozzájuk kapcsolódó kampányokra – áll
Az Év Honlapja Team közleményében.
A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat immár
19. alkalommal hirdeti meg a digitális megmérettetését, mely 26 kategóriával
fedi le az online teret. A szervezők minden évben meghirdetik a pályázatot,
a szakmai zsűri pedig díjazza a legkiválóbb honlapokat és digitális megoldásokat, melyek példaként szolgálhatnak, hogy miként kell komolyan venni az online
jelenlétet, kiszolgálva ezzel ügyfeleik minden igényét.
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A pályázatokat meghosszabbított határidőig,
2020. november 5-éig várják a szervezők azevhonlapja.hu weboldalon, ahol a nevezők rajongói november 26-áig szavazhatnak kedvenc oldalukra.
A novemberi zsűrizést követően, december 3-án kerül sor az ünnepélyes díjátadóra.
A 26 nevezési kategóriáról, a versenyszabályzatról, a szakmai zsűriről, valamint további információkról a pályázat oldalán és az info@evhonlapja.hu
e-mail-címen lehet tájékozódni.
Jelentkezz még most, és legyen tiéd Az Év Honlapja! – üzenik a szervezők. ¡
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Szerző: Bencze
e Áron

Univerzális harcosok
Önvezérelt drónok, csúcstechnológiás álcázórendszerek, intelligens lőszerek és önálló döntésekre is képes harci robotok – csak néhány izgalmasabb haditechnikai fejlesztés, mely
rövid időn belül teljesen megváltoztatja a jövő hadseregeit. Az új technológiák nemcsak
teljesen új stratégiát eredményeznek majd a harctereken, de a nagyhatalmak sorrendjét is
alaposan átírhatják. A fegyverkezési verseny érdekesebb megoldásaiból szemezgettünk.

A

mikor az 1990-es évek elején Magyarországon homályosra másolt VHS-eken végigsöpört Jean-Claude Van
Damme legújabb ﬁlmje, a Tökéletes katona, talán senki sem gondolta, hogy fél emberöltőn belül valósággá
válhat az univerzális harcosok víziója. Csak míg a vásznon agyba
ültetett chipek segítségével kreáltak parancsra gyilkoló, elpusztíthatatlan kommandósokat az amerikai hadsereg halott katonáiból,
addig napjainkban a tábornokoknak már nem szükséges a krematórium rideg falai között bóklászniuk a tökéletes megoldásért.
A nagyhatalmak közötti fegyverkezési verseny már jó ideje a robotika segítségével zajlik, és a vita már régóta nem arról szól, hogy
létrehozhatóak-e a mesterséges intelligenciával (MI) felvértezett
önálló harcrendszerek, hanem elsősorban arról, mekkora önállósággal ruházzák fel a gépeket.

a harctéren. Hírügynökségek beszámolói szerint számos terrorszervezet vezetője és különleges tagja vált célzott likvidálás áldozatává. A felfegyverzett drónok térhódítása megállíthatatlan, csak
az amerikai hadsereg állományában jelenleg mintegy nyolcezer
bevethető darab van.
A csúcskategóriás RQ/MQ–9 repülési magassága elérheti akár
a 16 kilométert is, ezért – a tartósan mínusz 50 fok körüli hőmérséklet miatt – a tervezőknek meg kellett oldaniuk a fedélzeti kamera- és komputerrendszer fűtését, páramentesítését is. A beépített radar rossz látási viszonyok mellett is biztosítja a földi célok
felderítését, követését sőt, némely esetekben az azonosítását is,
a kifejezetten erős képfelbontásának köszönhetően. A távolságtól
függően akár már 10 centiméternél kisebb részletek is felismerhetők. Az AN/DAS–4 MTS (Multi-Spectral Targeting System) eszköze négy HD minőségű kamerát tartalmaz, emellett háromféle
frekvencián működő lézeres távolságmérőt és célmegjelölőt is
elhelyeztek benne. A drón percenként 25 négyzetkilométeres területet képes ellenőrizni, a rögzített felvételeket pedig a műholdas
kommunikációs rendszer és parabolaantenna segítségével azonnal
továbbítja. A rendszer alkalmas ballisztikus rakéták felderítésére és
indítás utáni követésére is, és miután az ellenséges légteret köny-

A levegő urai
A pilóta nélküli repülőeszközök megjelenése már több mint fél
évszázaddal korábbra datálódik, és míg a vietnami háborúban
főként felderítésre használták őket, a technológiai lehetőségek
megjelenésével az elmúlt években egészen új szerepet kaptak
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nyen megközelíti, a rakétatámadások elhárításában is egyre nagyobb szerepet kaphat.
A Pentagon nemrég több mint száztagú, mesterséges intelligencián alapuló rendszer vezérelte mikrodrónrajt indított útjára.
A mindössze 16 centiméteres Pendrixek tömege 290 gramm volt,
repülési sebességük megközelítette az óránkénti 60 kilométert,
maximális repülési idejük pedig több mint húsz perc. A drónok éppen úgy viselkedtek, mint egy raj a természetben: mindegyik tagja
kommunikált és együttműködött a többi egységgel. Egy „megosztott agyat” használtak döntéshozatalra, és igazodtak egymáshoz.
A mikromodellek ekkora számban történő bevetése lehetővé teszi
az adott légtér teljes kontroll alatt tartását is.
Éppen ennek a kiküszöbölésére fejlesztette ki a holland Organisation for Applied Scientiﬁc Research a csúcstechnológiás álcázórendszerét, mely természetesen nem az emberi szemet, hanem
a gépeket és gépi analitikát hivatott megtéveszteni. A fejlesztés

az érintett területekre, a haditengerészetük pedig az 1960-as
évektől a delﬁnek echolokációs – hangok alapján tájékozódnak –
képességeit felhasználva, a hátukra rögzített hanglokátorokkal
azonosították a tengeri aknákat. A Sea Mammal (Tengeri Emlős)
program végét nemrég egy 7 méter hosszú, torpedó alakú, a késhal nyomán Knieﬁsh nevet viselő robotfelderítő megjelenése jelentette. A másfél tonnás, önállóan működő lítiumion-akkumulátoros jármű 16 órás merülési ideje alatt szonárjaival pásztázza
a tengerek mélyét, és rendszere arra is képes, hogy megkülönböztesse a nagyobb hulladékokat a valódi robbanószerkezetektől. Ezekből pedig akad nem kevés, az amerikai haditengerészet
becslése szerint már az előző évtizedben is több mint 250 ezer
víziaknával rendelkeztek a világ országai. Természetesen a szárazföldön már korábban is találkozhattunk hatékony megoldásokkal. Ezek közül kiemelkedik a kanadai Mine Clearing Corp. fejlesztése, mely az aknák által kibocsátott gyenge elektromágneses

A csúcskategóriás RQ
Q/MQ –9 drón percenként 25 négyzetkilométeres területet képes ellenőrizni,
és a rögzített felvételeket továbbítani. A rendszer alkalmas ballisztikus rakéták felderítésére
és indítás utáni követésére is, sőt a rakétatámadások elhárításában is szerepet kaphat.

nem eltünteti az MI elől a vadászrepülőket, hanem a felületüket
borító minták megváltoztatásával megzavarja a rendszert, amely
egészen másképp azonosítja azokat. A kutatók arra jöttek rá, hogy
nem szükséges az egész gépet álcázniuk, elég egy kisebb részét
– melynek mérete a jármű alig 10 százaléka – átalakítani ahhoz,
hogy eredményesek legyenek az automatikus felismerés ellen.

hullámokat a levegőből még 60 méteres magasságból is érzékeli.
A Fig8 elnevezésű, nyolc antennával rendelkező aknaszedő eszköz
ezt követően már meg is közelítheti és semlegesítheti a lokalizált
robbanószerkezetet.
Éles teszten a többi között már bombakeresőként is helytállt
a Boston Dynamics robotkutyája, a Spot. A négylábú eszköz legnagyobb előnye, hogy méreteiből adódóan olyan helyekre is képes eljutni, ahová az embereknek esélyük sem lenne, és az adott
helyszínen precíz, komplex feladatokat is végre tud hajtani. Spotot
360 fokos kamerákkal szerelték fel, a kiadott parancsokat nanoszekundum alatt érzékeli, sőt önjáróan képes különféle felszíneken is navigálni. A fej nélküli sárga robotkutya ellenáll a pornak
és az esőnek is, és egy töltéssel mintegy másfél órán keresztül
működik. Körülbelül 14 kilónyi súllyal terhelhető, óránként közel
5 kilométeres sebességre képes, és még a szélsőséges időjárási viszonyok sem lassíthatják le, ugyanis mínusz 20 és plusz 45 Celsiusfok között kompatibilis. A Spot egyedi megrendelői között van
a Pentagon kutatásokkal foglalkozó részlege, a DARPA , a massa-

Bombák földjén
Jody Williams, Nobel-békedíjjal kitüntetett amerikai politikai aktivista szerint az aknák nem tudnak különbséget tenni katonák
és civilek között, békekötés után továbbra is készen állnak, hogy
áldozatokat szedjenek. Nem is keveset. Az ENSZ becslései szerint
a világon minden húsz percben valakit megöl vagy megnyomorít egy gyalogsági akna. Ezért is volt fontos, hogy az elmúlt időszakban komoly fejlesztések valósultak meg a semlegesítésükre.
Volt honnan fejlődni, a második világégés idején ugyanis az olasz
hadszíntéren az amerikaiak még kecskéket küldtek „felderíteni”
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chusettsi állami rendőrség pedig már különböző bevetéseken is
tesztelte, de természetesen a fejlesztés ipari célú felhasználása sem
kizárt. Eddig például bányákban, tengeri olajfúró tornyokban, leszerelt nukleáris létesítményekben rögzítettek a robotkutya kamerái felvételeket, és ha az ember mélyebben a zsebébe nyúl, akkor
már saját céljaira is használhatja a Boston Dynamics fejlesztését,
mely 74 500 dollárba, azaz közel 23 millió forintba kerül. Szállítási
ideje Amerikán belül is hat-nyolc hét. Aki megengedheti magának,
akár egész falkát vásárolhat belőle.
Az Uran–6-os, az oroszok többfunkciós aknaszedője a leírása
szerint 20 specialista munkáját képes kiváltani. A monstrum akár
1 kilométeres távolságból is irányítható, hernyótalpas tolóelemével hatástalanítja a bombákat, és páncélzata még egy nagyobb
robbanás esetén is védelmet nyújt. És ha már oroszok, az orosz
védelmi minisztérium 2018-ban mutatta be a világ egyik legelső
működőképes, személyzet nélküli páncélozott lánctalpas harci
járművét, az Uran–9-est. A robottank első ránézésre gyalogsági
járműre emlékeztet, és bár alapvetően felderítési és támogatási
célokkal hozták létre, jelentős tűzerejével páncélozott célpontok
megsemmisítésére is alkalmas. Az Uran–9-es repertoárjában egy
30 milliméteres, Sipunov 2A72-es gépágyú, négy 9M120-1 Ataka
páncéltörő irányított rakéta, valamint egy 7,62 milliméteres PKT
típusú párhuzamosított géppuska található. Az orosz fejlesztés
távvezérléssel működik ugyan, ám egy előre kijelölt útvonalat önmagától is képes megtenni. A jármű debütálása Szíriában nem ara-
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tott fényes sikert, a rádió-összeköttetés 3 kilométer helyett maximum 500 méteres körben volt tökéletes, a kapcsolatot pedig több
alkalommal is elveszítette a vezérlő, és arra is volt példa, hogy nem
kevesebb mint kilencven percen keresztül nem kommunikáltak
egymással. A hibák kijavítását a szíriai ﬁaskó után azonnal elkezdték. Ugyancsak a Közel-Keleten vetették be először az oroszok
a Kraszukha–4 nevű elektronikai fegyvert is, mely 300 kilométeres
körzetben képes megbénítani az ellenség kommunikációját, megzavarni műholdas adatforgalmát.

Következő generációs megoldások
Kifejezetten költséghatékony megoldáson dolgozik a lőfegyverek
tervezésével és gyártásával foglalkozó svájci SIG Sauer és az izraeli
Smart Shooter. A tervek szerint az amerikai hadsereg következő
generációs kézifegyverei a speciális markolatba telepített – mesterséges intelligenciára támaszkodó – SMASH Fire Control System
segítségével kizárólag abban az esetben tüzelnek, ha a szoftverük
úgy érzékeli, hogy a lövéssel el is fogják találni a célpontot. A lőfegyveren található optika lehetővé teszi, hogy nappali és éjszakai
látási viszonyok mellett is célpontot keressen, melyet a SMASH
képfeldolgozó rendszere felismer, és ha kell, rögzít is, azután pedig
folyamatosan vizsgálja a találati arány küszöbértékét. Az új eszköz
használata néhány perc alatt elsajátítható, a kisegítő funkció azonban bármikor inaktiválható, hiszen közelharc és hirtelen reakciók
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esetén hátráltathatja használóját. Az arcfelismerő rendszer elsősorban a civil áldozatok számának csökkentésében lehet hasznos.
Az amerikai hadsereg elvárása nem kicsi: a fejlesztésnek 600 méterre lévő vagy annál távolabbi célpontok esetében is hatékonynak kell maradnia. A megrendelés volumene sem kicsi: 250 ezer
fegyverre és 150 millió lőszerre írták ki a tendert, és a tervek szerint
az M4A1 és M249gyalogsági automata modellek 2023-ban kerülhetnek használatba.
Bár a világ jórészt csak sötétben tapogatózik az ázsiai nagyhatalom hadiipari volumenét és potenciálját illetően, a szakértők szerint a kínai hadiipar akkora már, mint a teljes európai. És már nem
csupán a katonák és a különböző harci egységek számában veszi fel
a versenyt az öreg kontinenssel, hanem technológiai szempontból
is. Ezt bizonyítja egyebek között az a fejlesztés is, melynek révén
az Észak-Koreával szomszédos határszakaszon egy 5G mobiladatátviteli technológiával működő határellenőrzési pontot alakítottak
ki. A menekültek és csempészek elleni küzdelemhez VR szemüvegeket, valós időben frissülő adatbázisokat, drónokat és 4K-s éjjellátó monitorokat is bevetnek a mozgás érzékelésére. Az 5G gyors
átviteli sebessége a határrendészetet elsősorban a határokon átnyúló mozgások nyomon követésében segíti. Kína az űrversenybe
is beszállt, néhány évvel ezelőtt több olyan műholdat is fellőttek,
melyek később megközelítő műveleteket hajtottak végre más műholdak esetében. A furcsának tűnő manőver azért tekinthető ellenséges lépésnek, mert az egyik műhold olyan robotkarral volt
felszerelve, mellyel kárt tudott okozni. A kínai hivatalos verzió
szerint műholdjaik tudományos és kutatási feladatokat hajtottak
végre, melynek része volt az ominózus robotkar tesztelése.

Aggódó kritikusok
2015-ben számos vezető mesterségesintelligencia-kutató nyílt levélben kérte az ENSZ-t, hogy vegye fontolóra az autonóm támadófegyverek betiltását. Véleményük szerint azok a harci robotok,
melyek emberi beavatkozás nélkül hoznak meg döntéseket, a jövő
kalasnyikovjaivá válhatnak, és hozzájárulhatnak a terrorizmus további terjedéséhez és a globális háborúk kialakulásához. A szerzők
elismerik, hogy a harci robotok bevetésével mérsékelhető a harctéri áldozatok száma, ugyanakkor arra ﬁgyelmeztetnek, hogy az
atomfegyverekkel ellentétben a harci robotok gyártása nem igényel nehezen beszerezhető nyersanyagokat, ezért tömeges megjelenésük várható, és emiatt terrorszervezetek és magánhadseregek
is hozzájuthatnak. Mint írják, az autonóm fegyverek segítségével
könnyebbé válhatnak az orvgyilkosságok, egyes országok politikai
destabilizálása vagy egy adott etnikai csoport tagjainak célzott kiirtása. A tudósok a Future of Life Institute által közzétett levelükben a többi között az Egyesült Államok légierejének kutatására hivatkozva arra hívják fel a ﬁgyelmet, hogy várhatóan 2030-ra az új
fegyverrendszerek annyira fejlettek lesznek, hogy számos esetben
az emberek válnak a rendszer leggyengébb láncszemeivé. A levelet aláírta többek között – az azóta elhunyt – Stephen Hawking
elméleti ﬁzikus, Elon Musk, a Tesla Motors és a SpaceX alapítója,
Steve Wozniak, az Apple társalapítója és Noam Chomsky, a Massachusetts Institute of Technology (MIT) professzora. A kérés teljesítése azért tűnik kivitelezhetetlennek, mert a háborúk története
egyidős az emberiség történetével, a fegyverek megjelenése pedig
nem választható el az első eszközök használatától. ¡
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Íme, az új iPhone-ok
A tervek szerint az Apple októberben négy
új mobiltelefont jelent be hivatalosan. Az új
széria a lapinformációk szerint a következő
típusokból áll: iPhone 12 mini, iPhone 12,
iPhone 12 Pro és iPhone 12 Pro Max.

E

zek az elnevezések az iparági források szerint az utóbbi időkben megjelent
iPad modellek neveihez illeszkednek. Az almások az iPhone 5 óta minden fő
iPhone modellt szeptemberben mutattak be, tehát egy elég régóta tartó tradíció szakad meg idén. Ráadásul a bemutatóra nem
a megszokott keretek között kerül sor, hanem online.
A négy típus három különböző képernyőméretet
fed: az iPhone 12 mini az új, kisebb, 5,4 hüvelykes
méretet kapta, a közepes modell 6,1 colos kijelzővel érkezik, ahogy az iPhone 12 Pro is, míg a Pro Max
az iPhone eddigi legnagyobb képernyőjét, 6,7 colos
méretet biztosít felhasználójának. A hírek szerint
első körben csak két iPhone 12 lesz elérhető, a két
6,1 hüvelykes, vagyis az iPhone 12 és az iPhone 12 Pro.
A szakemberek szerint erre a lépésre azért van szükség, hogy az egyik Pro modell „bedobásával” a későbbiekben biztosítani tudják a magasabb árbevételt és nyereséget. Az Apple 80 millió 5G-s iPhone 12
eladásával számol, a becslések szerint a reális szám
6-7 millióval lesz alacsonyabb. ¡

Bajban a Google
Nagy-Britanniában több milliárd dollárnak
megfelelő összegre perelik a Google-t, miután
azzal vádolták meg a techóriást, hogy nem
kezelte megfelelően a 13 év alattiak adatait.

alattiakat célozza. McCann ügyét a globális ügyvédi
iroda, a Hausfeld és a digitális jogok érdekképviseletével
foglalkozó Foxglove szponzorálja. A tervek szerint a per
megnyerése esetén minden érintett felhasználó, illetve
család 640 dollárnak megfelelő kártérítésre számíthat.

A

Google tulajdonában lévő YouTube videómegosztó platform – Duncan
McCann adatvédelmi szakember állítása szerint – rendszeresen megszegi a kiskorúak adatkezelésére vonatkozó szabályokat, beleértve a hatályos
brit törvényeket és az európai általános adatvédelmi rendeletet, a GDPR-t is.
És teszi mindezt úgy a platform, hogy az érintettek szüleitől nem kér semmiféle hozzájárulást. A vádirat szerint a YouTube a gyerekekről gyűjtött információkat játékgyártó és -értékesítő vállalatoknak adja ki, amelyek aztán
célzott hirdetéseket küldenek a gyerekeknek – a szülők tudta nélkül. A népszerű videómegosztó nem először került ebbe a helyzetbe: tavaly az Egyesült Államok Szövetségi Kereskedelmi Bizottsága peren kívüli megegyezés
keretében 170 millió dollárra bírságolta a vállalatot hasonló okok miatt.
A YouTube szóvivője nem kommentálta a pert, a techvállalat hivatalos kommunikációja csupán arra tért ki, hogy a videómegosztó platform nem a 13 év
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Az elmúlt években több szervezet is foglalkozott a gyermekek személyes adatainak védelmével, és olyan népszerű alkalmazások, mint az Instagram vagy a TikTok is
a kritika kereszttüzébe kerültek. ¡

Rubik Ernő • Sabine Hossenfelder • Horváth Márta

Rubik Ernő

A mi kockánk
Libri Kiadó

A Rubik-kocka sokkal több, mint pusztán
egy lebilincselő rejtvény: igazi világjelenséggé vált. Könyvek, színdarabok
és hollywoodi szuperprodukciók állandó
szereplője, egyetemi kurzusok tárgya,
világversenyek sporteszköze. Mintegy
fél évszázados története során így lett
közel egymilliárd ember játéka.
A Rubik-kocka mára a gondolkodás
örömének és a látszólag lehetetlen
problémák megoldásának közismert
jelképe lett. Rubik Ernő – aki világéle-

tében kerülte a nyilvánosságot – még
sohasem mesélte el, milyen volt számára végigkövetni e kis tárgy minden
várakozást felülmúló sikerét és különös
kalandjait a nagyvilágban. A könyvben
tanulságos utazásra invitálja az olvasót
a matematika, a pszichológia, az oktatás, a képzőművészet, a dizájn, az építészet és a popkultúra területére. Elgondolkodtató, magával ragadó, álomszerű kirándulás ez modern korunk egyik
legkülönlegesebb kreatív elméjével. •

Sabine Hossenfelder

Fizikusok útvesztőben
Hogyan csábít tévutakra
a matematikai szépség

természeti világunk valóságos természetét. A kutatók elképesztő elméleteket
állítanak fel, új részecskék tucatjainak
létezését sejtik, ezekből azonban szinte
semmit sem igazoltak megfigyelések
– mi több, közülük sokat ellenőrizni sem
lehet. A szépség hajszolása az egész
tudományágat zsákutcába vezette.
Sabine Hossenfelder arra figyelmeztet, hogy a tudósok csak akkor fedezhetik fel az univerzum igazságait, ha
elfogadják, hogy azok akár zűrösek
és bonyolultak is lehetnek. •

Park Kiadó

A szerző szerint a modern kori kutatás egyik csapdája, hogy a kutatók
a matematikai szépség bűvöletében
élve nem veszik észre a természet
bonyolult működését. A német elméleti
fizikus, a kvantumgravitáció kutatója
könyvében kifejti, hogy a szépségre
irányuló modern törekvés elfedi előlünk

Horváth Márta

Ezek a reflexszerű kognitív folyamatok célzott ingerekkel tévesen akkor is
kiválthatók, ha nem egy valódi emberre
reagálunk. A szépirodalom és a film
épít e gondolati csapdákra, nélkülük
talán nem is jöhet létre megértés, esztétikai tapasztalat vagy érzelmi hatás.
A kognitív poétika fontos hozadéka,
hogy az agykutatás révén tudományosan magyarázza a korábban szubjektívként félretolt olvasói érzelmeket.
Kiemelten figyel az empátiára, és egyik
kulcskérdése, hogy a képzelt világba
merüléskor hogyan kapcsolódik össze
az esztétikai örömérzet a morális ítélkezéssel. •

A történetmondás
eredete
Irodalom, evolúció, kogníció
Typotex Kiadó

Ismert jelenség, hogy a regényhősök
tetteit vagy testi tüneteit olvasáskor
lelkiállapotuk kifejeződéseiként értjük
meg. E megbízható mechanizmus az őskőkorban alakult ki, amikor a bővülő
társas életben szükség lett a viselkedéseket értelmező képességre és a reakciók megjóslására, az elmeolvasásra.
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Szerző: Stöckert Gábor

A magyar, aki űrhajósok
menüjéért felelt

Balról Jókay-Ihász Lajos,
mellette az öccse, Sándor
Jókay-Ihász 1924. április 19-én született Budapesten, nevezetes családba
– dédapja Jókai Mór bátyja volt. Gyerekkora jelentős részét Bakonytamási
külterületén, Hathalompusztán töltötte
a családi birtokon. Miután a Pápai Református Kollégiumban leérettségizett,
1942-ben a mosonmagyaróvári Magyar
Királyi Mezőgazdasági Főiskolán kezdte meg agrármérnöki tanulmányait.
Két év múlva, a második világháború
miatt kénytelen volt félbehagyni az iskolát; a birtokon mindent megtett,
hogy a megszálló németek ne hordják
szét a gazdaság vagyonát, és körülbelül
harminc cselédet megmentett a munkaszolgálattól. 1945-ben, amikor az oroszok már csak pár kilométerre voltak,
lóháton, majd kocsin elmenekült. Németországba ment, négy évvel később

Malátástej-tabletták John Glenn
n űrhajós menüjéből
pedig az Egyesült Államokba emigrált,
ahol befejezte főiskolai tanulmányait.
A fiatal mezőgazdász Chicagóban
telepedett le, és a Michigani Állami
Egyetemen élelmiszeripari kutatónak
tanult tovább, kutatási iránya a tejipar
volt. Miután lediplomázott, 1956-ban
állást ajánlott neki az amerikai hadsereg élelmiszer-kísérleti intézete, a Food
and Container Institute for the Armed
Forces. Egy év múlva a szovjetek felküldték az első Szputnyikot, és felpörgött az űrverseny. 1958-ban megalakult
a NASA. Az emberes űrrepülések egyik
problémája az űrhajósok étkeztetése
volt, és Jókay-Ihász bekerült abba a csapatba, amelyik az űrételeket fejlesztette
– sőt, ő konkrétan John Glenn űrhajós
menüjéért felelt. Glenn volt az első amerikai, aki egy Mercury űrkabinban megkerülte a Földet. 1962-es útja volt az első
hosszabb misszió (majdnem ötórás volt,
míg a korábbi Mercury-repülések bő
negyedóráig tartottak), így nála merült
fel először az étkezés problémája. A magyar kutató főleg szárítva fagyasztásos
eljárással (liofilizálással) kísérletezett,

INDEX

pasztillákat és tubusos ételeket állított
elő, például malátás tejportablettákat,
amelyek gyors energiapótlást jelentettek az űrhajósoknak.
Jókay-Ihász számos, űrétellel kapcsolatos szabadalmat jegyeztetett be
az Egyesült Államokban, élelmiszereit
a Mercury után a Gemini-program asztronautái és a hadsereg tagjai is fogyasztották. A hatvanas évek közepén aztán
új sikerek jöttek egy új munkahelyen:
egy kukoricafeldolgozónál töltött rövid
kitérő után Jókay-Ihász a G. D. Searle
gyógyszercégnél helyezkedett el. Ott
az aszpartám nevű cukorpótló kifejlesztése és alkalmazása körül bábáskodott. Számos diétás üdítőben máig
megtalálható ez az édesítő. Mindeközben a kutató Chicagóban a helyi magyar közösség egyik központi alakja
lett, őrizte kultúráját, és több magyar

Forrás: Wikipédia

Forrás: tosokberend.hu

Forrás: National Air and Space Museum

A 20. század történelmét ismerve nem
meglepő, hogy számos magyar kutató
külföldön ért el világraszóló sikereket.
Vannak köztük olyanok, akik nemzeti
identitásukat mindvégig megőrizték,
és utódaikat is arra biztatták, hogy ne
szakadjanak el az óhazától. Szép példa
erre Jókay-Ihász Lajos élete.

John Glenn 1962-es űrrepülésén.
Ő volt az első ember, aki az űrben evett.
szervezetnek is fontos tagja volt. 1992ben járt utoljára szülőföldjén, ekkor
a régi családi birtokot is felkereste.
Egy évvel később halt meg Chicagóban,
de maradványait Hathalmon temették
el. Gyermekei és unokái közül többen
hazaköltöztek, ma is Magyarországon
élnek, és a Jókay család alapítványán
keresztül jótékonykodnak. ¡
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