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az innovációra, a forradalmian új technológiákra.
A Wattway egy áttörő innováció, amely lehetővé
teszi az út menti elektromos berendezések önálló
áramellátását egy akkumulátoros rendszernek
köszönhetően.
A Wattway Pack a burkolatra ragasztott vékony
fotovoltaikus panel és egy akkumulátoros energiatároló rendszerrel ellátott elektromos szekrénynek köszönhetően működik. Ez egy önműködő
rendszer, amely elektromos kerékpárok töltőállomásainak áramellátására is használható.

Virtuális
tudomány

Izzás felsőfokon

3

Nobel-díj fekete lyukért,
vírus felfedezéséért és génszabászatért

8

Agyprogram félidőben,
kimagasló eredményekkel

9

Október 17-én ismét a tudományé volt a főszerep, hiszen

Visszaadni a látás élményét

14

akkor zajlott a régió leginspirálóbb tudományos fesztiválja,

Másképpen látjuk egymást

16

Durva hidegbetörésekre számíthatunk

16

Vízágyban fekve a tehén jobban tejel

17

Másodnyersanyagok kutatása
az SZTE vezetésével

22

Magyar fejlesztésű hangszer-innováció

22

Nagydíjat nyert
a Lasram Engineering Kft.

23

Mozgalmas startup-ősz

24

nen tolongunk. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)

Kiegészült a kisvasúti forgóvázcsalád

25

főtámogatását élvező esemény érdeklődői otthonukban,

A kreatív munkaerő anyagi motiválása
– tapasztalatok és tanulságok

26

Fény derült egy gyenge pontra

28

Európában a legnagyobb

28

A megújuló energiák használata
a helyi adottságoktól függ

29

Felmérés a hazai vízszolgáltatásról

34

Megtisztulnak a Felső-Tisza-vidék folyói

35

a 4. Tudományok Fővárosa. Planetáriumi bemutatóval,
látványos fizikai kísérletekkel és ismeretterjesztő előadásokkal is várták a közönséget – az interneten. A fesztivált
a járványhelyzet miatt ugyanis online közvetítették a Svábhegyi Csillagvizsgálóból. És ez így volt jó és felelősségteljes.
Bár sokan sokféle véleményt megfogalmaztak az online
tudásátadás hatékonyságáról, ám mivel ez a változat járt
a legkisebb vírusfertőzéssel, ezzel kellett élni. Úgy is megtudhatunk újat a tudomány világából, ha nem a helyszí-

élőben követhették az érdekfeszítő előadásokat,
látványos bemutatókat és játékokat.
A rendezvény online megnyitóján Maróth Miklós,
az ELKH elnöke a modern társadalom elemi érdekének
nevezte a tudományos utánpótlás biztosítását. Ez csak
úgy történhet meg, ha a tehetséges fiatalokat már iskoláskorban ráébresztik a tudományok fontosságára, szerepére.
Azt én teszem hozzá, hogy nekik az online világ magától
értetődő – gyakorta vonzóbb, mint a valóságos –, az onnan
áradó érdekességeket, információkat ágyban fekve, gyorséttermekben ücsörögve is be tudják szippantani. Annak, aki
nem ebben a dimenzióban nőtt fel, idegen lehet ez a megoldás. Lehet berzenkedni, kifogásokat keresni, de járvány
idején jobb, ha az értékadó megoldásokra koncentrálunk.
Ez most online jött – és sikert aratott.
Szegedi Imre
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Interjú Málnási-Csizmadia András biológussal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Izzás felsőfokon

„Az előző generációt bizonyos szinten megnyomorították a körülmények, mi hálásak
lehetünk, hogy ilyen szabad világban élünk. Nekik korlátozottan álltak rendelkezésre
erőforrások, nekünk minden adott, a tehetségünktől függ, hogy mit érünk el” – nyilatkozta magazinunknak Málnási-Csizmadia András biológus, az ELTE egyetemi tanára,
akit előző interjúalanyunk, Puskás László ajánlott figyelmünkbe. A professzor vezetésével előállított MPH-220 gyógyszerjelölt hatásmechanizmusát bemutató cikkük a világ
legjelentősebb élettudományi folyóirata, a Cell októberi számában jelent meg.
Sorozatunk előző megszólalója, Puskás László ezekkel
a szavakkal ajánlotta Önt: „Látom benne azt az izzást,
kreativitást, tenni vágyást, ami alapvető egy kutatóban.
Kevés hozzá hasonló embert ismerek.” Mi hajtja?

– Már ﬁatalon a győzelmi vágy mozgatott. Ha fociztam, ha teniszeztem – az utóbbi kevésbé ment –, nyerni akartam. Nagyon
nehezen dolgoztam fel, ha nem én lettem az első, ha nem a csapatom lett az első. A pörgés máig hat. Személyiségem fontos eleme
a lelkesedés, az előrehaladás, ami a külső szemlélőnek törtetésnek
is tűnhet. A mérhetetlen érdeklődési vágyamat fókuszálnom kell,
hogy ne szóródjak szét – ezt az utóbbi harminc évben folyamatosan tanulom a hatékonyság érdekében.

lat fejlesztési főmérnöke, majd igazgatója volt. Életét áthatotta az innovációs hajlam, amit a hatvanas-hetvenes években nehezen tudott
kiélni. Jellemző rá, hogy a baleseti sebész nagybátyámmal a Svájcból
behozott csípő- és koponyaprotéziseket próbálták fejleszteni. Édesanyám munkahelyén, az Építésügyi Minőségellenőrző Intézetben
végezték a törésteszteket. Ők nem akkor mentek külföldre, amikor
akartak, nem akkor jutottak a legújabb szakmai anyagokhoz, amikor
azok megjelentek. Az előző generációt bizonyos szinten megnyomorították a körülmények, mi hálásak lehetünk, hogy ilyen szabad
világban élünk. Nekik korlátozottan álltak rendelkezésre erőforrások, nekünk minden adott, a tehetségünktől függ, hogy mit érünk el.
Honnan indult?

Az izzás családi hagyomány, vagy új elemként hozta be?

– Szüleim építész- és gépészmérnökként dolgoztak – mindketten
mindkét területhez értettek. Édesapám egész ﬁatalon egy nagyválla-

– A család budapesti, de az elődöket kitelepítették, ezért hiába
enyhültek a körülmények, nem költözhettek Budapestre. Székesfehérváron születtem, de Agárd is meghatározó az életemben.
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Amikor végre Budapestre jöhettünk, Óbudán egy lakótelepi lakásban éltünk, majd Szentendrén vettek a szüleim családi házat. Ott
jártam gimnáziumba a ferencesekhez.
A racionalitás világában élő szülők mit szóltak ahhoz, hogy
pénzfeldobással döntötte el, hogy az egyaránt szeretett fizika és biológia közül melyiket válassza?

– Szentendrén Félix atya tanította a ﬁzikát. Kívülről szigorú ember, belül csupa jóság és megértés volt. Őhozzá kerültem a legközelebb, és rajta keresztül a ﬁzikához. A biológia azonban számomra komplexebb volt, nagyobb kihívást jelentett a jelenségeinek
a megértése. Ezért választott jól az érme, amikor a biológiát hozta
ki győztesként. A szentendrei gimnázium más, előtte ismeretlen
kulturális közeggel ismertetett meg, amiért hálás vagyok.

először. Sokféle miozin van a szervezetünkben, amelyek a vázizom,
a simaizom és a szívizom összehúzódását hozzák létre, valamint
meghatározó szerepet játszanak a sejtosztódásban, a sejtmozgásban, az idegsejtek nyúlványainak a növekedésében, az idegrendszer
regenerációs folyamataiban. A különböző miozinok gyógyszeres
gátlásával számos betegség tünete enyhíthető, egyebek között
az izomgörcsök, az agyi és idegrendszeri elváltozások, mint például
a stroke utáni tünetek.
Már Gödöllőre is úgy ment, hogy kutató akar lenni?

– Meggyőződésem, hogy igen, de hogy mit kutassak, az ott alakult
ki. Lehet, ha nem Fábián Ferenccel, hanem valaki mással találkozok, akkor más irányba indulok el. Az ELTE-n a Bostonból hazatérő
Nyitray László szakdolgozója, majd PhD-hallgatója lettem. Még
az egyetem elvégzése előtt Szent-Györgyi Albert unokatestvére,
Andrew G. Szent-Györgyi meghívott magához Bostonba. Ez volt
az első hosszabb külföldi szakmai utam. Az út különlegessége,
hogy két ösztöndíj támogatott: az egyiket a jezsuiták adták, a másikat a Soros Alapítvány.
Angliában, Leicesterben töltött öt évet posztdoktori kinevezéssel. Mit tanult meg az Egyesült Államokban és Angliában, és most nem a konkrét farmakológiai ismerethalmaz
érdekel, hanem a szemlélet?

A vallás most is szerepet játszik az életében?

– Ebben az életperiódusban nem ez a központi kérdés számomra.
Fiatalkoromban fontos szerepet töltött be, és nyilván, ahogy öregszem, megint előkerül, de most más típusú gondolatok foglalkoztatnak.
Az ELTE biológus szakára nem sikerült bejutnia, így lett
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem agrármérnök hallgatója. Nagyon csalódott volt?

– Eleve úgy mentem oda, hogy tudtam, az ELTE-n akarok diplomát szerezni. Ennek az volt a feltétele, hogy két évet elvégezzek
megfelelő átlaggal, és akkor átvesznek. A tanulás mellett elsőéves koromban bekapcsolódtam a kutatásba. Az ELTE Biokémia
Tanszékéről akkoriban érkezett oda Fábián Ferenc, aki örömmel
fogadott a gödöllői egyetem Biokémia Tanszékének laboratóriumában. Magával hozta azt a témát, amivel a budapesti egyetem
tanszéke Szent-Györgyi Albert óta foglalkozott: a motorfehérjéket, ezen belül a miozinokat. Két év gödöllői tanulás után átvettek,
Fábián Ferenc ajánlására rögtön csatlakozhattam az ELTE-n folyó
hasonló jellegű kutatásokba.
Mire jók a motorfehérjék és a miozinok?

– A motorfehérjék a sejtmozgások létrehozásában játszanak szerepet. Olyan mechanoenzimek, amelyek kémiai energiát alakítanak át
mechanikai munkává. A miozinokat Szent-Györgyi Albert izolálta
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– Mi beszélünk, monologizálunk, ott meghallgatják egymást az
emberek. Jobban ﬁgyelnek egymásra a kollégák, s tudnak tanulni
a másik eredményeiből. Néha magamon is észreveszem, hogy sokszor csak a saját eredményeinkre, gondolatainkra ﬁgyelünk, arra,
amit mi szeretnénk mondani, eladni. Angliában egyébként nem
csak a szakmai tudásom miatt alkalmaztak. Nyolc-tíz éves korom
óta madarásztam – az összes itthon látható madár latin nevét
megtanultam. A gyors enzimkinetikában egészen kiemelkedő
Clive R. Bagshaw, a professzorom, mániákus madarász is. Közös
kirándulásunk során elképesztő hatással volt rá, hogy a felismert
madarak nevét latinul mondtam neki – mivel az angol nevüket
nem tudtam. Tanárként, mentorként ő volt a legfontosabb az életemben. Megmutatta, hogy a biokémiában szerzett eredményeket komplex matematikai, ﬁzikai összefüggésekkel közelítjük meg.
Tőle tanultam meg, hogy miként kell művelni a tudományt.
Angliából hazatérve nagyon jó ösztöndíjakat nyert el, így
viszonylag hamar lett saját laboratóriuma. A 2012-ben alapított céggel elsőként nyerte el az ELTE -n az ERC (European
Research Council, Európai Kutatási Tanács) kiválósági támogatását. Mondhatni pályakezdőként mivel érdemelte ki
azokat az ösztöndíjakat?

– Az Angliában töltött öt év alatt rengeteget tanultam, közben
publikáltam. Különleges jelölő molekulákat vittünk a fehérjékbe,
majd ezeken keresztül néztük, hogy miként zajlanak a különböző
folyamatok a fehérje bizonyos részeiben. Az erről szóló cikkeink
nem a világ vezető lapjaiban jelentek meg, hanem a második vonalban, de az azokban közölt megállapítások alapvető jelentőségűek voltak a szakterületen. Az ELTE-re hazatérve csupán egy helyet kértem és azt, hogy azt csinálhassam, amit akarok. Az akkori
tanszékvezető, Gráf László ezt megadta, elsősorban ezzel támogatott, amiért nagyon hálás vagyok neki, mert így megtanultam saját
lábra állni. Wellcome Trust, Howard Hughes és EMBO-ösztöndíjat
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nyertem, közben Magyary Zoltán-ösztöndíjas is voltam. Ezekből
a forrásokból épült fel szép lassan a laboratóriumom. 2007-ben
ERC-támogatást nyertem. Több bírálóm is kiemelte, hogy noha
nincs Nature- és Science-cikkem, a 4-6 impakt faktoros lapokban
egészen kiváló megállapításokra jutottam. 2012-ben pedig újabb
ERC-pályázati forrást hoztam az egyetemre. Amikor 2015-ben a European Research Council bemutatta a kutatástámogatási rendszer
ötezredik ösztöndíjasát, tizenkét korábbi izgalmas projektet emelt
ki. Az egyik az én munkám volt, a közép-európai régióból mindöszsze egy csehországi kutatási program került még be a válogatásba.
Milyen tulajdonságokkal felvértezve jelentkezzen az, aki
a Málnási-Csizmadia-laboratórium munkatársa szeretne
lenni? Egyeduralkodóként irányítja a kutatócsoportot?

– Szó sincs róla. Több kollégám kulcsszereplő a csapatban. Motiváltak és tehetségesek, elkötelezettek és nagy tudásúak, nekik is
kell a szabadság. Nélkülük nem itt tartanánk. Mivel keveset oktatok, és az a kevés kizárólag a mester szakos hallgatóké, kevés kapcsolatom van a hallgatókkal. Akit érdekel a munkánk, azzal leülök
és elmondom, hogy mit várok el a munkatársaimtól. A legfőbb,
hogy minél hamarabb elsajátítsa az önálló gondolkodást és munkavégzést, hogy a rábízott feladatot önállóan vigye, ne várjon arra,

hogy mindennap én adjak neki feladatot. Akik ezt szeretik, maradnak, a kevésbé önállóak más csoportot keresnek. A ﬂuktuáció
egyébként nem nagyobb nálunk, mint máshol. A minap két igen
tehetséges ﬁatal kollégám Svájcba ment dolgozni – támogattam,
hiszen minden kutatónak ki kell próbálnia magát külföldön. Bármennyire is fájt, támogattam őket.
A tanszéken indították el a motorfehérjék, és azon belül is
a miozinok vizsgálatát olyan szempontból, hogy mennyire
lehetnének alkalmasak gyógyszercélpontoknak. Erre korábban nem gondoltak. Miért?

– A Stanford Egyetem egyik kutatója, James Spudich régóta fontosnak tartotta ezt az irányt, azonban nem voltak meg a megfelelő eszközök. Az alapvető életfunkciókban meghatározó miozinok ugyanis nagyon hasonlítanak egymáshoz, ezekhez roppant
nehéz speciﬁkus hatóanyagot találni. James Spudich hozta létre
a miozinra ható első szívgyógyszert. A mi stratégiánk az volt, hogy
az újonnan tervezett és szintetizált molekuláinkat az összes miozinon megvizsgáltuk, és hatásmechanizmusukat feltártuk. Így sikerült kifejlesztenünk az első gyógyszerjelöltet a világon, amely
kizárólag a harántcsíkolt izom miozinját gátolja. A szervezet összes
többi miozinját, fehérjéjét, enzimjét nem befolyásolja.
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ötven országában, aminek tulajdonosa az ELTE és a Printnet Kft. A szabadalommal megelőzték a világ biotechnológiai innovációban legbefolyásosabb intézményét, az amerikai Scripps Research Institute-ot. Az amerikaiak hasonló
molekulát fejlesztettek ki, ám ők a szabadalmukat két hónappal később jegyezték be, így a nemzetközi elsőbbség
az önöké. Kiknek lehet segítség ez a hatóanyag?

Málnási-Csizmadia András 1966-ban, Székesfehérváron született. A szentendrei Ferences Gimnáziumban 1986-ban érettségizett. Biológusi diplomáját 1994-ben szerezte meg az Eötvös
Loránd Tudományegyetemen, ugyanitt nyerte el PhD-fokozatát.
Az angliai Leicesterben kutatóként töltött öt évet az egyetemen
2002-ig, utána az ELTE Biokémia Tanszékének főmunkatársa,
docense, kutatóprofesszora, majd egyetemi tanára lett. Volt
Bolyai-ösztöndíjas, és számos magyar, valamint nemzetközi pályázatot, kitüntetést nyert el, 2018-ban az MTA Akadémiai Díját
érdemelte ki. 2012 óta társtulajdonos a Motorpharma Kft.-ben.
Az általa vezetett Motor Farmakológia Kutatócsoport 2018-ban
szabadalmaztatta az MPH-220 nevű hatóanyagot.
Ez a hatóanyag az MPH-220, amely kizárólag az izmainkban létrejövő görcsöket oldja, és mivel közvetlenül az izomfehérjékre hat, nincs idegrendszeri mellékhatása. Az ígéretes gyógyszerjelöltet szabadalom védi a világ több mint
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– A stroke és más idegrendszeri betegségek, sérülések után a páciensek mintegy 30 százalékánál jelentkezik az izmok görcsös összehúzódása. Az élethosszig tartó, sokszor folyamatosan romló állapot 50-60 millió ember életét nehezíti meg világszerte. A jelenleg
alkalmazott izomgörcsoldók a páciensek mindössze 25-30 százalékában hatásosak. A mi hatóanyagunk erre a problémára jelenthet
megoldást. Hamarosan megkezdődnek a klinikai próbák, a hatóanyag biztonságosságát tesztelő fázist magyarországi kórházakban végzik. A vizsgálatokat a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, az NKFIH ﬁnanszírozza, erről május elején írtunk
alá megállapodást. Jelenleg a próbák előkészítése és a hatóanyag
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gyártása zajlik, amelyből jövő év elején adják be az első adagokat
a vizsgálatra önként jelentkező egészséges pácienseknek.
Az eddigi kísérleti eredmények szerint a hatóanyag úgy szünteti
meg a kóros végtagi izom-összehúzódásokat, hogy nem okoz keringési problémákat sem. Ez egy igen jelentős alapkutatási eredmény,
amely eddig körülbelül nyolcmillió euróba került. A pénz jelentős
részét az NKFIH, illetve saját befektetés biztosította. Rengeteg segítséget nyújt számunkra az ELTE, az alapkutatások ﬁnanszírozásának nagy részét pedig az MTA állta. Az amerikai Scripps intézettel
2017-ben felvettük a kapcsolatot, együtt szerettünk volna működni
velük, de elutasították a kezdeményezésünket. Nem omoltunk öszsze, mert bár az amerikaiak munkáját fantasztikus infrastruktúra
segítette, mi jobban ismertük a hatóanyag struktúráját – azt hiszem, ez volt az az előny, amiért mi írtuk le először.
Ez olyan léptékű felfedezés, hogy a világ egyik legfontosabb
tudományos folyóirata, a Cell októberben lehozta a hatásmechanizmus leírását, farmakológiai jellemzését. Könnyen
elfogadták a beküldött anyagot?

éven felüliek 5-10 százalékát érinti ez a látáskárosodás –, ami ellen
nekünk hatékony megoldásunk van (lehet).
Munkája mennyire függ a pályázati támogatásoktól?

– Az a célom, hogy olyan forráshoz jussunk az MPH-220-nak köszönhetően, amivel kutatásainkat, fejlesztéseinket függetleníteni
tudjuk az állami forrásoktól. Hogy miért? Nemzetközi tapasztalatok szerint százdollárnyi saját pénz hatékonysága egyenlő háromszáz dollár pályázati forrás hatékonyságával. Mi a saját zsebünkből
nagyon sok pénzt áldozunk arra, hogy az MPH-220 tulajdonosi
struktúráját egyszerűsítsük.
A gyógyszerjelölt vegyület előállításával önök olyat tettek
le az asztalra, amire többezres létszámú gyógyszergyárak
sem képesek…

– Amit mi elértünk ezen a téren a mai Magyarországon, az óriási
teljesítmény.

– Óriási eredményről van szó, hiszen a Cell történetében ez a negyedik cikk, amely hazai laborban született kutatási eredményről
számol be. Magunk is csodálkoztunk, hogy kapásból elfogadták
az általunk leírtakat. Hihetetlen szakmai élmény volt.
Évente milliók halnak meg vagy élnek fogyatékkal azért,
mert nincs olyan készítmény, amely elősegítené a stroke
utáni idegrendszeri felépülést. Önök olyan hatóanyagot
is kifejlesztettek, amely a stroke miatt kialakult csökkent
agyi véráramlást jelentősen helyreállítja, egyúttal beindítja
az idegsejtek regenerációját. Hol tart most ez a fejlesztés?

– Habár nagyon érdekes, de egyelőre félretettük ezt a vonalat,
hogy minden erővel az MPH-220-ra koncentráljunk.
Mi a következő lépés, ha az MPH-220 sikerrel szerepel
a jövő évi teszteken?

– Olyan befektetőt keresünk, akivel közösen folytathatjuk a klinikai teszteket. Ha ilyet nem találunk, akkor eladjuk olyannak, aki
végigviszi ezt a folyamatot. Elsősorban nem a költséges kísérletekkel van gond, hiszen a piacon sok pénz van, hanem azzal, hogy
Kelet-Európában hiányzik az a tapasztalat, amivel versenyképesen
lefolytatható az eljárás.
Mire lát nagyobb esélyt: befektetőt talál, vagy eladja a hatóanyagot?

– Én olyan mennyiségű tőkét szeretnék, amit szakmai tőkére válthatunk tulajdonostársaimmal együtt, hogy továbbépíthessük kutatási
portfóliónkat. Azaz, egyaránt belefér az elképzeléseinkbe, hogy jelentős tőkéhez jutunk, de az is, hogy fuzionálunk egy amerikai startup céggel. A második út nyilván hatékonyabb és könnyebb lenne.
Ha nem bukik meg a hatóanyag, és éveken belül patikában
kapható gyógyszer lesz belőle, hanyatt dől, hogy megalkotta élete nagy művét?

– Fantasztikus terveink vannak, tehát folytatjuk a munkát. Az ELTE Biokémia Tanszékét vezető Kovács Mihály professzorral a retinában tapasztalható makuladegeneráció előrehaladását próbáljuk
megakadályozni. Ezt a kapillárisok eresedése okozza – a hetven

Hogyan piheni ki a laboratóriumi munkát?

– A ﬁlmek terén a Terminátortól a művészﬁlmekig mindent szeretek, még a sorozatokat is megnézem. Olyan izgalmas és streszszes az életem, hogy a regények nem kötnek le, viszont például
Yuval Noah Harari könyveit kedvelem. Zenében a kemény rocktól, például az AC/DC-től Vivaldiig „mindenevő” vagyok. A sport
számomra a teniszezést jelenti – már az sem zavar, ha vesztek –,
illetve a szabadidőmet a gyerekeimmel töltöm. A szociálisan hihetetlenül érzékeny legnagyobb lányom fejlesztőpedagógus, akinek
ha ideje van, Afrikában, tanzániai nyomornegyed iskolájában tanítja a gyerekeket. Második lányom a Színház- és Filmművészeti
Egyetemen végzett vágóként és gyártásvezetőként. Fiam most
érettségizik, benne annyi irány ég, hogy akár a természettudományok valamelyikénél is kiköthet. Előtte azonban egy évre elmegy világot látni. A két kicsi még kicsi. Jól élek, élvezem az életet,
a munkát, ezért nem az a fontos, hogy mit kell még elérni. Ebben
a korban a szabadság a legfőbb érték – mint egyébként minden
korban. A környezetem sokáig nem hitte el, hogy nem akarok pozíciókat szerezni, egy ideje elfogadják, hogy valóban ilyen vagyok.
Kit ajánl következő beszélgetőpartnerünknek?

– Balázs Judit pszichiátert, aki a pszichiátriai kutatásait szigorúan
tudományos, kvantitatív alapokon műveli, ugyanakkor mindig
megtalálja az igazán fontos, gyakorlati jelentőségű problémákat. ¡
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Nobel-díj fekete lyukért,
vírus felfedezéséért
és génszabászatért
Ahogy minden év októberének elején, idén is közzétették, hogy kik
nyerték a Nobel-díjakat. A rangos tudományos elismerést olyan kutatók érdemelték ki, akiknek az eredménye nem szorul magyarázatra.

A

kémiai Nobel-díjat Emmanuelle Charpentier francia mikrobiológus és Jennifer A. Doudna amerikai biokémikus kapta. A két
tudós a DNS célzott, rendkívül pontos szerkesztését lehetővé tévő CRISPR/Cas9 „genetikai olló” kifejlesztéséért érdemelte ki
az elismerést. A 2012-ben közölt módszerrel a két kutatónő a világ tudományának élvonalába került. Joggal, hiszen a gének
módosítása korábban rendkívül hosszú és bonyolult folyamat volt, a genetikai ollónak köszönhetően azonban néhány hét
alatt elvégezhetővé vált. A svéd bizottság szerint a két kutatónő által felfedezett eljárással kikapcsolhatók a betegségeket okozó gének, kijavíthatók a génmutációk.
A ﬁzikai Nobel-díjat a fekete lyukak és a Tejútrendszer sötét titkainak felfedezéséért a brit Sir Roger Penrose, a német Reinhard Genzel és az amerikai Andrea Ghez
érdemelte ki. Roger Penrose-nak azért járt az elismerés, mert matematikai módszerekkel igazolta, hogy az általános relativitáselmélet egyik közvetlen következménye
a fekete lyukak képződése. Reinhard Genzelt és Andrea Ghezt azért díjazták, mert
egy szupermasszív fekete lyukat azonosítottak a mi galaxisunk közepén. (Andrea
Ghez mindössze a negyedik kutatónő, aki ﬁzikai Nobel-díjat kapott.) A két kísérleti
ﬁzikus óriásteleszkópok mérési eredményeit használva nemcsak a fekete lyuk létezését igazolta, hanem az általános relativitáselmélet újabb megerősítését is adta.
Emmanuelle
Jennifer
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint a viláCharpentier
A. Doudna
gon 170 millió hepatitis C vírussal fertőzött ember él, és évente
mintegy 3-4 millió új fertőzöttet találnak. A félelmetes kórokozó
felfedezéséért az amerikai Harvey J. Alter, a brit születésű, de Kanadában dolgozó Michael Houghton és a szintén amerikai Charles
M. Rice érdemelte ki az orvosi Nobel-díjat. Az 1970-es évek közepén Harvey J. Alter és munkatársai igazolták, hogy a megbetegedések nagy részét nem a hepatitis A vagy B vírus okozza. 1987-ben
Michael Houghton kollégáival az ismeretlen kórokozó azonosítására új diagnosztikus tesztet fejlesztett ki. Charles M. Rice és kollégái pedig azt igazolták, hogy a hepatitis C vírus okozza a vérátömlesztéssel terjedő májgyulladást azoknál az eseteknél, amelyek oka
Sir Roger Penrose Reinhard Genzel Andrea Ghez
korábban nem volt ismert. A három kutató felfedezései lehetővé
tették vértesztek és új gyógyszerek kifejlesztését, ezzel milliók életének megmentését.
Az irodalmi Nobel-díjat idén – a magyar felmenőkkel is rendelkező – költőnő, az amerikai Louise Glück nyerte el. Az ENSZ Világélelmezési Programja (World Food Programme; WFP) kapta az idei
Nobel-békedíjat az éhínséget háborús fegyverként való felhasználás elleni tevékenységéért. Az ismert aukcióelméletek fejlesztéséért és az új aukciós formátumok kitalálásáért két amerikai kutató,
Paul R. Milgrom és Robert B. Wilson megosztva kapták a 2020-as
közgazdaságtudományi Nobel-emlékdíjat. Mindketten az egyeHarvey J. Alter
Michael Houghton Charles M. Rice
sült államokbeli Stanford Egyetem kutatói. ¡

8

innotéka
inn

2020. november

inno -tér

Nemzeti Agykutatási Program 2.0

Szerző: Szegedi Im
mre
e

Agyprogram
félidőben,
kimagasló
eredményekkel
A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) munkatársai a Nemzeti Agykutatási
Program (NAP) 2.0-ból nyert támogatást kiválóan hasznosították. Ebből a forrásból
Science-cikkek jelentek meg, új technológiákat honosítottak, szabadalmaztatták eredményeiket, illetve sikeres ERC-pályázatot alapoztak meg. Acsády László, a KOKI igazgatóhelyettese, a NAP Alapkutatási Pillérének elnöke az intézet tíz NAP 2.0-s csoportja
mellett a Humán Agyszövet Laboratórium munkájáról is beszélt magazinunknak.
„A Nemzeti Agykutatási Program első szakaszában intézeteket is támogattak, a második
szakaszban kizárólag kutatócsoportok pályázhattak. A KOKI nyertes csoportjai közül
egyetlen kivétellel valamennyi működött
az első kiírás idején” – tájékoztatott Acsády
László, a KOKI igazgatóhelyettese. A NAP
2.0 egyébként azért támogatott kutatócsoportokat, mert az élettudományi, ezen
belül az idegtudományi kutatások a világon mindenütt ilyen egységekben folynak.
Ez az a lépték, ami hatékony. A KOKI-s csoportokban 8-12 kutató dolgozik, ennyi emberrel van napi kapcsolatban a csoportvezető, aki nemcsak a szakmai munkát irányítja,
hanem a pénzügyekért is felel. A csoportok
közötti szoros szakmai kapcsolatok alap-

vetőek, hiszen mindig van olyan technika,
amit valaki más jobban ismer – például azért,
mert rendelkezik a megfelelő eszközzel.
A NAP 2.0 keretében a KOKI-ban folyó
kutatások túlnyomó többsége olyan, a társadalom számára igen komoly terhet jelentő, az idegrendszerhez köthető krónikus
elváltozások hátterének felderítését tűzi
ki célul, melyeket jelenleg alig értünk és/
vagy nincs rájuk megfelelő gyógymód.
E betegségek rendkívül széles köre a bélagy tengelytől, a pajzsmirigyhormon-háztartás problémáin és a magzati alkohol
szindrómán át a magasabbrendű pszichés
elváltozásokig terjed. Utóbbiak között szerepel az autizmus kialakulása, a születéskori
oxigénhiány felnőttkori mentális következ-

ményei vagy a pánikbetegség idegrendszeri
alapjai.
Az intézet egyik fontos kutatási iránya
a pajzsmirigyhormon-háztartás titkainak
megértése. Az állandóan termelődő pajzsmirigyhormon minden létező sejtünkre
hat, alapvetően befolyásolja azok energiaháztartását. A statisztikák szerint világszerte több mint 100 millió embert érint
ez a probléma. Habár a pajzsmirigy alulműködése elméletileg hormonpótlással
könnyen kezelhető, sajnos ez a kezelés
a betegek egy jelentős csoportjánál nem
védi ki a hipotireózis minden tünetét. Ezért
a pajzsmirigyhormonok szövetspeciﬁkus
hatásának, így az agyban kifejtett hatásának feltárása alapvető jelentőségű.

A Fekete Csaba és Gereben Balázs által
vezetett két intézeti csoport kísérleti egerek génállományát úgy módosította, hogy
a pajzsmirigyhormon hatásának változását
élő állatokban a szövetek által kibocsátott
fény mérésével nyomon lehessen követni.
Az általuk előállított THAI egérmodell ki-

válóan alkalmas a szöveti pajzsmirigyhormon-hatás ﬁziológiás és patoﬁziológiás
állapotokban bekövetkező változásának
megismerésére, a pajzsmirigyhormon jelátvitel befolyásolására fejlesztett molekulák szöveti hatásának tesztelésére, illetve az
ipar által előállított kémiai anyagok pajzs-

mirigyhormon-háztartásra gyakorolt káros
hatásainak meghatározására.
Az egérmodellt már több országban,
például az Egyesült Államokban, Németországban és Kínában használják alaptudományi kutatásokhoz. Többéves munkájuk
eredményeként az egérmodell idén szaba-
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dalmi védelmet kapott Magyarországon,
az Európai Unióban és az Egyesült Államokban. Acsády László szerint a két csoport
eljárásának köszönhetően derült ki, hogy
egy gyakori endokrin kórkép, az alacsony
T3 szindróma eltérően hat az egyes szervekben a pajzsmirigyhormon-hatásra. Míg
a szindróma bizonyos agyterületeken fokozza a pajzsmirigyhormon-hatást, az agyalapi mirigyben és a bélben pont ellenkezőleg, jelentősen csökkenti e hormonok
hatását. Az eredményeknek köszönhetően
a fejlesztők optimalizálni tudják a hormonkezeléseket és tesztelni tudják, hogy
az újonnan fejlesztett vegyületek miként
befolyásolják az egyes szöveteket, szerveket. Ugyanők fedeztek fel egy új szabályozó

Pajzsmirigyhormon-hatás vizsgálata THAII egérben in vivo imaging alkalmazásával.

mechanizmust, melyben egy az agykamra
falában elhelyezkedő különleges glia sejttípus kannabinoid receptoron keresztül

ható molekula előállításával tudja szabályozni idegsejtek aktivitását és ezáltal
a pajzsmirigy működését.

Hrabovszky Erik csoportja humán agyszövetekkel dolgozik – ezekkel ellenőrizni tudja, hogy az állatokban
megﬁgyelt jelenségek közül melyek azok, amelyek humán vonalon is tetten érhetők. A Hrabovszky-csoport
az emberi nemi hormonok termelésében szükséges
idegsejtek vizsgálatáról közölt alapvető felfedezéseket.
Terveik között a pubertáskori problémák és a menopauza körüli változások idegrendszeri hátterének jobb
megértése is szerepel.

Az immunﬂuoreszcens módszertannal kimutatott, piros
színű ún. kisspeptin idegsejtek kulcsszerepet játszanak
a szaporodás agyi szabályozásában, és egy részük két
további peptidhormont, neurokinin B-t (kék) és CARTT-ot
(zöld) is termel.

A humán agyszövet a Maglóczky Zsóﬁa által vezetett, a NAP 2.0 által ﬁnanszírozott Humán Agyszövet Laboratóriummal való kollaboráció révén áll rendelkezésre a KOKI számos kutatócsoportjának. Ez a biobank egy post mortem agyszövet-laboratórium, amely nemcsak
tárolja és rendszerezi a szöveteket, hanem a kutatók kipróbálhatnak új technikákat, amelyekkel a leghatékonyabb módon nyerhető ki
a humán agyszövetekből a legtöbb információ. Fontos megérteni, hogy az igen hasznos modellállatként használt egereken felfedezett
törvényszerűségek akkor vezethetnek a gyógyászatban is alkalmazható termékekké, ha a feltevéseket emberi agyszöveten is tesztelik.

Kovács Krisztina csoportja arra példa,
hogy egy szakmai közösség hagyományos
kutatási irányát miként egészítette ki új céllal a program. A kutatónő és munkatársai
a korticotropin-releasing nevű stresszhormont (CRH) termelő sejtekkel foglalkoztak. A stressznek az agyra gyakorolt
hatását nagyon kevesen tanulmányozták,
miközben a test egyéb részeire sok ﬁgyelem irányult. Kovács Krisztina arra volt
kíváncsi, hogy a különböző stresszorok
hatására mely CRH-sejtek aktiválódnak
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az agy különböző területein, és ezek milyen kapcsolatba hozhatók a stressz-indukálta pszichés/magatartási reakciókkal
és anyagcsere-betegségekkel. Közben azt is
tanulmányozta, hogy a stressz miként hat
a bélműködésre! A belekben milliárd számra élnek bélbaktériumok – ezek állítják elő
a táplálékból a szervezetünk számára felszívható formájú anyagokat. A bél mikrobiom hihetetlenül forró kutatási terület, hiszen a mikrobiomot szinte az összes betegséggel kapcsolatba hozták. Nemcsak a táp-

tudomány

anyagcsere, hanem gyulladásos, keringési,
légzőszervi és pszichés betegségekben is
szerepet játszik a mikrobiom sérülése. Úgy
tűnik, a bélbaktériumoknak nemcsak az
a szerepük, hogy alkotóelemeire bontsák
a táplálékot, hanem az erekkel és idegsejtekkel sűrűn behálózott bélrendszeren keresztül az agyunkkal is kommunikálnak.
Ebben a témakörben a tavalyi év egyik
átütő felfedezése volt, hogy a Parkinson-kór
kialakulásában meghatározó lehet a mikrobiom rossz működése. Ez a betegség nem

Nemzeti Agykutatási Program 2.0

más, mint rosszul feldolgozott fehérje felhalmozódása az idegsejtek körül, ami egy idő után gyulladást vált ki – ez vezet a dopaminsejtek pusztulásához a középagyban. Úgy tűnik, hogy a bélben keletkeznek a rossz szerkezetű fehérjemagvacskák, amelyek
eljuthatnak az agyba, s szerepet játszanak a betegség elindításában. Kovács Krisztináék kutatásaik során rossz fehérjét termelő
bélbaktériumot azonosítottak. Emellett olyan, szabadalommal
védett módszert dolgoztak ki, amellyel a rossz bélbaktériumoktól
megszabadulhatunk. Acsády László szerint elképzelhető, hogy ez
a felfedezés rövid időn belül megváltoztatja bizonyos betegségek
kezelését, gyógyítását.
Az egér vastagbelének mikroszkópos metszetén zölddel jelzettek
a módosított bélbaktériumok által bejuttatott, zöld ﬂuoreszcens
festéket kifejező képletek. (Ferenczi Sz., Dóra D. és Kovács K.)

Sperlágh Beáta és Mikics Éva az életünk
korai szakaszában bennünket ért negatív
hatások következményeit kutatják. Régóta tudott, hogy a születés körüli időben,
azaz perinatális korban a magzatot, illetve
újszülöttet az anya felől érő negatív hatás
hajlamosíthat az autizmus kialakulására.
(Évtizedek óta nincs arra válasz, hogyan alakul ki az autizmus, öröklött vagy szerzett
betegségről van-e szó? A hatás mechanizmusa sem ismert.) Sperlágh Beáta és csoportja olyan, az anyai immunaktivációhoz

get. A kutatónő által azonosított, az idegsejtek felszínén található jelátvivő molekula gátlásával sikerült megakadályozni
egerekben a kedvezőtlen viselkedésjegyek
kialakulását. További kísérletekkel ez a folyamat mélységeiben feltárható, és esetleg
gyógyszeres beavatkozás alapját teremtheti meg.
Korábban kimutatták, hogy az életünk
korai szakaszában bennünket ért legkülönbözőbb stresszhatások „visszaköszönnek” felnőtt életünkben, sokszor olyan

A prefrontális kéreg működésének fontos szabályozói, a parvalbumintartalmú gátló
idegsejtek megváltozott aktivitást mutatnak a gyermekkori elhanyagolás következtében kialakuló túlzott agresszió során. A konfokális mikroszkópiával készült képeken
kék szín jelöli a parvalbumintartalmú idegsejteket, zöld szín a konﬂiktushelyzet során
aktiválódó idegsejteket és piros szín a gátló idegsejtek működését befolyásoló sejt
körüli hálót képző molekulákat.

köthető mechanizmust azonosított, amelyen keresztül feltehetően az anyai hatás
elviheti a magzat idegrendszerét olyan fejlődési irányba, ami előidézheti a betegsé-

formában, hogy túlzott agresszióval reagálunk bizonyos helyzetekre. Az nem igaz,
hogy minden, gyerekkorban bántalmazott
egyén felnőttkorában agresszív lesz, de a
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fordítottja nagyon nagy százalékban igaz:
szinte minden felnőtt bántalmazó esetében kimutatható gyerekkori bántalmazás
vagy súlyos elhanyagolás. De vajon mi az
a mechanizmus, amely a gyerekkorban
elszenvedett élményt felnőttkori agreszszióvá alakítja? Mikics Éváék – csoportjuk
a NAP 2.0 programnak köszönhetően jött
létre – viselkedésszintű megközelítést alkalmaznak, rágcsálók bevonásával. Amikor
ﬁatal rágcsálók egymás közti szociális kapcsolatát megakadályozták – ezzel modellezve a gyermekkori elhanyagolást –, azok
felnőttkorukban konﬂiktushelyzetbe kerülve agresszíven támadtak, emellett olyan
helyeken harapták a másik állatot, ami elvileg „tiltott zónának” számít a rágcsálóknál.
(Ha két állat harcol egymással, az esetek
döntő többségében a küzdelem rituális,
a gyengébb nem szenved komoly sérülést,
mert a sérülékeny, sebezhető pontok támadása evolúciósan tiltott.) A bántalmazott
rágcsálók azonban nem ﬁgyelnek a tiltott
zónákra, és úgy tűnik, hogy ennek oka
a szociális viselkedés legfőbb szabályozójának, az agyi prefrontális kéregnek a megváltozott hálózati működésében keresendő.
Mikics Éva másik kutatási iránya az oxigénhiányos állapotban megszülető csecsemők felnőttkori viselkedésének elemzése.
Gyermekgyógyászokkal és pszichiáterekkel
összefogva próbálják megállapítani, hogy
az oxigénhiányos állapot hatására kialakuló
későbbi tanulási nehézségeknek és pszichés
zavaroknak a hátterében idegrendszeri mechanizmusok állhatnak. A cél annak kiderítése, hogy milyen gyógyszerrel előzhetnék
meg a születés körüli trauma felnőttkori
következményeinek kialakulását.
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A Katona István vezette csoport legújabb szenzációja a Nature Communicationsben jelent meg. Ők az idegsejtek fejlődésében egy teljesen új, eddig nem
ismert mechanizmust fedeztek fel, ami segít megérteni az agy normális fejlődését, emellett számos agyi fejlődési rendellenesség mechanizmusára adhat választ. Sejtjeink többsége ugyanis – molekuláris kapcsokkal összekötve – a számára ideális szöveti mikrokörnyezetben működik. Normális esetben mindig
több sejt születik, mint amennyi túlél. A hibás vagy felesleges sejt kapcsolatait
elveszíti, kiszakad a szöveti mikrokörnyezetéből, a szakemberek kifejezésével
„hontalanná” válik, és akkor beindul a programozott sejthalál, mely eltünteti
a felesleges sejtet. A folyamatosan osztódó őssejtek esetében a hontalanná válás különösen fontos. Az is jól ismert tény, hogy a daganatos áttétek képződése
során a tumorsejt is „meg tud szökni”, és esetében pontosan az a probléma,
hogy nem indul meg a programozott sejthalál. Nyitva maradt azonban a kérdés, hogy normális esetben mi a mechanizmusa a „hontalanná” válásnak, és mi
történik, ha ez a rendszer túlzottan aktív lesz. Egérmodell segítségével felfedezték, hogy a jelenség kulcsszereplője egy eddig ismeretlen enzim, mely nélkülözhetetlen a szükségtelen sejtek eltüntetéséhez. Azt is feltárták, hogy az enzim túlaktiválódik az anyai alkoholfogyasztás esetén, és ez sejthalálhoz vezet
az embriók agyában. Eredményük ezért a magzati alkohol szindrómával együtt
járó csökkent értelmi képesség jelenségének megértéséhez is nagyban hozzájárul. Acsády László szerint elképzelhető, hogy ennek a felismerésnek nemcsak
az idegsejtek szaporodásában, pontos számuk meghatározásában lesz jelentősége, hanem a daganatos betegségek kezelésében is szerepe lehet.

Az idegsejtek hálózata az agy félelmi központjában.
Az amigdalában található idegsejtek szabályozzák
a félelmimemória-folyamatokat.
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Vándorló idegsejtek egy egér
fejlődő agykérgében.

Az egyik legelterjedtebb pszichés betegség a pánikbetegség, a szorongás.
Gyakran olyan dologtól félünk, aggódunk, amitől nem kellene. Ennek
oka, hogy az agyunk tévesen asszociálja a körülöttünk lévő dolgokat,
helyzeteket a félelemmel. Ha történetesen megharap minket egy nagy
kutya, kialakulhat bennünk a kutyákkal szembeni félelem, de az kóros,
ha valaki egy öleb láttán sem mer kimozdulni a lakásából. Ezért fontos
a félelmi agyközpont kutatása – az amigdala nevű agyterület igen sokféle
serkentő és gátló sejttípusból áll. Hájos Norbert csoportja félelmi memórianyomok kialakulását kutatja a félelmi agyközpontban. A csoport
az amigdala régió különböző sejtjeit egyenként tanulmányozza a világon
egyre népszerűbb technikával: ez az optogenetika. Az eljárás lényege,
hogy fényérzékeny molekulát fejeztetnek ki a számukra fontos sejttípussal, majd speciﬁkusan serkenthetik, illetve gátolhatják ezeket a sejteket
adott viselkedési szituációban. Így egerek agyába ültetett optikai szál segítségével szabályozni tudják az egyes idegsejtek működését. Sejttípusról
sejttípusra megállapítható, hogy melyik működik normálisan és melyik
kórosan a beteges félelem kialakulásakor. Ha kiderül, hogy melyik mutat
ilyen reakciót, tudjuk, hogy melyik sejttípus gátlásával előzhető meg a félelem kialakulása. Ha ismert a sejttípus, olyan hatóanyagot kell előállítani,
amely kizárólag erre hat.

Nusser Zoltán Európa legrangosabb egyéni kutatói pályázatát,
az Európai Kutatási Tanács (European Research Council; ERC) pályázatát másodszor nyerte el – erre a duplázásra Európában még
a legkiválóbbak közül is kevesen képesek. A sikeres pályázathoz
rendkívül jó alapot biztosított a NAP 2.0 pályázat. Ő alapvetően új
módszert fejlesztett ki az idegsejtek közötti kapcsolatok diverzitásának meghatározására. Az idegsejtek a szinapszisokon keresztül
kapcsolódnak, amit rengeteg vegyület befolyásol. (Egy szinapszis
működéséhez nagyjából 1000 fehérjére van szükség, és ebből úgy
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900 strukturális fehérje.) Vajon ezeken a sejteken minden molekulából ugyanannyi található? Nusser Zoltán kutatásai alapján
arra a következtetésre jutott, hogy ebből a szempontból minden
sejt más. Az idegsejtek kommunikációját befolyásoló fehérjék
mennyisége óriási határok között változhat – erről a változatosságról eddig nem is álmodtunk. A Nusser Zoltán által kifejlesztett
módszer rendkívül precízen, kvantitatívan megmondja a jelen
lévő fehérjék mennyiségét. Ez felettébb fontos információ, hiszen
a gyógyszereink ezekre a fehérjékre hatnak.
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Végül a NAP 2.0 egyik legnagyobb sikertörténete a negatív tapasztalatok feldolgozásában kulcsszerepet játszó sejtcsoportok felfedezése, mely Nyíri Gábor és
Freund Tamás munkacsoportjának köszönhető. Eredményeik a világ egyik leg-

jelentősebb szakfolyóiratában, a Scienceben jelentek meg – egy éven belül kétszer. Ehhez tudnunk kell, hogy ilyen bravúrra a világ legnívósabb egyetemein és
kutatóintézeteiben is csak elvétve van
példa. A két Science-cikket hozó felfede-

Az újonnan felfedezett sejtjeink erőteljesen beidegzik a negatív élmények feldolgozásában szerepet játszó központot (LH
H b – laterális habenula).

zés részesei különféle molekuláris jelölési módszerekkel követték, hogy az egerek agyában mely idegsejtek nyúlványai
(axonjai) közvetítik a negatív tapasztalatok
információit az agyi feldolgozás során.
A nyomok az agytörzs median raphe régió (MRR) nevű területére vezettek, ezen
belül is egy korábban még nem ismert
serkentő sejtpopulációhoz, mely egy bizonyos fehérjét (vezikuláris glutamát transzporter 2, vGluT2) tartalmaz. Megfejtették,
hogy az egerek agyában milyen más sejtpopulációkkal kapcsolódik ez a különleges
idegsejt. Azt is felismerték, hogy milyen
folyamatok szabályozásában lehet szerepe:
optogenetikai módszerekkel igazolták,
hogy a sejtek serkentését a kísérleti állatok
rossz, elkerülendő élményként élték meg.
Ha gátolják a működést, akkor az egerek
negatív érzései csökkennek. Ezek az eredmények új, célzott gyógymódok kifejlesztéséhez nyithatnak utat a szorongás kezelésében.

Program kilenc évre
A magyar kormány 2012 végén hirdette meg a Nemzeti Agykutatási Programot (NAP); négy évre összesen 12 milliárd forint pályázati forrást lehetett elnyerni kutatólaboratóriumok alapítására és működtetésére, csúcstechnológiás műszerek beszerzésére és nem utolsósorban
kiváló kutatók hazacsábítására. A 2013-tól 2017-ig tartó első ciklus segített abban, hogy a magyar agykutatás tartósan a világ élvonalába
kerüljön, emellett a kutatások egyes eredményei esetében már a klinikai alkalmazások is körvonalazódnak. A program második ciklusa
2017. december 1-jétől 2021. november 30-áig tart. A négyéves időtartamra összesen 6,5 milliárd forintra lehetett pályázni. Az alacsonyabb összeget az indokolta, hogy a NAP 2.0 jelentős részben az első ciklusban sikeresen szerepelt laboratóriumok további munkáját támogatja, így már nem lesz szükség az első ciklushoz hasonló léptékű műszerbeszerzésre. A NAP 2.0 kifejezett célja a legkiválóbb csoportok
további támogatása, a világszínvonalú infrastruktúra és a tíz tagból álló NAP kiválósági hálózat nyújtotta egyedülálló konstrukció optimális
kihasználása. A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet vezette hálózat tagja a Természettudományi Kutatóközpont, hat egyetem (a Semmelweis Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
és az Eötvös Loránd Tudományegyetem), valamint az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet és a Richter Gedeon Nyrt.

A fentiekből is kitűnik, hogy a NAP 2.0 pályázatnak köszönhetően rendkívüli eredményeket értek el a KOKI kutatócsoportjai.
A nyertes csoportok dinamikus fejlődésen
mentek keresztül, új technikákat honosítottak meg, rangos szaklapokban jelentek
meg kutatási eredményeik. Acsády László
szerint tehát követendő példa ez a pályázati rendszer. A NAP 2.0 kiemelkedő jelentőségét az akadémikus abban látja, hogy
ezek a kutatócsoportok lehetőséget kaptak arra, hogy merjenek újat gondolni, új
módszereket kipróbálni, új kutatási programokat indítani. A csoportok világszinten is az élvonalba tartozó olyan módszereket, metodikákat alkalmaznak, amilyeneket három-négy éve még nem használtak. Ez a ﬁnanszírozási modell tehát az ered-

mények szerint bevált. A NAP 2.0 abban is
segített, hogy más pályázatokon sikerrel
szerepeljenek a csoportvezetők. Az ERC legtöbb magyar nyertese a KOKI-ban dolgozik, valamennyien a NAP-programok kedvezményezettjei voltak, illetve jelenleg is
azok. Érdemes megjegyezni, hogy ezeken
az ERC-pályázatokon keresztül az országba
áramló pályázati pénz összemérhető nemcsak a KOKI-s csoportoknak jutott NAP 2.0
támogatással, hanem a teljes NAP 2.0 költségvetésével (6,5 milliárd forint).
Acsády László szerint a csoportok konkrét kutatási eredményei mellett hasonló
jelentőségű az utánpótlás-nevelés. A kutatócsoportokban dolgozó ﬁatal kutatók
számos PhD-dolgozatot írtak és Tudományos Diákköri versenyt nyertek. Ha a tudo-
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mányos sikerek versenyképes ﬁzetéssel és
kiszámítható jövőképpel társulnak, Acsády
László véleménye szerint nem lesz gond
az utánpótlással.
A 2012-ben elkezdett és 2017-ben meghosszabbított program tehát igazolta jogosultságát. A tervezhető jövő érdekében
logikusan merül fel az érintettekben, hogy
lehet-e folytatás, hiszen egy év múlva lejár
a támogatás. „Ez a döntéshozóktól függ,
de az eredmények alapján a NAP-pénzek
nagyon jó helyre kerültek. Mindannyian reméljük, hogy lesz NAP 3.0, ennek értelméről
a döntéshozókat is szeretnénk meggyőzni,
hiszen az eddigi eredmények közül többet
a gyógyszerkutatásban használni lehet és
kell” – fogalmazott Acsády László, a KOKI
igazgatóhelyettese. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Visszaadni
a látás élményét
Világszerte legalább 2,2 milliárd ember látássérült a WHO
2019-es jelentése szerint. A látás akár primitívebb formájának visszaadása a vakok, gyengénlátók számára az életminőség drasztikus javulását jelenthetné. Ezen a területen szeretne eredményt elérni a Völgyi Béla neurobiológus vezette,
a NAP 2.0 által támogatott PTE-SZKK Retinális Elektromos Szinapszisok Kutatócsoport.

A

környezetünkből származó ingerek jelentős részét (nagyjából nyolcvan százalékát) képi
stimulusok formájában érzékeljük látórendszerünkkel. Az érzékelés folyamatának első lépése a szemünkben található ideghártya, a retina segítségével zajlik,
ami miatt a retinát a fényképezőgépek fényérzékeny chipjeihez szokás hasonlítani. A retina idegsejtjeinek hálózata azonban lényegesen több feladatot lát el, mint a fényerő
képpontonkénti (pixelenkénti) változásának
érzékelése. A felfogott és az idegsejtek számára értelmezhető jelsorrá alakított információt elsődlegesen feldolgozza, analizálja,
mielőtt a látórendszer felsőbb idegi központjaiba küldené. A szem és ezzel együtt a retina működése könnyen tanulmányozható,
egyedülálló, koponyán kívüli elhelyezkedése

miatt. Ugyanez a tulajdonság ugyanakkor
hátrány is, mivel a legtöbb látórendszert
érintő patológiás elváltozás a kitettsége
miatt elsősorban a szemben, a retina működésében következik be.
„A veleszületett és progresszív retinális
betegségek (diabéteszes retinopátia, időskori
makuláris degeneráció – AMD, retinitis pigmentosa – RP) világszerte emberek millióit
akadályozzák mindennapi életvitelük során.
Vakságot okoznak, de közvetett módon
anyagi és pszichés terhet rónak az egész társadalomra. A WHO 2019-es jelentése szerint
világszerte legalább 2,2 milliárd ember látássérült. A látás akár primitívebb formájának
visszaadása a vakok, gyengénlátók számára
az életminőség drasztikus javulását jelenthetné” – nyilatkozta magazinunknak Völgyi
Béla neurobiológus, a Pécsi Tudományegye-

A retina a szem belső falának (lila) mintegy 2/3-át teszi ki. Feladata a látott kép (bal
oldali futó alak) érzékelése, annak egyes képi aspektusokra (jobboldalt fentről lefelé
– mozgás ténye, mozgás iránya, szín, kontraszt) való felbontása és párhuzamos
pályákon történő továbbítása az agy felé. Megjegyzés: a 4 bemutatott képi aspektus
nagymértékű leegyszerűsítés, az emlős retinában 30-40 különböző dúcsejttípustól
indul ugyanennyi pálya az agy felé.
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tem kutatója, az MTA–NAP2 Retinális
Elektromos Szinapszisok Kutatócsoport vezetője. Ugyanakkor a vakság legtöbb formájának gyógyítása rövid távon a betegek
zöménél nem kivitelezhető. A beteg idegszövet implantátummal történő helyettesítése áthidaló megoldás lehet, amennyiben
a retinális idegsejthálózat működése részleteiben ismert – a NAP 2.0 által támogatott
Völgyi-labor munkatársai éppen ezeknek
az idegsejthálózatoknak a kapcsolatrendszereit térképezik fel.
A retina fényérzékeny fotoreceptorai által felfogott információt a bipoláris sejtek
juttatják a kimeneti dúcsejtekhez, a vertikális információs csatorna működését a horizontális és amakrinsejtek gátló kapcsolatai,
valamint a dúcsejt elektromos szinapszisok
jelentősen befolyásolják. Ez utóbbi kapcsolatoknak döntő szerepük van abban, hogy
a különböző típusú dúcsejtek ugyanennyi
képi aspektust (kontraszt, irány, laterális,
közeledő- és háttérmozgás stb.) kódolnak,
és párhuzamos információs csatornákon
küldenek az agy felé. Ismert ugyanis, hogy
a retinánkban található 30-40 dúcsejttípus
mindegyike egyenként egy-egy olyan lecsupaszított ﬁlmet hoz létre, amely a látott kép
egyetlen aspektusának változásait rögzíti.
A 30-40 különböző dúcsejt ezeket a ﬁlmeket ugyanennyi párhuzamos pályán szállítja a felsőbb látóközpontok felé, ahol végül
a látott kép (ﬁlm) látásérzetté alakul.
Ugyan az elektromos szinapszisok (gap
junction) jelenléte közismert minden központi idegrendszeri régióban, jelentőségük
mégis jórészt alulbecsült. A Völgyi-labor
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Az ábra bal oldalán a Völgyi-laborban tanulmányozott dúcsejtek közül 22 morfológiailag azonosított és tanulmányozott dúcsejt rajza látható (Völgyi és munkatársai, 2009
nyomán; az aránymértékskála 100 mm). Jobb oldalon egy ON
N és egy OFF
F polaritású
dúcsejt (a rajzon ezek a típusok be vannak karikázva) számítógépesen rekonstruált
képe látható. Megjegyzés: az ON
N és OFF
F polaritás arra utal, hogy az adott idegsejt
a fény be- vagy kikapcsolásáért felel.

munkatársai is megﬁgyeltek munkájuk során több dúcsejt-dúcsejt és dúcsejt-amakrinsejt elektromos szinaptikus kapcsolatot,
amelyek a dúcsejtek aktivitásának szinkronizációját, az úgynevezett populációs kód
kialakítását végzik. A kutatók azt vizsgál-

Retinális dúcsejtek fénystimulus (homogén fehér fény – a be- és kikapcsolást
a sárga téglalap jelzi) akcióspotenciálsorozatai (alul az időlépték látható másodpercben megadva). Felül 6 különböző
ON
N polaritású (fekete), alul 6 OFF
F polaritású sejt (piros) aktivitása látható egymás alatt (a jobb érzékelhetőség kedvéért
minden egyes sejt esetén 6 egymást
követő fényválasz látható egymás alatt).
A Völgyi-labor munkatársai bemutatták,
hogy a különböző típusú dúcsejtek a fényre különböző sebességgel/késéssel reagálnak (Tengölics és munkatársai, 2019).

ják, hogy a populációs és a klasszikus egysejtkódolási mechanizmus hogyan működik közre, hogy számunkra a látás élményét létrehozzák. A közelmúltban a labor
munkatársai bebizonyították, hogy a párhuzamos retinális csatornákon haladó in-

válaszkésések ﬁnomhangolásához a retinális pályák aktív részvétele szükséges,
különös tekintettel az oldalirányú GABA
– a többnyire gátló hatású neurotranszmitter – által közvetített gátló, valamint
az elektromos szinapszisok általi serkentő
kapcsolatokra.
„Azt feltételezzük, hogy ezzel a válaszkésési ﬁnomhangolással a látórendszer súlyozza a szállított információ hatásfokát,
vagyis azt, hogy az mennyire lesz meghatározó a látásérzetben. Az eredmények egy
részét kollaborációs munka keretében egy
számítógépes retina algoritmus segítségével
is reprodukáltuk, amely előrevetíti az eredmények lehetséges jövőbeni technológiai
felhasználását” – összegez Völgyi Béla, akitől megtudtuk, hogy a kutatócsoport a kísérletes munka nagy részét speciálisan erre
a célra tenyésztett, genetikailag módosított (GMO) egereken végezte. Ugyanakkor
az emberi retina szövetében is sikerült kimutatni ugyanazokat a dúcsejt elektromos
szinaptikus kapcsolatokat, amelyeknek a
szerepét az egérretinán tisztázták. Ez utóbbi valószínűsíti azt a tényt, hogy a munka-

Balra egy retinapreparátum felszíne Ca++ látható képalkotási vizsgálat közben (a dúcsejtek sejttesteinek világosságát az indikátor Ca++-kötése okozza; a jelölés erőssége
az egyes sejtek aktivitási szintjeire utal, melynek időbeli változása követhető). Jobb
oldalon a színkódolt 3 dúcsejt aktivitásának (fényességének) időbeli változása látható.

formáció típusspeciﬁkus eltéréseket mutat
a fényválaszok időbeli gyorsaságában és
lefutásában. Már egy egyszerű homogén
fénystimulus ki- és bekapcsolására is egyes
dúcsejtek gyorsan (50-60 milliszekundum),
mások relatíve nagy időkéséssel (> 200 milliszekundum) válaszolnak. A kutatók azt is
bizonyították, hogy egy sejttípus esetében
az időbeli paraméterek a fényinger típusától
(homogén/mintázat, álló/mozgó) és egyéb
paramétereitől (fényerő, szín stb.) változatosságot mutatnak. Megﬁgyelték, hogy a

tudomány

csoport felfedezései nem az egérretina sajátságai, hanem olyan folyamatokról árulkodnak, amelyek saját látásunkat, képi világunkat is nagyban meghatározzák. A retina
pontos kódolási mechanizmusainak megfejtése révén a jelenleg használatos retinális
implantátumok algoritmusainak tökéletesítésére nyílik majd lehetőség.
A Völgyi-labor eredményei nívós nemzetközi lapokban, mint a PLoS One, Frontiers
in Cellular Neuroscience, Brain Structure and
Function jelentek és jelennek meg. ¡
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Másképpen látjuk egymást
Forrás: facebook.com/FamilyDogProject

A kutya és az ember agya eltérően súlyozza a különféle vizuális információkat. Míg az emberi agy különösen érzékeny az arcokra, a kutyákra ez nem jellemző
– fedezték fel az ELTE TTK Etológia Tanszék kutatói.

A

kutatásban olyan kutyák vettek részt, akiket gazdájuk bevonásával tanítottak meg arra, hogy éber állapotban, rögzítés nélkül, mozdulatlanul feküdjenek az MR-szkennerben. A mai napig a világon csupán néhány kutatócsoportnak sikerült családi kutyákat megtanítani erre, és most közülük kettő, a magyar
és a mexikói csoport fogott össze, hogy elvégezzék az egyedülálló teszteket. Húsz
kutya és harminc ember vett részt a funkcionális MRI-vizsgálatban, amelyben más
kutyák és emberek fejét elölről és hátulról mutató rövid videoklipeket vetítettek
nekik. A vizsgálat meglepő hasonlóságokat és különbségeket tárt fel a kutyák és
emberek agyi válaszai között. „Részben hasonlóak, részben nagyon is különböznek azok az agyi rendszerező elvek, amelyek meghatározzák, hogy miként látják
egymást az emberek és a kutyák. Ez újabb bizonyítéka annak, hogy a törzsfejlődés szempontjából távoli rokon emlős fajok képalkotó módszerekkel történő összehasonlítása jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy pontosabban megértsük a társas

funkciók agyi szerveződését és evolúciós fejlődését”
– foglalja össze az eredményeket Andics Attila,
a kutatás vezető szerzője. A tanulmány a The Journal of Neuroscience folyóirat októberi számában
jelent meg. ¡

Durva hidegbetörésekre számíthatunk
bennük több éghajlati forgatókönyv eredményeinek alapján elemezték a folyamatokat. A különböző modellek előrejelzései némileg eltértek egymástól, de
a lényegben egyetértés mutatkozott: összességében egyre nagyobb kilengések
várhatók az Északi-sark körüli térség légnyomásában. Ez azt jelenti, hogy egyre

A

z északi pólus térsége felett a magaslégkörben
állandóan egy hatalmas örvényben forog a levegő. Ezt a több ezer kilométer átmérőjű forgó légtömeget hívják poláris örvénynek. Mivel a poláris örvény erősségét az Egyenlítő és az Északi-sark közötti
hőmérséklet-különbség határozza meg, nyáron gyengébb, télen pedig intenzívebb ez a jelenség.
Az Északi-sark fölötti légnyomás ingadozásáról
tudjuk, hogy kaotikus folyamat, meglehetősen nehéz
előre jelezni az alakulását. Még nehezebb annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy miként hat a klímaváltozás a sarki légköri folyamatokra.
Az MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport, valamint a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont munkatársai ennek a kérdésnek jártak utána.
A vizsgálat során két élvonalbeli éghajlati modell, és
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Az arktikus oszcilláció hőmérsékleti távkapcsolatainak erőssége és előjele
(bal oldali ábra, az arktikus oszcillációs index és a felszíni hőmérséklet közötti korrelációs együttható) és ezek 1950–2099 közötti (várható) változása
(jobb oldali ábra) a december–február hónapokban.

durvább és egyre délebbre hatoló hidegbetörésekre számíthatunk, ugyanakkor
időközben szokatlanul enyhe és csendes téli időszakok is lehetnek. Ezzel egy
időben a Föld egymástól távoli területeinek időjárása közötti kapcsolatokban
is változások várhatók. ¡

inno -tér

Forrás: Haszpra et al., J. Climate (2020) 33 (8): 3107–3124.

Magyar kutatók újszerű szimulációs
módszerekkel vizsgálták a klímaváltozás hatását a sarki légköri
folyamatokra. Az eredmény: egyre
durvább és egyre délebbre hatoló
hidegbetörések, az eddiginél kiszámíthatatlanabb időjárás.

állattenyésztés, állatjóllét, termelékenység, élelmiszer-biztonság, digitalizáció, robotizáció

Szerző: Hor váth Dániiel

Vízágyban fekve
a tehén jobban tejel
Azt mondják, a mezőgazdaságban huszonöt évente követik egymást a nagy technológiaváltások. Az állattenyésztésben évtizedek óta nem látott paradigmaváltás
zajlik, az innováció ezen a gazdasági területen is a digitalizációt és a robotizációt
jelenti. Húth Balázs, a Szent István Egyetem Kaposvári Campus Állattenyésztéstechnológia és Menedzsment Intézeti Tanszék vezetője szerint a következő technológiai ugrásra biztosan nem kell majd negyed évszázadot várni.

A

mezőgazdaság ágazatai közül az állattenyésztésnek
van jelenleg egyértelműen a legkevésbé jó sajtója. A hírek jelentős része negatív tartalmú, és arról szólnak,
hogy az állatok – különösen a szarvasmarhák és a sertések – tartása rendkívül energiapazarló. Takarmányukat pedig
hatalmas, a természettől elhódított földterületeken kell megtermelni. A takarmány emésztése során a szarvasmarhák metánt termelnek, amely még a szén-dioxidnál is erősebb üvegházhatású gáz.
A közkeletű vélekedés szerint ráadásul az állatok komfortja sem
megfelelő, szabályosan szenvednek a lélektelennek tűnő nagyüzemi
tartási körülményektől. Az állattartók tömik őket gyógyszerekkel,
antibiotikumokkal, hozamfokozó készítményekkel, emiatt a húsukat, tejüket elfogyasztó ember egészsége is veszélyben lehet. Ez tehát
az egyik legelterjedtebb vélemény a nagyüzemi állattartásról. Ám
attól, hogy sokan ugyanazt gondolják, az még nem lesz igaz. Az előítéletek szorításában nagyon nehéz elkülöníteni a tényeket a ﬁkciótól. Ha a népszerű szólamok szerint nézzük az állattenyésztést, úgy
tűnhet, hogy ez a gazdálkodási terület megrekedt valahol a múlt-

ban, amikor a termelők sem az állatok jóllétével, sem az élelmiszerbiztonsággal nem törődtek, ami persze már akkor sem volt így.
De vajon ez a valóság? Szükség van-e egyáltalán technológiai fejlesztésre az állattenyésztésben, amikor a régi időkben az alpesi legelőkön tartott tehenek voltak a „legboldogabbak”. Az élelmiszertermelés azonban létfontosságú ágazat, így döntéseinket, értékítéletünket sem alapozhatjuk holmi mendemondákra, csakis a bizonyított tudományos tényekre. Az állattenyésztési kutatóknak,
szakembereknek egyszerre számos, egymásnak alkalmanként látszólag ellentmondó kényszernek kell megfelelniük.

Etető- és fejőrobotok
Párhuzamosan kell a termelékenységet emelniük (hiszen egyre
több ember élelmezését kell egyre kisebb területen biztosítani),
a termelés ökológiai lábnyomát csökkenteniük, és megfelelni
az állatjólléti követelményeknek. Ám ezek a szempontok a valóságban nem is mondanak annyira ellent egymásnak.
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Az agráriumban drónokat, chipeket használnak adatgyűjtésre, így a szakemberek azonnal értesülnek egy-egy egyed esetében a nemkívánatos, megváltozott élettani folyamatokról. A betegségek hatékonyabban megelőzhetők, a gyógyszerhasználat csökken, de további
tartástechnológiai innovációval, valamint rezisztencianemesítéssel a gyógyszerhasználatot még tovább lehetne csökkenteni.

„Most éppen a nagy változások idejét éljük a mezőgazdaságban,
annak minden területén. Igazi ipari forradalom megy végbe az agráriumban, jelenleg és az elkövetkező években olyan alapvető átalakulásoknak lehetünk majd tanúi, amire az elmúlt három-négy
évtizedben nem volt példa – mondja Húth Balázs. – Megjelent
az állattenyésztésben és a növénytermesztésben is a digitalizáció,
drónokat, chipeket használunk adatgyűjtésre, teljesen vagy félig automatizált technológiákat használunk megannyi területen.
A hadiipar után a mezőgazdaság az innovatív technológiák egyik
legnagyobb felhasználója.”
A szántóföldeken high-tech traktorok GPS-koordináták alapján, illetve a talaj ﬁzikai és kémiai jellegzetességeit ﬁgyelembe véve végzik a talajmunkát, a tápanyag-utánpótlást – szinte teljesen
autonóm módon. Az állattenyésztésben is élvonalbeli elektronikus
berendezésekkel dolgoznak. Sok gazdaságban már robotok etetik,
fejik a teheneket, az egyedekbe chipet ültetnek, bendő bóluszt (lenyelhető kerámia kapszulát, amely elektronikus jeladót tartalmaz)
helyeznek, ezek valós idejű adatokat szolgáltatnak az állat aktuális
bioﬁzikai paramétereiről.
Mindezek az adatok (amelyek feldolgozásához a legmodernebb
számítási kapacitásra van szükség) alapvetően két célt szolgálnak.
Egyrészt az állattartó üzem gazdaságos működéséhez elengedhetetlen racionális döntéseket lehet a segítségükkel meghozni, másrészt élelmiszer-biztonsági célokat szolgál a termelési folyamat
egésze során. Ha a szakemberek azonnal értesülnek egy-egy egyed
esetében a nemkívánatos, megváltozott élettani folyamatokról,
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a betegségeket hatékonyabban megelőzhetik. Ezzel elkerülhetők
a súlyos, akár járványos betegségek az állományban.
Húth Balázs szerint így kevésbé van szükség gyógyszerekre és
antibiotikumra, és ha ezek nem kerülnek bele az élelmiszerláncba,
az egyértelműen előnyös valamennyi szereplőre, különösen a fogyasztókra nézve. Vagyis a precíziós technológiák az állatitermékelőállítás hatékonyságának növelése mellett élelmiszer-biztonsági
célokat is szolgálnak.
Az állattenyésztésben alkalmazott korszerű fajták és hibridek
csúcstermelésre képesek, ugyanakkor minél nagyobb teljesítményre képes az állat, a szervezete annál inkább „kispannolt”,
egyre érzékenyebb a tartás- és takarmányozástechnológiára.
A legkisebb hiba a termelés csökkenéséhez vagy akár betegséghez vezet. Az állatok betegségeinek gyógyszeres kezelése az állattenyésztést érő egyik legsúlyosabb kritika. A tanszékvezető szerint
az Európai Unió tagállamai közül Magyarországon nem kiugró
az állattenyésztésben alkalmazott gyógyszerezés, de további tartástechnológiai innovációval, valamint rezisztencianemesítéssel
a gyógyszerhasználatot még tovább lehetne csökkenteni.

Műszaki-biológiai-gazdasági egyensúly
Nyilvánvaló, hogy a koncentrált, intenzív tartástechnológiai környezetben az egyedek hajlamosabbak a betegségekre, mint az extenzív tartásban élő állatok. Magyarországon európai viszonylatban is nagy létszámú telepeken folyik a tejtermelés, a gazdaságok
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átlagos mérete meghaladja az 500 tehenet (és nem ritkák az 15002000-es állományú telepek sem). Az állománykoncentráció a műszaki-technológiai fejlődés természetes velejárója a tejtermelésben, hiszen a befektetett erőforrások megtérülése, a termelés
hatékonysága így javítható. Ahogy a szaknyelvben megfogalmazzák: egyensúlyt kell fenntartani a műszaki, a biológiai és az ökonómiai szempontok között.
A leglátványosabb állattenyésztési innovációk egyértelműen
a robotizáció területén valósulnak meg. Ennek oka a berendezések
nagy és szembetűnő volta, illetve az, hogy a robotizált állattartási
technológiák különböznek leginkább a laikusok számára a klaszszikus módszerektől. Akik nincsenek közeli kapcsolatban a haszonállattartással, és annak módszereit csak ﬁlmekből ismerik, azt
hihetik, hogy az alkalmazott technológiák száz éve alig változtak.
Ez persze koránt sincs így, de az automatizált tartás még így is teljesen átalakítja az állattartás korábbi technológiai folyamatait. Hamarosan már szinte minden nagy állattartó telepen az lehet a napi
gyakorlat, hogy például a tejelő tehenek napi ellátása megoldható
úgy, hogy csak hébe-hóba látnak embert. Robot eteti és feji őket,
a szakemberek pedig a kapott adatok alapján hozzák meg a legmegfelelőbb döntést.
A digitalizáció és a robotizáció fémjelezte új ipari forradalmat
egyrészt a hatékonyságnövelés okán dicsérik, másrészt a munkaerő-leépítés miatt átkozzák. Az állattenyésztésben hasonló trendek
érvényesülnek, a robotizált farmok működtetéséhez kevesebb emberre van szükség. Csakhogy ez inkább a krónikus munkaerőhiányt
orvosolja, semmint alkalmazottak tömegeit teszi munkanélkülivé.
„Ha sorban állnának a dolgozni vágyó emberek, hogy ők az állattenyésztésben akarnak munkát vállalni, akkor ezeket a kritikákat
még el is tudnám fogadni. A helyzet ezzel szemben az, hogy a mezőgazdaságba, és ezen belül az állattenyésztésbe lepkehálóval kell fogdosni az embereket – magyarázza Húth Balázs. – És itt nemcsak
a minőségi munkaerőről beszélünk, hanem bárkiről, aki hajlandó
bemenni az állatok közé. A minőségi munkaerő hiánya pedig koc-

káztatja a biztonságos élelmiszer-termelést. Tudomásul kell venni,
hogy itt rendkívül bonyolult és összetett biológiai rendszerekkel
dolgozunk, és minden munkavállalónak, dolgozzon akár az alsóbb,
akár a vezetői szinteken, rátermett szakembernek kell lennie.
Az automatizálás is azt a célt szolgálja, hogy a termelés biztonsága biztosított legyen, a humánerőforrásból eredő kockázati faktort a minimálisra csökkentsük.”
Messzire vezető kérdés, hogy miért akarnak kevesen a mezőgazdaságban elhelyezkedni. Ez a helyzet igen sok tényezőből tevődik össze. Nyilván nem a mezőgazdaságban vannak a legmagasabb ﬁzetések, bár a tanszékvezető szerint az elmúlt időszakban
jelentős volt a bérszínvonal-emelkedés az ágazatban. Ez a jelenség
összefügg a technikai innovációval, hiszen az egyre fejlettebb berendezéseket és egyre érzékenyebb eljárásokat csak egyre kvaliﬁkáltabb munkaerő képes működtetni. A proﬁt meg egyértelműen
összefügg az alkalmazottak szakmai képességeivel (a magasan
képzett dolgozó pedig drágább).

Belegumicsizmásodás
Ezzel együtt továbbra is igaz, hogy az állattenyésztési szakmának
nincs túl nagy becsülete a társadalomban, és ezt a közép- és felsőfokú agrároktatásba jelentkezők száma is alátámasztja. „Nekünk
mindenképpen meg kell mutatnunk a leendő állattenyésztési szakembereknek, hogy ma már az ágazat nem azt jelenti, hogy trágyás
gumicsizmában szaladgálunk az istállóban. Mondani is szoktuk,
hogy nem szabad belegumicsizmásodnunk a szakmába” – fogalmaz Húth Balázs. A szakképzett állattenyésztő ma már több okostelefont, tabletet, laptopot lát, mint gumicsizmát.
A Szent István Egyetem Kaposvári Campusának tangazdasága
is a legmodernebb digitális eszközökkel van felszerelve, és ez érthetően sokkal vonzóbb a pályaválasztás előtt álló diákok számára,
mint a vasvilla és a trágyás talicska. Az egyetemi tangazdaságban
például egy teljesen automatizált tejtermelő istállót építenek, ahol
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A takarmánykiosztó robot automatikusan keveri a takarmányt, igazodva az egyedek eltérő tejtermeléséhez; a fejőrobot
a munka minden fázisát elvégzi: a tőgy előkészítését, a fejést, a fertőtlenítést – emberi beavatkozás nélkül. A fejési intervallum a tehén saját biológiai ritmusához igazodik, így nem okoz stresszt az állatnak, aki jól érzi magát a fejőállásban.

a tehenek fejését, takarmányozását, valamint a trágya eltávolítását
és kezelését is robotok végzik.
A tanszékvezető szerint ezek a rendszerek jószerével teljes mértékben kiválthatják az emberi munkaerőt. Ez természetesen nem
jelenti azt, hogy ezekben az istállókban már nincs egyáltalán szakember. Vannak alkalmazottak – bár kevesebben –, de ők más típusú munkát végeznek. Inkább a gyűjtött adatokat elemzik, döntéseket hoznak, és a berendezések helyes működését biztosítják.
A takarmánykiosztó robot automatikusan keveri a takarmányt, igazodva az egyedek eltérő tejtermeléséhez, és a fejőrobot is a munka minden fázisát képes elvégezni a tőgy előkészítésétől, fertőtlenítésétől kezdve a fejésig – emberi beavatkozás nélkül. Egy robot 60-80 tehenet képes ellátni. A berendezéseket az istállók jól megtervezett pontjain helyezik el, a tehenek pedig akkor
mennek oda, és veszik igénybe a robot szolgáltatásait, amikor úgy
érzik, hogy jólesne nekik a fejés. Ezt önkéntes fejésnek hívják, és
azért vált népszerűvé, mert kiderült, hogy a tehén pontosan tudja, hogy mikor termelődött már elég teje ahhoz, hogy azt hatékonyan le lehessen fejni, és ezzel enyhüljön a tőgye feszülése.
Vagyis a fejési intervallum a tehén saját biológiai ritmusához
igazodik, és nem okoz stresszt az állatnak, hanem éppen ellenkezőleg, jól érzi magát a fejőállásban. Emiatt – és az emberi jelenlét csökkentett volta miatt – az automatizált istállók lényegesen
nyugodtabb környezetet biztosítanak az állatoknak. A napi munkaszervezési rutinnal járó zavaró tényezők jelentős része kiküszöbölhető. Az automatizált istállókba a munkagépek bejárása is kor-
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látozott, hiszen valamennyi technológiai folyamat automatizált.
Az istálló klímájáról, hőmérsékletéről és páratartalmáról ugyancsak vezérlőautomatika gondoskodik.
„Próbálunk a tejelő teheneknek olyan kényelmes környezetet
teremteni, ahol a genetikai képességeiket maximálisan ki tudjuk
aknázni. Így érhető el, hogy egy mai tejelő tehén akár 12-13 ezer liter tejet is termelhet egy laktációs, vagyis tejtermelő periódus alatt,
ami nagyjából 10-11 hónapig tart – mondja Húth Balázs. – Vannak
tehenek, amelyek akár napi 70-80 liter tejet termelnek. Egyértelmű,
hogy ezeknek az állatoknak már teljesen más a bioritmusuk, mint
a harminc-negyven évvel ezelőtt élt, feleennyi tejet termelő teheneknek. Ezzel pedig az alkalmazott technológiának is lépést kell
tartania.”
Ez a termelési színvonal egyben azt is jelenti, hogy az állatok
„csúcsra vannak járatva”, és így érzékenyebbek a környezeti hatásokra. Folyamatosan ﬁnomhangolni kell a takarmányozást,
az istálló hőmérsékletét és még sok más tényezőt, hogy a tehenek genetikai teljesítményét minél jobban ki lehessen használni.
A kaposvári campuson épülő automatizált istállóban például
a tehenek vízágyas matracokon pihenhetnek majd. Erre azért van
szükség, mert a tehenek akkor termelik a tejet, amikor pihennek.
Vagyis az állattartónak az az érdeke, hogy a tehén minél többet
pihenjen, hiszen ekkor termeli a proﬁtot a gazdaságnak.
A vízágy talán meglepő lehet, de valószínűtlen, hogy a zöldellő alpesi rétekkel felveheti a versenyt, ha arról van szó, hogy a laikusok melyik tartási módot tartják a legjobbnak a teheneknek.
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Csakhogy a valóságban a kutató szerint már az alpesi legelőket sem tejelő tehenek legelik, hanem növendék állatok és húshasznú anyatehenek.
A nagy többségüket Ausztriában vagy Svájcban is istállókban tartják, aminek racionális okai vannak. „A mezőgazdaság is üzleti tevékenység, számos
szempontnak kell megfelelni. A lakosságot élelemmel kell ellátni, teljesíteni kell a klímavédelmi célkitűzéseket, és proﬁtot kell termelni. E faktorok
eredőjeként a nyugat-európai üzemek is koncentrálódnak” – érvel Húth
Balázs. A 20-30 tehenes alpesi gazdaságok már ritkaságszámba mennek.

Ökológiai patanyom
E tekintetben elválik egymástól a tejtermelés és a húsmarhatartás. Az előbbi ma már alapvetően intenzív technológiai rendszerekben zajlik, míg
a húsmarhákat extenzíven tartják és a vegetációs időszakban legeltetik.
A szakember szerint nem szabad álmokat és illúziókat kergetnünk, amikor
az idilli természeti környezetben éldegélő, legelésző tehenekről van szó.
Ennél jóval fontosabb szempont, hogy a termelt élelmiszer (vagyis a tej)
egészséges-e, és lehet-e belőle kiváló minőségű tejtermékeket gyártani.
„Egyetlen állattenyésztőnek sem lehet az az érdeke, hogy az állatok
biológiai igényét ne elégítse ki maximálisan, hiszen akkor nem termelnek
genetikai képességüknek megfelelően, a gazdaság pedig tönkremegy.”
Amint láttuk, a tejtermelő üzemek ma már rendkívül fejlett és érzékeny
Az állattenyésztési kutatások nagy hányada fókuszál a környezeti
terhelés csökkentésére. A takarmányadagok összetételének megváltoztatásával, illetve speciális takarmánykiegészítők alkalmazásával,
a trágyakezelési technológia fejlesztésével jelentősen csökkenthető
az emésztés során termelődő üvegházhatású metán mennyisége.

innováció

elektronikai berendezésekkel vannak felszerelve. Mindezt
az infrastruktúrát extenzíven tartott tehenekkel nem lehetne megbízhatóan és gazdaságosan működtetni.
Az állatjólléti aggályok mellett az utóbbi években legalább ilyen hangsúlyos kritika az állattenyésztéssel, különösen a szarvasmarhatartással szemben, hogy hatalmas
az ökológiai lábnyoma. Nagyon sok energiát, földterületet,
vizet igényel, hogy az állat egy kiló húst vagy egy liter tejet
„termeljen”. Húth Balázs nem tagadja, hogy e kritika részben megalapozott, ugyanakkor arra hívja fel a ﬁgyelmet,
hogy a mezőgazdaságnál vannak sokkal kevésbé fontos
iparágak is (például a távolsági közlekedés és a turizmus),
amelyek ugyancsak jelentős mértékben szennyezik a környezetet. Miközben a Föld népessége folyamatosan növekszik, ezzel párhuzamosan egyre csökken a mezőgazdaságilag művelhető földterületek nagysága. Vagyis kisebb
területen kell elegendő élelmet termelni több embernek.
Ez az elvárás pedig csak innovációval, intenzív technológiákkal és fajtákkal lehetséges.
Azt senki sem tagadja, hogy az állattenyésztésnek is van
szénlábnyoma, és ez nemcsak az állatok tartására, de a nekik szánt takarmány megtermelésére, a takarmánynövények öntözésére, szállítására is vonatkozik. Az állattenyésztési kutatások nagy hányada fókuszál arra, hogy az állati
termékek előállításakor a környezeti terhelést csökkenteni
lehessen. A takarmányadagok összetételének megváltoztatásával, illetve speciális takarmánykiegészítők alkalmazásával, a trágyakezelési technológia fejlesztésével jelentősen
csökkenthető az emésztés során termelődő üvegházhatású
metán mennyisége.
A hústermelési céllal tartott szarvasmarhafajták roszszabb hatásfokkal alakítják a takarmányt hússá, mint a tejelő tehén tejjé. Vagyis egy kiló hús előállításához több
takarmányt kell megetetni a marhával, mint egy kiló tej termeléséhez. Ez természetesen annak árában is jelentkezik.
A hús minőségét alapvetően a fajta és a tartási körülmények határozzák meg. Húth Balázs szerint a tartás helyének
kisebb a jelentősége. Annál mindenképpen kisebb, mint
ami indokolná mondjuk az argentin és a magyar marhahús árkülönbségét. Itthon is elérhetők azok a fajták, illetve
alkalmazzák azokat a húsipari eljárásokat (például az érlelést), amelyeket a nagy és divatos steaktermelő nemzetek.
Így objektív szempontok szerint nem igazán lehet az azonos fajtájú és korcsoportú marhák által termelt húsok közötti minőségi sorrendet felállítani a tartás helye szerint.
Kérdés, hogy meddig fokozható az állattenyésztés, azon
belül is a szarvasmarhatartás hatékonysága. Húth Balázs
elmondta, hogy amióta ő elkezdett a szakmában dolgozni,
harmadával emelkedett a tehenek átlagos tejtermelése. Ezt
együttesen határozzák meg a nemesítés eredményei (azaz
a genetikai tényezők), továbbá a tartás- és takarmányozástechnológiai innovációk. A tanszékvezető véleménye szerint a teljesítményben mutatkozó genetikai előrehaladás
a jövőben csökkenni fog, vagyis valószínűleg közelítünk
a tehén biológiai teljesítőképességének felső határához.
De hogy pontosan hol lesz ez a határ, azt ma még senki
sem tudja megmondani. ¡
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Szegedi Tudományegyetem • u-szeged.hu

Másodnyersanyagok kutatása
az SZTE vezetésével
Az Innotéka 2019. májusi számában adtunk hírt négy magyar egyetem
– Szeged, Miskolc, Pécs és Sopron felsőoktatási intézményei – elsősorban a másodnyersanyagok kutatásával foglalkozó együttműködéséről.
A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) által vezetett közös kutatások legfontosabb eredményei közül fontos kiemelni a következőket.
A szennyvíz és szennyvíziszap kezelésében,
hasznosításában, újrahasznosításában:
 Kombinált megközelítés (ultrahang, Fenton-oxidáció, ózon) a membránszűrések hatékonyságának növelésére és költségeinek csökkentésére.
 Új, öntisztító nanokompozit membránok kifejlesztése.
 A gyógyszer-intermedierek lebontására
képes Unique törzs izolálása, jellemzése
és alkalmazása az ipari szennyvíz tisztítására.
 Mikrobakultúrától függő és független,
biostimulációs, bioaugmentációs stratégiák tervezése és alkalmazása az olajos
szennyezők intenzívebb eltávolítására.

 Dízelolaj-szennyezések megszüntetési

tervének kidolgozása egy katonai bázis
felszín alatti vízbázisában.
 Különféle biomasszaforrások, például
paradicsom- és fahulladékok, fűz, mikroalga-biomassza, algákkal kezelt szennyvíz felhasználásával biogáz előállítása.
 Együttműködéssel került kifejlesztésre
egy szénmentes fenntartható eljárás
a fotobiohidrogén vízből történő folyamatos, de ciklikus előállítására.
 Igazolást nyert, hogy a talajnedvesség
és a hőmérséklet-változás sokkal erőteljesebben hat a CO2 légzésére, mint
az alacsony dózisú szennyvíziszap-kezelések.

A Szegedi Tudományegyetem egységei
18 új kutatót, valamint 14 magas rangú
tudományos szakértőt vontak be a projektbe, több mint 35 előadást tartottak
a témából magyar és nemzetközi konferenciákon, a projekt eredményeit pedig több
mint 100 nívós folyóirat-közleményben
tették közzé. ¡

új billentyűrendszer, tölcsér, átfordító mechanika

Magyar fejlesztésű hangszer-innováció
A tuba feltalálása óta nem történt akkora előrelépés a hangszer fejlődésében,
mint amekkorát Szentpáli Roland és Juhász Zoltán hangszer-innovációja jelenthet. A kifejlesztett mechanika ugyanis lehetővé teszi, hogy a muzsikusok állva
játsszanak a hangszeren, és szabadon mozogjanak a színpadon.

A

tuba 1835-ös szabadalmaztatása óta csupán a billentyűrendszerét fejlesztették, valamint a mérete nőtt, hogy minél nagyobbat szóljon. A súlyánál és tartási pozíciójánál fogva
azonban csak ülve lehet rajta játszani.
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Szentpáli Roland tubaművész-zeneszerző ötletei alapján Juhász
Zoltán aranykoszorús hangszerkészítő mester gyártott egy új billentyűrendszert, amellyel úgy reformálja meg a hangszer tartási
pozícióját, hogy állva is lehet játszani rajta. A most kifejlesztett új
alkatrész utólag is installálható bármely ilyen rendszerű hangszerre.
Az innováció segítségével a zenésznek csak minimálisan kell
balanszíroznia a hangszert, miközben szabadon mozoghat a színpadon. Tökéletesen látja a karmestert, a hangszer tölcsére minimálisan sem takarja el az arcát, mindeközben a tuba a közönség felé néz
játék közben.
Az új átfordító mechanika gyártása itthon, magyar cég által valósul meg, az alkatrész installációját a Meinl Weston 2250 típusú tubára világszerte bármely hangszerjavító szakember el tudja majd végezni, a rögzítés és a márkánként minimálisan eltérő méretek miatt
minden más tuba esetében az adott modellhez kell igazítani. ¡

innováció, inno -tér

Lasram Engineering Kft. • lasram.hu

Nagydíjat nyert
a Lasram Engineering Kft.
A 2020-ban megrendezett Ipar Napjai Kiállításon a szakmai zsűri, ugyanúgy, mint
tavaly, a Lasram Engineering Kft. innovációjának ítélte a Nagydíjat. A díjazott
termék a Wigner Fizikai Kutatóközponttal és a Csepeli Szerszámgépgyár Kft.-vel
közösen fejlesztett Robotautomatizált Additív Manufacturing (RAM) lézercella.

Kreisz István és Kreisz Lilla ügyvezetők a Nagydíj átvétele után.

A

RAM egy lézeres additív gyártóberendezésből,

egy hagyományos megmunkálóközpontból, továbbá egy azokat kiszolgáló és szervező Kawasaki
robotegységből áll. A cella minden olyan alkalmazásban használható, ahol 3D nyomtatott alkatrészekre van
szükség, de a tűrésekre és a felületre vonatkozó követelmények miatt a hagyományos megmunkálást sem lehet elhagyni.
A RAM lézeres digitális technológiát használ alkatrészek
mechanikai struktúrájának elkészítésére. A megfelelő összetételű fémporból felépített mechanikai szerkezet illesztőfelületeit forgácsolással lehet elkészíteni, a finom felületi kialakítást szintén forgácsolási megmunkálás biztosítja. A digitális technológiából adódóan nincs szükség előgyártmányra,
az alkatrészek alapanyaga egy finom fémpor, melynek részecskéit lézersugár olvasztja össze. Az anyag-hozzáadásos gyártás
(additive manufacturing; AM) nagy szabadságfokot biztosít
tetszőleges belső üregek kialakítására, anyagtakarékos alkatrész elkészítésére.
A gyártási folyamat automatizálását Kawasaki robot segíti. A felépített előgyártmányt automatikusan helyezi a forgácsolóegység megfogójába. A rendszer szenzorai biztosítják
a biztonságos gyártási folyamatot, a rendszerhez illesztett
mérőegység minősíti az elkészült alkatrészt.
A forgácsolási technológiák gyors megmunkálást, kiváló
felületeket, pontos tűréseket garantálnak. Az anyagleválasztással működő technológiákkal ellentétes, az anyag hozzáadásával készülő alkatrészek több előnyös lehetőséget biztosítanak. A digitális gyártástechnológia előnyeinek köszönhetően

anyagtakarékos, mechanikailag optimalizált alkatrészeket
lehet készíteni.
A digitális gyártástechnológia két fontos eszköze, a lézer
és a robot, forgácsolási feladatokra is használható. A lézeres
technológiával felépített munkadarab robotkiszolgálású cellában készülhet. Lerövidül a tervezés, a gyártás időigénye, a berendezésen adott mérettartományon belül bármely munkadarab elkészíthető. A gyártási folyamatok nagy részénél az új
digitális gyártástechnológia térhódítása várható.
Napjainkban egyre nagyobb szerepet játszanak az ipari
automatizáció területén az ipari robotok. Az emberi erőforrásoknál pontosabb, megbízhatóbb robotok hatékonysága lényegesen nagyobb, szinte minden munkakörnyezetben alkalmazhatók. Egyszerűsödött az üzemeltetésük, a vezérlésük,
éppen ezért már nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis- és
középvállalkozások számára is elérhetők.

A fejlesztőcsapat.
A Kawasaki több mint 120 ezer telepített robottal piacvezető az ipari robotok és automatizált robotos rendszerek
széles felhasználási és alkalmazási területén. Mint az első
robotgyártó, több mint ötvenéves tapasztalattal rendelkezik
a legjobb minőségű robotok és robotvezérlők fejlesztésében,
gyártásában.
A Lasram Engineering Kft. a Kawasaki hivatalos partnere és disztribútor cége, immár 15 éve értékesíti a Kawasaki
robotokat. A Lasram Engineering Kft. a disztribútori tevékenységén kívül az automatizálási feladatok megoldásához
és a lézer-robotos rendszerek építéséhez is Kawasaki robotokat alkalmaz. ¡
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okos agrárium, ételpazarlás, kereskedés, dizájn, fenntarthatóság, oktatás, elektromobilitás

Mozgalmas
startup-ősz
Számos verseny- és inkubátorprogram indult
vagy folytatódik a startupok számára az ősz
folyamán Magyarországon. A programok kifejezetten széles körben, az agráriumtól
kezdve a dizájniparon keresztül egészen
az elektromobilitásig terjednek.

A

z elmúlt években létrejött fejlesztések eredményeképpen az agrárium jelentős változásokon ment keresztül,
az innovatív eszközök főként a vetést, ültetést, öntözést segítik, ugyanakkor az állattenyésztésben is meghatározó szerepük lehet, például a fejőrobotoknak köszönhetően.
A szektorban rejlő potenciált világosan mutatja a mezőgazdasági
robotgyártásban jártas Naïo Technologies képviselőinek előrejelzése, mely szerint a mezőgazdaságban alkalmazott robotok globális piaca 2025-re eléri a 25 milliárd dollárt. A hazai agrárium

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – TechLab: az agrár startupok nagyvállalatok képviselőivel folytattak tárgyalásokat.

hatékonyságának növelését jelenleg két inkubátorprogram is segíti. A Start it @K&H program három startup ötletét támogatja.
Az egyik résztvevő, a bedrock.farm olyan technológiát dolgozott
ki, amely egy automatizált megoldás révén egész évben képes
növényeket előállítani, a Grain Monitor okos gabonaszondát fejlesztett ki, az Okosfarm nevű hazai startup cég pedig egy speciá-
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Design Terminal – Virtuális Power Camp:
a program online verzióban valósul meg.

lis távfelügyeleti rendszert valósított meg. Ezzel párhuzamosan
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara TechLab második inkubációs
programjában húsz pilotprojekt indulhatott el a startupok és
a nagyvállalatok között, melyeket folyamatos támogató munka
kísér a három hónapos program időtartama alatt. A megoldások
között találkozhatunk az élővizek és az ipari folyadékok monitorozásával foglalkozó csapattal, adatalapú gazdálkodást szorgalmazó
megoldással, amely állattartó telepek teljes ökoszisztémájának
megﬁgyelésére hozna webalapú megoldást.
A Design Terminal által életre hívott Virtuális Power Campre
három kontinens 13 országából adták be jelentkezésüket az innovátorok. A 82 jelentkezőből az utolsó körbe végül tíz startup került
be, közülük hat magyar és négy külföldi – chilei, francia, észt és spanyol – vállalkozás. A Munch magyar fejlesztői az ételpazarlás ellen
küzdenek platformjukkal, melyen keresztül éttermek, pékségek,
üzletek és szállodák értékesítik kedvezményes áron a megmaradt,
jó minőségű ételeiket. A szintén hazai Volteum elektromos autók
sofőrjeinek kínál alternatívát arra, hogy hol töltsék az út során kocsijukat, és ez idő alatt mivel foglalhatják el magukat. A PhoneIn
alapítói között magyar és amerikai tagokat is találunk, ők intercom
rendszerrel garantálják, hogy ha erre szükség van, mások akkor is
bejussanak a lakásunkba, ha mi még nem tartózkodunk otthon.
A francia B-cube.ai kriptovaluták számára dolgoz ki kereskedési
stratégiákat a Quantitative Finance using Machine Learning módszer segítségével.
A divat és a dizájn innovátorait a HFDA Startup Program hozta
lázba. A 27 pályázóból a szakmai zsűri végül 11 csapatot választott
ki: több csapat jutott be belsőépítészeti, lakberendezési vagy bútorötlettel, de van példa szabadidős termékre is, míg a divatprojektek
között erős trendnek bizonyult a fenntarthatóság és a textilipari
innováció. Emellett azokat a csapatokat is értékelte a bírálóbizottság, amelyek az értékesítésben tapasztalható digitalizációs igényre
nyújtottak választ, például mesterséges intelligencia használatával.
A Restart2020 ötletversenyén 19 ország ötszáz innovátorának
mintegy száz projektje versenyzett. A legizgalmasabb projektek a
fenntarthatóság, az oktatás és az elektromobilitás területén születtek. A verseny legjobbjainak az Intellitext befektetési lehetőséget,
három csapatnak pedig a The Connect East Incubator hat hónapos
inkubációs programot kínált. ¡

inno -tér

Invent Mérnökiroda Kft. • inventkft.hu

Kiegészült a kisvasúti
forgóvázcsalád
A korszerű kisvasúti forgóvázcsalád első tagjának, a keskeny nyomközű univerzális hajtott
forgóváznak (UHFV) a fejlesztését az Innotéka 2018. áprilisi számában mutattuk be. A közel
kétéves fejlesztőmunka eredményeként elkészült prototípust pedig tavaly februárban tekinthette meg a szakmai közönség Székesfehérváron, a gyártó MÁV Vagon Kft. telephelyén.
A keskeny nyomközű univerzális futó
forgóváz fejlesztése az Invent Mérnökiroda Kft. 2018-1.1.1-MKI-2018-00009
számú pályázati támogatásával indult el
2018 decemberében.

A fejlesztés célkitűzései
ezúttal is:
 „Terepjáró” képesség, azaz al-






A foorg
r óv
ó áázz

A

kisvasúti forgóvázcsalád
következő tagjának, a keskeny nyomközű univerzális
futó forgóváznak (UFFV) a
fejlesztését is a hajtott forgóváz korszerűsítését kiváltó okok és hiányosságok
indították el.
A mai kisvasúti járművek az évtizedekkel ezelőtti műszaki színvonalnak
megfelelő nehézkes, ezen belül nagy
rugózatlan tömegű, gyakran csak egylépcsős rugózású forgóvázakon futnak,
így a szükségesnél nagyobb mértékben
veszik igénybe a vasúti pályát. Ráadásul
emellett csak alacsony utaskomfortot
képesek biztosítani. Konstrukciós kialakításuk miatt nagy a karbantartásigényük, működésük pedig magas zajszinttel jellemezhető.



kalmazkodás a jelenlegi rossz
állapotú vasúti pályához.
Vasúti pályát kímélő kialakítás, többlépcsős rugózás.
Alacsony tömeg, minimálisra
csökkentett rugózatlan tömeg.
Alacsony karbantartásigény.
Magas utaskomfort rossz pályán is.
Környezetbarát kialakítás, alacsony zajszint.
Univerzalitás (minél több azonos hajtott és futó forgóvázalkatrész).

Az UFFV forgóváz „terepjáró” képességének köszönhetően rossz minőségű
pályán is képes futásával magas utaskomfortot biztosítani. Az alacsony rugózatlan tömeg biztosítja a pálya kímélését, konstrukciós kialakítása révén pedig alacsony szintű karbantartást igényel.
Az UFFV forgóvázfejlesztési projekt során nem csak
az értékelemzéssel támogatott, mintaoltalmi védettséget
szerzett prototípus készült
el. A teljes forgóvázcsalád
(UHFV és UFFV) kis sorozatú gyártásához szüksé-

innováció
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léék
lék
ges hegesztőkészülékeket és speciális
szerelőszerszámokat is kifejlesztettük és
legyártottuk.
Az UFFV forgóváz prototípusának,
valamint a sorozatgyártáshoz szükséges
hegesztőkészülékeknek és szerelőszerszámoknak az átadására 2020 októberében került sor. ¡
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találmányi díjazás, törvényi szabályozás, munkaköri kötelezettség

Szerzők: Dr. Molnár István európai és magyar szaba
adalmi ügyvivvő, jog
gász
Haszonits András innovációs tanácsad
dó

A kreatív munkaerő anyagi
motiválása – tapasztalatok
és tanulságok

A kreatív, innovatív, tudásintenzív iparágak
és szervezetek legnagyobb hozzáadott értéket produkáló erőforrása a humán erőforrás, az emberi kreativitás, a vállalat legfontosabb értéktermelő eszközei pedig a létrejött szellemi alkotások, illetve az ezeket
megtestesítő szellemi tulajdonjogok lehetnek, melyek közé tartoznak a munkavállalók által kidolgozott találmányok.

A

z alkotók, feltalálók honorálása, díjazása, részeltetése az alkotótevékenységük generálta bevételből
és haszonból sok helyütt nemcsak törvény által is
előírt kötelezettség, de a kreatív munkaerő elismerésének, mi több, további ösztönzésének, motiválásának is
fontos eszköze, mely a vállalkozás számára további versenyés jövedelemtermelő képességet fokozó hatást generál.
Az alábbiakban áttekintjük némely országokban a találmányi díjazás törvényi szabályozását és gyakorlatát. Bár
a nagyvilágban működő, a munkaviszony keretében létrejövő találmányok jogi helyzetét szabályozó kereteket számos
szempontból csoportosíthatnánk, például aszerint, hogy kit

26

innotéka
inn

2020. november

illetnek meg a találmányhoz fűződő jogok, hogy különbséget
tesznek-e attól függően, hogy a találmány létrejötte munkaviszonyból fakadó kötelezettség eredménye, vagy sem stb.,
cikkünkben a szabályozási rendszereket aszerint csoportosítottuk, hogy a feltalálót megilleti-e valamilyen díjazás kreatív
tevékenysége eredményeképpen, vagy nem.
Kezdjük tehát az áttekintést – a teljesség igénye nélkül –
a kreatív tevékenység fejében találmányi díjat alapvetően
megállapító országokkal.

Magyarországon – jóllehet a találmány eredetileg, azaz
munkaviszony hiányában a feltalálót illeti meg – kétféle,
munkaviszonnyal összefüggésben lévő feltalálói jogviszonyt
különböztetünk meg:
1. Amennyiben a találmány tárgykörébe eső megoldás
létrehozása a munkavállalónak munkaviszonyból származó
kötelessége, úgy szolgálati találmányról beszélünk, melyet a
feltalálónak a munkáltató részére be kell jelentenie, és melyre
vonatkozó vagyoni jogok a munkaadót illetik – így a szabadalmi jogok is jogutódlás révén a munkáltatóra szállnak át,
azaz a szabadalmi bejelentés megtételére is a munkáltatónak nyílik lehetősége –, amennyiben igényt tart a szolgálati
találmányra, ellentételezésül pedig a feltalálót a hasznosításból származó gazdasági előnyökkel arányos találmányi
díj illeti meg.

paragrafus

találmányi díjazás, törvényi szabályozás, munkaköri kötelezettség

2. Amennyiben a találmány tárgykörébe eső megoldás
létrehozása a munkavállalónak nem munkaviszonyból származó kötelessége, úgy alkalmazotti találmány jön létre,
melyre vonatkozóan minden jog a feltaláló munkavállalót
illeti, ám a munkaadó felé történő bejelentési kötelezettség
itt is fennáll, és a munkáltatót saját gazdasági tevékenységi
körében át nem ruházható nem kizárólagos hasznosítási jog
illeti meg, találmányi díj fejében.
A magyar szabadalmi törvény nem definiálja a méltányos
díjazás mértékét, arra vonatkozóan annyi támpontot ad, hogy
annak arányban kell állnia azzal, amit az iparágban megszokott licencforgalmi viszonyok alapján harmadik félnek a hasznosításra adott engedély fejében a munkáltatónak fizetnie
kellene. Továbbá, a fizetendő találmányi díj mértékét befolyásolja a munkáltatónak a találmányból eredő gazdasági előnye,
a találmány megalkotásához nyújtott hozzájárulása és a feltaláló munkaviszonyból eredő kötelességének fennállta vagy
hiánya. Ezenkívül a törvény olyan találmányi díjszerződés
megkötését is lehetővé teszi, amelyben meghatározott öszszegű díjat állapítanak meg a feltaláló jövőben megalkotásra,
illetve értékesítésre kerülő találmányaival kapcsolatban, melyet kockázatmegosztásra irányuló találmányi díjszerződésnek nevezünk (például a munkaszerződésben fix díj nevesítése, avagy a munkabér egy részének ilyetén nevesítése).
Németországban – a magyar szabályozáshoz hasonlóan – a találmány eredetileg a feltalálót illeti meg, de szolgálati és alkalmazotti találmány esetében köteles ezt ismertetni
a munkáltatóval, aki számára a törvény erejénél fogva jogutódlás következik be a szolgálati találmányokra, ha kinyilvánítja az erre vonatkozó igényét. Ebben az esetben azonban
találmányi díjat kell fizetni a feltaláló munkavállalónak. A feltalálónak járó részarány a törvényben meghatározottak szerint az alábbiaktól függ:
 a szolgálati találmány gazdasági hasznosíthatósága,
vagyis a találmány értéke, melyet három módszerrel lehet
meghatározni a jogszabály értelmében:
1. A licenciaanalógiát használva, azaz licenciadíj meghatározásával, amelyet egy hasonló, harmadik fél által birtokolt találmányért kellene fizetni;
2. A találmányból a munkáltatóhoz befolyó haszon, azaz
a találmány hasznosításából eredő ráfordítás és bevétel
közötti különbség kiszámításával, vagy
3. A találmány értékének megbecsülésével, azaz annak
az árnak a meghatározásával, amelyet a munkáltatónak
akkor kellene fizetnie, ha egyéni feltalálótól venné meg
a találmányt.
 a munkavállalónak a munkáltatónál betöltött munkaköre és pozíciója;
 a cég bevonásának mértéke a szolgálati találmány létrehozatalába.
Svájcban és Liechtensteinben a munkavállalónak a szokásos munkafeladatai ellátása közben született találmányait
be kell jelentenie a munkáltatónak. A találmányhoz fűződő
jogok a munkáltatóhoz kerülnek, aki köteles ezért találmányi
díjat fizetni. Ennek mértéke függ a szolgálati találmány gazdasági értékétől, a munkavállaló cégnél betöltött pozíciójától
és feladataitól, a munkáltató vagy harmadik fél hozzájárulá-

sától és attól, hogy a találmány kidolgozásához milyen mértékben vették igénybe a munkáltató infrastruktúráját.
Olaszországban ellentétes tartalmú megállapodás hiányában a feltaláló méltányos díjra jogosult a találmány gazdasági értékétől függően. A feltalálónak fizetendő díj azzal
arányosan csökken, amilyen mértékben a munkáltató is részt
vesz a találmány kidolgozásában.
Általában munkaköri kötelezettségnek tekintik a találmányok megalkotását ellenkező rendelkezés hiányában a következő országok szabályozása, illetve gyakorlata szerint.
Az Amerikai Egyesült Államokban nincs külön a találmányi díjra vonatkozó jogi szabályozás. Az alapelv az, hogy
a találmány a feltalálót illeti, így a szabadalmi bejelentést
mindig a feltaláló nevében nyújtják be, mely később ruházható át a munkáltatóra. A találmány átruházásának feltételeit
szerződésben kell szabályozni.
Az Amerikai Egyesült Államokban szokásos munkaszerződések a következő kötelezettségeket tartalmazzák a munkavállalók által létrehozott találmányokra nézve:
 a feltalálónak minden találmányáról értesítenie kell
a munkáltatót;
 a feltalálónak másokkal szemben titokban kell tartania
minden találmányt vagy a céggel kapcsolatos információt;
 a feltalálónak minden, a találmányhoz fűződő jogot át
kell ruháznia a munkáltatóra, ugyanakkor ennek fejében
a feltalálónak nincs joga díjazást igényelni. Ellenkező esetben
a díjazást a munkaszerződésben is lehet szabályozni.
Azokban az esetekben, amikor nincs ilyen szerződéses
megegyezés a munkáltató és a feltaláló között, ugyanakkor
a munkáltatónak nagy szerepe volt a találmány létrehozatalában (például mert ellátta a feltalálót a szükséges eszközökkel, anyagokkal vagy pénzügyi forrásokkal), a munkáltató egy
úgynevezett „shop right” jogot kap, mely alapján nem-kizárólagos licenciára (hasznosítási jogra) jogosult. Cserébe a munkáltató 1 dollár licenciadíjat fizet szimbolikus feltalálói díjként.
Az Egyesült Királyságban azok a találmányok, amelyek
a munkavállaló szokásos munkakörének ellátása során vagy
a szokásos munkakörén kívül eső, de kifejezetten rábízott feladatok ellátása során keletkeztek, a munkáltatót illetik. A többi találmány a feltalálót illeti. Találmányi díj azonban csak
akkor jár a feltalálónak, ha a találmány kiemelkedő hasznot
hoz a munkáltatónak.
Franciaországban a szabadalmi törvény értelmében
alkalmazott-feltaláló abban az esetben részesülhet extra díjban, amennyiben a díjra vonatkozó igényt kollektív szerződésben (vagyis a munkáltató és a helyi szakszervezet között),
vagy a munkáltató és a feltaláló által kötött szerződésben rögzítették. ¡
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fajelterjedési modellek • napelempark

Fény derült egy
gyenge pontra
A fajelterjedési modellek képesek
a növény- és állatfajok jelenlegi,
illetve a jövőben várható elterjedését megbecsülni, és alkalmasak
arra is, hogy az éghajlatváltozás
természetre gyakorolt hatását térképen lehessen szemléltetni.

előrejelzéseket megfelelő módon értelmezhessék, a kutatóknak ismerniük kell
a bennük rejlő bizonytalanságokat. A tanulmány szerzői arra mutattak rá, hogy
a modellekhez használt bioklimatikus változók kiszámítása közel sem egyértelmű, és az eltérő számítási módszerek jelentős hatást gyakorolnak a modellek által adott előrejelzésekre. Azt is megállapították, hogy az előrejelzési bizonytalanság ezen újonnan felismert forrásának a nagysága összemérhető a klímamodell
kiválasztásának jelentőségével. A kutatók szerint könnyen előfordulhat, hogy egy
modell látszólag megbízható, ám a jövőben várható elterjedés tanulmányozása
közben felszínre kerül a modell csökkent megbízhatósága. Arra is felhívták az
ökológusok ﬁgyelmét, hogy a bioklimatikus változók számítási módjának átlátható, részletes kommunikációja elengedhetetlen, hiszen ennek hiányában a modell bizonytalanságainak egyik forrása rejtve marad, és emiatt esetleg félrevezető
információkat szolgáltat a klímaváltozás várható hatásairól. ¡

A

z Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai
Kutatóközpont két kutatója kimutatta a fajelterjedési modellek bizonytalanságainak egy eddig
feltáratlan forrását. Bede-Fazekas Ákos tájépítész,
programozó és Somodi Imelda biológus kutatási
eredményeiket a Methods in Ecology and Evolution
szaklapban tették közzé. Az ökológusok az elterjedési
modellek segítségével becsülik meg, hogy miképpen
hat az éghajlat változása az egyes fajok vagy életközösségek potenciális elterjedési területére. A modellek
segítségével az is felismerhető, hogy mely fajokat milyen mértékben, illetve előnyösen vagy hátrányosan
érint-e a felmelegedés és az évi csapadékeloszlás változása. Ahhoz azonban, hogy a modellek által adott

A bioklimatikus változók számítási módjától (oszlopok) függően a vizsgált
élőhelyekre (sorok) készült elterjedési modellek előrejelzései eltérhetnek.

Európában a legnagyobb A
Újabb lépést jelent a napenergia fenntartható és gazdaságos hasznosításában a Győrben megvalósult, 12 megawatt csúcsteljesítményű, tetőre épített napelempark.
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z Audi Hungaria két logisztikai központjának összesen 160 ezer négyzetméteres tetőfelületén alakították ki Európa legnagyobb, tetőre
épített napelemparkját. A több mint 36 ezer napelemből álló fotovoltaikus rendszer az E.ON Hungária-csoporttal közös projekt keretében valósult
meg. Az autógyár két logisztikai központjának
tetőfelületén kialakított, 12 megawatt csúcsteljesítményű napelempark évente több mint 9,5 gigawattóra, azaz 3800 átlagos háztartás energiaszükségletének megfelelő elektromos áramot fog termelni. Az energiaszolgáltató cégcsoport nemcsak
a napelempark telepítését végezte, hanem az üzemeltetését is ellátja a következő huszonöt évben.
A napelemek által termelt tiszta áramnak köszönhetően a gyár működése során várhatóan 4900
tonnával kevesebb szén-dioxid jut a jövőben a légkörbe. A tetőn elhelyezett napelempark további
előrelépést jelent a gyár számára – amely energiaellátásának közel 70 százalékát már eddig is megújuló, geotermikus energiából fedezte – a megújuló energia hasznosításában. ¡
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Szerző
ő: Paulik Katalin

A megújuló energiák
használata a helyi
adottságoktól függ
A villamosenergia-ellátásban a fenntartható forrásokból származó zöldáram lehetne a megoldás a környezetvédelmi célok és Magyarország energiafüggetlenségének eléréséhez? A nap-,
a szél-, a víz-, a geotermikus energia vagy a biomassza és a bioüzemanyagok lennének a fosszilis tüzelőanyagok alternatívái? Az energiatudatos otthonok, intézmények, irodák megépítése
mellett az okosvárosok okosutcáin lerakott interaktív burkolólapok a járókelők lépéseiből származó energiát alakítanák át árammá? Nem tudjuk, mi és hogyan fog megvalósulni mindezekből, miként azt sem, hogy közben milyen új technológiák „szállnak majd be a versenybe”.

A

jelenbe visszatérve annyit mondhatunk, amiről már
korábban is beszámoltunk: Magyarországon az elmúlt
években a naperőművi termelés nőtt a legnagyobb
mértékben. Az idén áprilistól júniusig hazánkban több
mint 120 megawattal volt nagyobb a napelemek révén megtermelt energia, mint 2019 ugyanezen időszakában. Aztán itt van
a perovszkit napenergia-technológia, a napelemek következő generációja, amitől a szakemberek a jövő nyárra várják az igazi

áttörést, mivel a vékony perovszkit kristály réteggel bevont új panelek energiaátalakítási hatásfoka lényegesen jobb, mint a hagyományos, szilíciumalapú napelemeké, ráadásul jóval alacsonyabb
a gyártási költségük. A fejlesztők szerint ez lesz az első jelentős
lépésváltás a napenergia-termelésben, mióta a technológia megjelent az 1950-es években.
A levegő mozgási energiáját is régóta hasznosítja az emberiség,
csak míg a szélmalmokban a gabonaőrlésre vagy vízátemelésre
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használt mechanikus szerkezetet működtették szélenergiával, addig napjainkban a modern szélturbinákat áramtermelésre használják, ahol a lapátok forgási energiáját alakítják át elektromos
árammá. A technológiai fejlődésnek köszönhetően szaporodnak
a tengerbe telepített úgynevezett oﬀshore szélfarmok. Az 1991ben újdonságnak számító vállalkozás még a parthoz közel, egy-másfél kilométeres távolságban valósult meg, ma már a parttól mért
távolság akár több tíz kilométer is lehet. A szélturbina-telepítések
célterülete a szárazföldről a tenger felé mozdult el, mivel a nagyobb
szélerősséggel több áramot lehet termelni. És nemrég jelentette be
Boris Johnson, az Egyesült Királyság miniszterelnöke, hogy tíz éven
belül a tengeri szélerőművek elegendő villamos energiát termelnek
majd ahhoz, hogy minden nagy-britanniai háztartást ellássanak.
A Föld hője az évszakoktól függetlenül kimeríthetetlen energiaforrást jelent a geotermikus hőszivattyúk számára. A különböző hőmérsékleti szinteken hozzáférhető geotermikus energiát
más-más módon lehet hasznosítani. 30 Celsius-fok alatt például
közvetlenül hőszivattyúval, a 30–100 Celsius-fokos termálvizet
főként mezőgazdasági és térfűtési, valamint fürdőkben wellness
és gyógyászati céllal használják, de a hőjét hasznosítják az élelmiszeriparban is. A 150 Celsius-fok feletti magas hőmérsékletű termálvizekkel, gőzökkel már villamos energiát is elő lehet állítani.
Az erőművekhez nagy mélységű kutakat fúrnak, amelyek energetikai vagy kapcsolt felhasználási célúak is lehetnek, ez utóbbinál
a hőenergia kiaknázásának hatásfoknövelése céljából a magasabb
hőmérsékletű rendszerek elfolyó vizét olyan alacsonyabb hőmér-

sékletű rendszerek hasznosítják, mint például a mezőgazdaság,
a fürdők vagy a hőszivattyúk. Ádám Bélával, a területen több
mint két évtizedes tapasztalattal rendelkező szakértővel, a HidroGeodrilling Kft. ügyvezetőjével beszélgettünk a megújuló energiaforrások helyzetéről, terjedéséről, valamint a hasznosítási és technológiai lehetőségekről.
Mit gondol a geotermikus energia, illetve a megújulók egymáshoz való viszonyáról?

– Azt gondolom, két oldalról kell megvizsgálni a lehetőségeket:
ami egyrészt a társadalom, a fogyasztók hozzáállása, másrészt
a gazdasági racionalitás, ideértve a gazdaság- és környezetpolitikát
is. Ezek összhangja vezérelheti az új technológiák előrehaladását.
A legfontosabb szempont mindig a helyi adottság kell, hogy legyen, mivel minden országnak mások a lehetőségei. Kiemelném
Magyarországon a geotermikus energiát, amivel más országok
nem, vagy csak kisebb mértékben rendelkeznek. A mediterrán
országoknak sokkal jobb adottságaik vannak a napenergia hasznosítása terén. Olyan technológiailag fejlett országok, mint Spanyolország vagy a skandináv államok a szélenergia hasznosításában erősek, különösen a tengerbe telepített oﬀshore mezőkkel
rendelkező országok tudtak ezzel a típusú megújuló energiával
jelentősen előrehaladni. A lehetőségek alapvetően befolyásolják
egy ország megújulóenergia-politikáját, és tovább árnyalja a helyzetet az adott ország gazdasági állapota, társadalmi berendezkedése. Németország példájából is jól látszik, hogy ez mennyire nem
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egyszerű. Amikor húsz évvel ezelőtt meghozták azt a politikai
döntést, hogy atomenergia helyett megújuló energiára állnak át,
a társadalom támogatta az elképzelést, az viszont már sokakból
elégedetlenséget váltott ki, amikor a drágább technológia költségét érvényesítették a villamosenergia-árakban. Az is kérdés tehát,
hogy mennyire hajlandók az emberek megﬁzetni a zöldáramot.
A saját szakmai gyakorlatomból körülbelül húsz évet tudok felvázolni. Erről az időszakról azt lehet mondani, hogy 2000 és 2010
között a biomassza, a biogáz és a geotermia – mint alaplehetőség a termálvizek miatt Magyarországon – folyamatos fejlődésen
mentek keresztül. Ezeken kívül csak nagyon kis mértékben voltak
jelen az országban más megújuló energiaforrások évtizedekre viszszamenően. A magyarországi szénhidrogén-kutatófúrások során
számos esetben termálvizet adó víztestet találtak szénhidrogén
helyett, később komoly fürdőhálózat alakult ki ezeknek a kutaknak
a hasznosításával. Körülbelül 1100 termálkútra legalább 350 fürdő
épült, széles körű wellness-szolgáltatásokkal, nyári vagy egész éves
üzemeléssel. 2010-től nagy volt a várakozás a Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési tervében megfogalmazott,
2020-ig elérendő célokkal kapcsolatban, amit azonban a társadalom tűrőképessége, ﬁzetési hajlandósága nagyban befolyásolt,
így a gazdaságpolitikában nem sikerült olyan mértékben fókuszba állítani a megújuló energiákat, mint ahogy az eredeti elképzelésekben szerepelt. Ennek ellenére a szolártechnológia az utóbbi
években – főleg az elektromos energiát előállító napelemek – komoly előrehaladást mutat, miközben más technológiák a 2020-as
célszámokhoz képest lemaradásban vannak. A hőszivattyúzás területén 0,25 petajoule nagyságrendű energiatermelésre volt képes
a beépített kapacitás 2010-ben, miközben 6 petajoule volt 2020-ra
célul kitűzve. Becsléseken alapuló számításaink szerint, a 2010-es
teljesítményt megháromszorozva, ma 0,75 és 1 petajoule között
tartunk a 6-hoz képest. Erre mondhatjuk, hogy lényeges a lemaradás, ugyanakkor a korábbi évek tendenciájához képest mégis egy
gyorsuló előretörést jelent a hőszivattyúzás területén.

Mi befolyásolja ennek a technológiának a terjedését? Az ára,
az engedélyeztetése vagy az, hogy nem lehet mindenhol kiépíteni?

– Egy gázkazános beruházáshoz képest egy hőszivattyús – még
a levegő-hőszivattyús is – legalább kétszeres, háromszoros költségbefektetést jelent. Ki szeretném emelni, hogy ezek a technológiák leginkább a modern, új építésű beruházásokhoz alkalmasak,
mivel nem csak az energiatermelő technológia új, hiszen ahhoz,
hogy hatékonyan tudjon működni, és a megtérülési idő lerövidüljön legfeljebb hét-kilenc évre, a hőleadó oldalon is modern technológiákat kell alkalmazni, például felületfűtést a hagyományos
radiátorok helyett. A hőszivattyús technológiák hűtésre is alkalmasak, ezért olyan hőleadókra van szükség, amelyek a fűtést és
a hűtést is hasznosítani tudják. Az ilyen rendszerek kiépítése járulékos pluszköltséget jelent, viszont az ingatlan forgalmi értéke
legalább 10-20 százalékkal emelkedik, ha korszerű technológiákat
alkalmazunk az energiatermelésben.
Mikor rivalizálnak és mikor egészítik ki egymást a különböző megújuló forrásokból származó energiák?

– Vannak olyan technológiák, amelyeket össze lehet párosítani,
és természetesen vannak olyanok is, amelyek – a környezettől
függően – rivalizálnak vagy alternatívái egymásnak. Például tökéletesen alkalmas az összekapcsolásra a hőszivattyú a napelemmel,
amikor is napelemmel megtermelt villamos áram hajtja a hőszivattyú kompresszorát. A két megújulóenergia-termelés kiegészíti egymást, és a végeredmény egy zéró károsanyag-kibocsátású
rendszer, ahol egy tiszta hajtóenergiával állítjuk elő a szintén tiszta hűtési-fűtési energiát. Egymással versenyezhetnek a megújuló
energiaforrások például egy olyan mezőgazdasági környezetben,
ahol egy szárítóüzemet, egy mezőgazdasági terményfeldolgozót
vagy egy mezőgazdasági hulladékenergiát hasznosító rendszert
építenek. Nyilvánvalóan ott versenyezhet a geotermikus energia
a biomasszából vagy biogázból előállított energiával, mondjuk,
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egy állattartó telep esetében, ahol ez utóbbiakból helyben képződik egy bizonyos mennyiség.
A kérdésnek rengeteg aspektusa van, mert egy ingatlan energiaigényét sem biztos, hogy a helyben rendelkezésre álló bioenergia ki tudja szolgálni, ezért lehet, hogy szükség van valamilyen kiegészítésre. A biogáz és a biomassza mellett a geotermikus energia,
ezen belül a földhő fűtésre, a vízenergia pedig vizes hőszivattyúval
hűtésre és fűtésre használható. Szóba jöhet még a napenergia termikus hasznosítása napkollektorral, illetve villamos energia termelése napelemekkel, valamint a szélenergia esetleges használata,
amelynek alkalmazásához a kormányzat 2010 óta új engedélyek
kiadásával nem járul hozzá.
Milyennek látja ez utóbbi jövőjét Magyarországon, ami egy
viszonylag mérsékelten szeles területnek számít Európában? Egyáltalán hová érdemes ilyen rendszereket telepíteni?

– A szélenergia szárazföldi hasznosításának csak bizonyos földrajzi
viszonyok között van létjogosultsága. Magyarországon a 2010-ig
üzembe helyezett szélerőművek állnak rendelkezésre nagy számban (179 torony – a szerk.). Lehetőség van még törpe szélkerekek,
vertikális tengelyű széldobok és egyéb technológiák helyi alkalmazására. Természetesen előbb meg kell vizsgálni a szélenergia összes
aspektusát, és érdemes előzetes szélméréseket végezni, ha nem áll
rendelkezésre geotermia, sem víz- vagy napenergia, mondjuk, egy
erdős területen. Ezeknek a rendszereknek az alkalmazása egy nagyon tudatos, gazdasági számításokkal, megvalósíthatósági tanulmánnyal megalapozott telepítést igényel. Összefoglalva elmondható, hogy semmiképpen sem lehet olyan egyszerűen megközelíteni,
mint a vezetékes gázt, ahol csak meg kell vásárolni egy megfelelő
teljesítményű gázkészüléket, csatlakoztatni a meglévő gázhálózatra,
felrakni egy mérőt, majd ezt követően havonta ﬁzetni a fogyasztást.
Ahogy már említettem, leginkább új épületeknél jöhetnek szóba a megújuló energiaforrásokon alapuló technológiák. Sokszor
felvetődik ez a kérdés régi ingatlanok modernizálásánál, amikor
a tulajdonosok szeretnének a passzívház, azaz az energiatudatos-
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ság irányába elmozdulni. Azonban számos járulékos költséggel jár,
hogy az ingatlan alkalmassá váljon megújuló energia hatékony
működtetéséhez, ezért a tervezéskor nagyon meg kell gondolni,
hogy alkalmazhatók-e egyáltalán – és ha igen, milyen mértékben – ezek a technológiák. Ha a felújítás és a megújuló energiaforráson alapuló rendszer kiépítésének a költségeit összeadjuk, lehet,
hogy kiderül, nem gazdaságos az ingatlan értékéhez viszonyítva
egy ilyen megoldás. Az első lépés egy energiatudatos épületnél
az, hogy minimalizált legyen a hűtés-fűtés, valamint a használati
meleg víz energiaigénye, és ehhez igazítsuk a lehető legolcsóbban,
helyben előállítható energiaforrást.
A geotermikus energiát különböző hőmérsékleti szinteken
mire lehet használni?

– A geotermikus energia felhasználása széles skálán mozog. Izlandon például 330 Celsius-fokos vízgőzzel termelik az elektromos
energiát geotermikus erőművekben. A Lindal-diagram megmutatja, hogy minden hőfoklépcsőnek megvan a maga hasznosítási
lehetősége. A földhő akár alacsony, 10–15 Celsius-fokos kőzethőmérsékletet jelent, és a zárt rendszerben működő szondákon keresztül lehet rávezetni a hőszivattyú hőcserélőjének a primer, elpárologtató oldalára a hőközvetítő közeget, ami az elpárologtatás
következtében egy belső körfolyamattal gáz állapotba megy át,
és a kompresszorban 30 bar körüli nyomásértékre sűrítik. A közvetítő gáz hőmérséklete ezáltal felmegy 70–80 Celsius-fokra, és
a másik oldalon a hálózati fűtővíz hőcserélőjével találkozva fűti fel
azt 40–50 Celsius-fokos hőmérsékletre.
A hőszivattyú olyan fizikai elvek alapján működik, amelyeket a hűtőgépeknél is használnak.

– A hőszivattyúra szokás azt is mondani, hogy úgy működik, mint
egy hőlift vagy fordított hűtőgép. A 36–50 Celsius-fokos víz alkalmas még strandok, termálfürdők ellátására, és az elfolyó vizet tovább lehet hasznosítani más feladatokra például hőszivattyúval,
de akár anélkül is. A magasabb hőmérsékletű termálvizet pedig
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közvetlenül fel lehet használni fűtési rendszerekhez is. Az utóbbi
években nagy ugrást jelentett a hőszivattyúk fejlesztésében, hogy
a primer magas hőmérsékletű ipari hulladékhőket, vizeket tudják
hasznosítani speciális csavarkompresszorokkal, és így a hőnyelő
oldalt nem kell kiépíteni. A technológiai hulladékhőkkel szembeni
feltétel, hogy megfelelő mennyiségben és időben, konstans módon rendelkezésre álljanak.
Mi a helyzet a termálvizek túlzott kihasználásával?

– Hosszú ideje folyik az úgynevezett visszasajtolással kapcsolatos
vita arról, hogy mit tegyünk a geotermikus energia hasznosítása
után a közvetítő közeggel, azaz a felszínre hozott termálvízzel.
A vita alapját az adja, hogy Magyarországon vannak olyan földtani
szerkezetek, amelyekbe könnyű a visszavezetés, például a repedezett kőzetszerkezetekbe vissza lehet sajtolni hidrosztatikai nyomáson, vagy egy minimális túlnyomáson a már hasznosított termálvizet. Máshol viszont, például az alföldi homokos, homokköves
területeken, ahol a befogadó kőzet porozitása, likacstérfogata nagyon kicsi, komoly technológiai problémát jelentene a visszasajtolás, és ennek a költségét a hasznosítók nem tudják kigazdálkodni.
Ez a helyzet szülte azt a kompromisszumot, hogy ahol bizonyítottan nincs lehetőség a visszasajtolásra, illetve komoly műszaki
problémát és költséget jelentene, ott engedményeket kaphatnak
a felhasználók, ahol viszont megoldható, azokon a helyeken a vízügyi igazgatóság kötelezi a visszasajtolást.
Ön jelenleg mit lát a legaktuálisabb, legizgalmasabb kérdésnek a megújuló energiaforrásokon alapuló technológiák területén?

– A megújuló energiával kapcsolatban azt gondolom, hogy aki
kifejezetten zöldtudatosan akar ingatlanberuházásba kezdeni,
előtte meg kell néznie a hely lehetőségeit éghajlati, víz- és napenergia, valamint földhő szempontból. Egy vidéki beruházásnál
a biolehetőségek igénybevételét is vizsgálni kell. Ezek alapján lehet kiválasztani egy-két, a legkönnyebben és leghatékonyabban használható technológiát, amelyeknek a megvalósíthatósági tanulmány
szintű vizsgálatát követően kerülhet sor csak tökéletes tervezésre.
Történetesen földhő használatánál különböző módokon meg kell
vizsgálni a hely lokális adottságait: a geotermikus hővezető képességet próbafúrással, szondateszttel vagy akár egy próbakúttal, és
ezek kapacitását szivattyúzási tesztekkel kell megmérni. Az előkészítő fázisokat nem szabad kihagyni egy ilyen beruházásnál ahhoz,
hogy megalapozott projektkalkuláció és műszaki terv készüljön.
Az utóbbi tíz évben megháromszorozódott például a napenergia hasznosítása. Ön szerint várható a közeljövőben
ugrásszerű növekedés?

– Egyik évről a másikra megduplázódott a napenergia hasznosítása a villamosenergia-termelésben. Azt gondolom, hogy egy
nagyon intenzív, felemelkedő szakaszban van az ilyen rendszereknek a telepítése. Ezek a naperőmű-beruházások olyan helyen
épülnek, ahol a legkedvezőbb a hálózatra való csatlakozás. A még
rohamosabb terjedésnek talán éppen az az egyik korlátja, hogy
a hálózatok kapacitásai, illetve a napenergiával kapcsolatos áramtermelő kilengések szabályozása komoly hálózati fejlesztést igényel. A szabályozáshoz hozzájárulhat a hőszivattyúk kiszámítható
terjedése is, amit az energiapolitika a jelenlegi tervezéseinél is ﬁgyelembe vesz. ¡
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minőség, csapvíz, csőtörés, víztisztítás

Felmérés a hazai
vízszolgáltatásról

89%
az elöregedett hálózat
63%
a rendszeres karbantartás
hiánya
49%
nem várt külső hatások,
mint pl. építkezések, útfelújítás

A víz mint érték szerepel annak az országos, 5000 fős
reprezentatív kutatásnak a középpontjában, amelyet
a tizennyolc éven felüli hazai lakosság körében végeztek a nyár folyamán online megkérdezés formájában.

A

felmérés eredményéről a Magyar Víz- és Szenny víztechnikai Szövetség (MaSzeSz)
adott tájékoztatást. Ezek szerint a kutatás célja egyrészt egy tudásfelmérés elkészítése a víziközmű-szolgáltatás jelentőségéről, valamint a rendszer működéséről, másrészt a fogyasztók
elvárásainak megismerése a jövőbeni
szolgáltatást illetően. A tájékoztatásból
az is kiderül, hogy Magyarországon a vízés szennyvízhálózat hossza meghaladja
a százezer kilométert, azonban a vízvezetékrendszer jelentős része felújításra, illetve fejlesztésre szorul, továbbá az is,
hogy a lakosság számára alapvető elvárás a vízszolgáltató cégek által megtisztított, iható csapvíz. Ám a megkérdezet-

25%
természeti jelenségek,
pl. áradás, belvíz, földmozgás
15%

tek közül csak kevesen gondolnak bele
abba, hogy ennek a minősége a szállítás
és tárolás során, azaz a víztisztítástól
a csapból kiengedésig sokat változhat.
Az viszont a társadalom nyitottságára
utal, hogy a kutatásban megkérdezettek
visszajelzései alapján tízből kilenc ember
szeretne többet megtudni a vízzel, vízszolgáltatással kapcsolatban. A kutatás
arra is kitért, hogy milyen vízzel kapcsolatos helyzetek miatt aggódnak leginkább a fogyasztók. Ez alapján úgy tűnik,
hogy a hazai vízkészletek és az ivóvízellátást biztosító rendszer minősége
miatt aggódnak leginkább az emberek.
Ami az elégedettséget illeti: a csapvizet
1-től 5-ig terjedő skálán 3,52 ponttal
értékelték a válaszadók, ez tehát a kö-

Mi a jó csapvíz három legfontosabb tulajdonsága?
tiszta

69%

ﬁnom, iható, kellemes

48%

friss, üdítő, hűsítő

31%

átlátszó, színtelen

21%

szagtalan

21%

klórmentes

20%

semleges, mellékízmentes

19%

baktérium-/károsanyagmentes,
vegyszermentes
8%

ízes, íze van, ízletes

7%

egészséges

7%

elérhető, fogyasztható

3%
2%

olcsó, megﬁzethető

1%

biztonságos, ellenőrzött

1%
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16%

inno -tér

szakemberhiány az ágazatban
13%
szakszerűtlen üzemeltetés

Mik lehetnek az ingatlanon kívül előforduló vízcsőtörések leggyakoribb okai?
zepesnél jobb megítélést jelent. A vízdíj
tartalmával kapcsolatban feltett kérdésekre adott válaszokból kitűnik, hogy
magas a bizonytalanok aránya, akik nem
tudják, hogy pontosan mit tartalmaz
a vízdíj: a megkérdezettek 55 százaléka
szerint nyereségük van a szolgáltatóknak, 41 százalékuk pedig úgy véli, hogy
a vízdíj tartalmazza a hálózat korszerűsítését. A vízkészletek és a hálózat miatti
aggodalomra, valamint a szolgáltatók
iránti bizalomra vonatkozó kérdésekre
adott válaszokból kiderül, hogy a felmérésben részt vevők 36,6 százaléka a környezetszennyezés miatt károsodó hazai
természetes vízkészletek miatt aggódik
a legjobban. A megkérdezettek 28,9 százaléka gondolja úgy, hogy a vezetékes
ivóvízellátás műszaki rendszere korszerűsítés nélkül elavulttá válik, és ezért
gyakrabban fordulhatnak elő csőtörések.
Attól viszont, hogy a hazai vízszolgáltatás minősége romlik, esetleg akadozik,
a megkérdezettek csupán 16,2 százaléka
tart. Az ilyen típusú kérdésekre adott
válaszokból az is kiderül, hogy 7–15 százalék egyáltalán nem aggódik. A felmérésben részt vevők 48 százalékának
környezetében fordult elő vízcsőtörés
az elmúlt két évben. Tisztában vannak
tehát a fő problémával, és 89 százalékuk
a csőtörésekért az elöregedett hálózatot
okolja, s csupán 13 százalékuk gondolja
úgy, hogy a szakszerűtlen üzemeltetés
állhat a probléma hátterében. ¡
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Szerző: B. Á.

Megtisztulnak
a Felső-Tisza-vidék folyói
Idén október 23-án, a vízügyi tervezőknek és kivitelezőknek kiírt
szakmai nívódíjat, a Lampl Hugó-emlékérmet nyerte el tervezőként
a Viziterv Environ Kft., a kivitelezők egyikeként pedig az Elcom Kft.
a magyar–ukrán közös informatikai és monitoringrendszer továbbfejlesztéséért. A beruházás szakmai részleteit Illés Lajos, a Viziterv
Environ Kft. ügyvezető igazgatója ismertette.
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Kárpátok hegygerince által körbevett medencében
fekvő Magyarország úgynevezett alvízi országnak számít, ami azt jelenti, hogy a hazánk területén található
vízmennyiség döntő hányada – mintegy 90 százaléka – határainkon kívülről érkezik. „Különösen igaz ez a Felső-Tiszavidékre, ahol a Tisza és három balparti mellékfolyója, a Túr, a Szamos és a Kraszna határon túli kommunális hulladékeredetű vízszennyezése rendkívül erős” – mutatott rá a beruházást kiváltó
közvetlen okokra Illés Lajos. Mint fogalmazott, a Felső-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság (Fetivizig) saját kimutatása szerint a területén
regisztrált környezeti káresemények mintegy 40 százalékát a külföldi eredetű kommunális hulladékszennyezés teszi ki. A hulladékszennyezés először 2004 szeptemberében jelentkezett drasztikusan
a Tiszán, a csúcsértékek az elmúlt mintegy másfél évtizedben esetenként elérték a 300–500 palack/perc intenzitást. A kiugró meny-

nyiség jellemzően a folyók áradásakor jelentkezik, amikor a vízszint
több métert (2–10 métert is) emelkedik, és a vízfolyások sebessége
is jelentősen megnő (max. 3,0–4,0 méter/perc).

Hosszú távú probléma
„A kommunális hulladékszennyezés több szempontból is komoly károkat okoz: a felszínen úszó műanyagok egyrészt a turizmusnak ártanak, emellett pedig rendkívül káros hatással van a folyóvíz mezőgazdasági – öntözési – hasznosítására” – érzékeltette a probléma összetettségét a vízügyi szakember. Ráadásul a mederfenékre lesüllyedő
vagy a hullámtéren kirakódó szemét bomlásából hosszabb távon
káros anyagok és veszélyes vegyületek szabadulhatnak fel. A kirakódott szemét teljes körű összegyűjtése – például az ártéri erdőkből –
igen nehézkes, csaknem lehetetlen feladat – és rendkívül költséges is.
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IR fényvető reﬂektorokat is fel kellett szerelni. A szélsőséges hőmér-

sékleti állapotokat (–25 °C ~ +60 °C) is jól viselő vízminőségi kamerákat az állomások URH-antenna-tartó oszlopára szerelték fel.

Előre látni
„Az uszadék, a PET-palack és a jégjelenségek online észlelésére
alkalmas tiszabecsi vízminőségi megﬁgyelőállomás legnagyobb
kihívását a 0–24 órás láthatóság megteremtése jelentette, hiszen
a víz folyamatosan mozgásban van” – avatott be a magyarországi
fejlesztések részleteibe Illés Lajos. A videorendszer másik kritikus
pontját a szélsőséges időjárási tényezők – elsősorban a különböző
halmazállapotú csapadékok, a ködös idő – jelentik, melyek változatos módon nehezítik a tényleges használhatóságot. A Viziterv
Environ Kft. ügyvezető igazgatója kiemelte, hogy SWIR + Visible
(hőkamera + láthatófény-tartományú) kamerák telepítésével és
egy éjszakai látást biztosító technológia bevezetésével oldották
meg a problémát. A hőkamera – érzékelési tartománya: LWIR
7,5 mikrométertől 13,5 mikrométerig – jellemzően alacsony felbontású képet ad, és pár tized Celsius-fok hőmérséklet-különbséget is képes érzékelni. A láthatófény-tartományban működő
kamera pedig rendkívül alacsony fénytartalom mellett is üzemképes, ráadásul kifejezetten magas a képfelbontása. Az éjszakailátástechnológia segítségével, speciális megvilágítással rendkívül nagy
Megﬁgyelőkamerák a Felső-Tisza határszelvényében, Tiszabecsnél.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság koordinációjával és a FelsőTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság irányításával megvalósuló,
1,3 milliárd forint összköltségű Felső-tiszai hulladékmentesítési
projekt 2019 szeptemberére fejeződött be. Illés Lajos a beruházás részleteiről elmondta, hogy elsőként három vízminőségi kamerás monitoringállomást létesítettek Ukrajnában a Tiszán Rahónál,
Husztnál és a Borzsa folyón Dolhánál. Emellett hőkamerás megﬁgyelőállomásokat – ezek egyebek között alkalmasak az uszadék,
a PET-palack és a jégjelenségek online észlelésére – hoztak létre a
magyarországi határszelvényben Tiszabecsnél, és integrálták a korábban létesült közös magyar–ukrán árvízmegﬁgyelő rendszerbe. „A projekt másik fontos eleme egy kommunálishulladék- (PETpalack) számláló szoftver fejlesztése volt, amely a felszerelt három
ukrajnai kamera és a tiszabecsi duál hőkamerás állomás felvétele
alapján alkalmas a folyamat észlelésére, a korai ﬁgyelmeztetésre
és előrejelzésére is” – magyarázta Illés Lajos, és hozzátette: végül
négy helyszínen (Tivadar, Vásárosnamény, Olcsva, Aranyosapáti)
kárelhárítási helyeket alakítottak ki az uszadék összegyűjtésére
és eltávolítására.
„A Felső-Tisza és mellékfolyói árhullámainak előrejelzésére az elmúlt évtizedekben többféle módszert fejlesztettek ki. Ezek segítségével pontosan meghatározhatjuk a levonuló árhullám tetőző vízállásait és levonulási idejét az összes szelvényben” – mondta Illés Lajos,
aki arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy az Ukrajnával folytatott adatés információcsere a kommunális hulladékszennyezésről ez idáig
a megﬁgyelőrendszer nem adott elegendő információt. Ez tette
indokolttá, hogy a kárpátaljai vízgyűjtőn vízminőség-védelmi céllal kamerás állomásokat alakítottak ki. A kamerák kihelyezésével
egyidejűleg állomásonként külön – a videokamerák számára éjszakai megvilágítást biztosító – minimum 50 méter hatótávolságú
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A kommunálishulladék-ﬁgyelő szoftver
főképe a Fetivizig ügyeletén.

A feldolgozószoftver riasztási ablaka a Fetivizig ügyeletén.

zöldkörnyezet

felbontású, alacsony zajú felvétel készíthető a nagy érzékenységű videokészülékkel.
„Nemcsak hazai, de nemzetközi szinten is innovációnak
számít az a rendszerfejlesztés, melynek keretében elkészült egy
kommunálishulladék- és jégjelenség-ﬁgyelő szoftver” – tért ki
a beruházás következő elemére az ügyvezető igazgató. Mint
folytatta, több számítógépből álló infrastruktúrát telepítettek a Fetivizig nyíregyházi központjába, a szoftveres háttér
pedig a Tiszabecsről és három ukrajnai helyszínről (Rahó,
Dolha, Huszt) beérkező videoképek elemzéséért felel. A kamerarendszer a vízfolyások felszínének képét közvetíti, meghatározza a vízfelszín hulladékkal való borítottságát, és ha
valamilyen idegen tárgyat észlel, arról állóképeket, valamint rövid videofelvételt készít. A megvalósult rendszer időelőnyt biztosít a kommunálishulladék-eltávolítás megszervezéséhez és a beavatkozások végrehajtásához, ugyanis a vízsebesség ismeretében előre tudja jelezni, hogy a kommunális
hulladék mikor érkezik a következő szelvénybe.
„A közös magyar–ukrán távmérő rendszer adatai alapján
már a mellékfolyókról érkező árhullámokról is ötperces adatok
érkeznek, így a Tiszán kívül a Tarac, Talabor, Nagy-ág és Borzsa
folyókon kialakult tetőző vízállásokból tudunk előrejelzést készíteni, és következtethetünk az árhullámmal levonuló hulladék
hazai területen való megjelenésének idejére, illetve a hulladékgyűjtés idejére kialakuló vízszintekre” – fűzte hozzá. A hulladék
észleléséhez hasonlóan történik a víz felszínén levonuló jégészlelés is a kameraképek segítségével, ami jól kiegészíti a vízmérceállomások észlelőinek és a jégﬁgyelő járőröknek a munkáját. A műszaki előírás szerint meghatározzák a kijelölt folyószakaszok jégviszonyait, valamint – amennyiben a méréshez
szükséges feltételek adottak – a jégvastagságot, majd megﬁgyelésük eredményét jelentik. A Viziterv Environ Kft. ügyvezetője arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy a rendszer a víz jéggel
borítottságának százalékos értékét adja meg, ami kiválóan
illeszkedik a műszaki előírásban meghatározott jégészleléshez.
Illés Lajos a projekt további elemei kapcsán Tivadar közigazgatási területén, a Tisza folyó jobb partján, a 704+150 folyamkilométer-szelvényben épült úszóműves kárelhárítási
helyre hívta fel a ﬁgyelmet. Elmondta, hogy a kivitelezéskor
a középvízi meder rézsűjének bevágása, proﬁlozása, burkolása és a megközelítés biztosítására a töltésfejlesztéssel épülő
rámpához történő csatlakozás valósult meg. A kivitelezés
során két darab 1 × 1 × 1,5 méteres kikötőbak épült, amely
az úszóművek parthoz való biztonságos kikötését szolgálja
(a helyszínen öntött betontuskóba 400 milliméter vascsövet
süllyesztettek). Szintén kárelhárítási hely jött létre Aranyosapáti közigazgatási területén, a Tisza bal partján, a 669+180
folyamkilométer-szelvényben és Vásárosnaménynál, a 684+
550 folyamkilométer-szelvényben, továbbá Olcsva közigazgatási területén, a Szamos folyó bal partján, a 3+700 folyamkilométer-szelvényben.

Megújuló eszközpark
„Miután a beavatkozásban részt vevő kotró- és rakodógépek
teljesítménye, üzembiztonsága elengedhetetlen feltétele a későbbi sikeres beavatkozásnak, ezért a projekt keretében

A kifejlesztett hulladékgyűjtő gépsor.

a Fetivizig kezelésében lévő Z–429-es önjáró uszály teljes körű felújítása is megtörtént” – tért ki a beruházás utolsó elemére Illés Lajos.
A rekonstrukció során az új főgép és hajtómű mellett új csörlők, több
emelőberendezés került a járműre, melyen a villamos rendszer cseréje
és a kormányzás modernizálása is megvalósult. Az új motor 350 lóerős, több mint kétszer erősebb az eredetinél. Az uszály középtengelyébe egy 21 tonna önsúlyú kotrógép került, melynek kinyúlási távolsága meghaladja a 13 métert. A Jégvirág IV jégtörővontatóba a Dosan
L086TI soros, 6 hengeres, 8,1 literes turbódízel hajómotor került. Mindezek mellett új eszközök és járművek beszerzésére is szükség volt, mint

Részleges mederzár a Tiszán, Vásárosnaménynál.

például az elzárást biztosító önjáró uszály, az uszály rakodását segítő
úszómunkagép és az ezen elhelyezhető, a parti rakodást biztosító
gumikerekes kotró. És nem utolsósorban tíz darab 10 köbméteres konténer megvásárlására a hulladék ártérből való kiemelésére és átpakolás nélküli továbbszállítására.
A megvalósított fejlesztések szerteágazóak voltak. Megtervezésük
és kivitelezésük számos szakember és szervezet együttműködését igényelte, a sikerhez tehát elengedhetetlen volt a csapatmunka. Ebben
a Viziterv Environ Kft. munkája mellett meghatározó szerepük volt
a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, valamint az Elcom Kft., továbbá a Dolphio Kft. szakembereinek is. ¡
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Ma már senki sem lepődik meg azon, ha egy építőipari szakmai fórumon is elhangzik
a fenntarthatóság fogalma. Eleinte főleg a magasépítésben, új lakó- és közösségi épületek építésénél jelentek meg mind az építési folyamatokhoz, mind pedig a létesítmények üzemeltetéséhez kapcsolódóan a fenntarthatósági követelmények és minősítési
rendszerek, az utóbbi időben pedig már a mélyépítéssel kapcsolatos területeken is
egyre gyakrabban megjelenik a fenntarthatóság fogalma.

A

téma hazai időszerűségét mi sem jelzi jobban, mint
az a tény, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakmai koordinációja mellett rövidesen megjelenik a Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia, amely – széles körű szakmai, iparági egyeztetéseket követően – a 2020–2025 közötti időszakra fogalmaz meg ágazati stratégiai irányvonalakat.
A Stratégia a 2019-ben az Európai Unió által elfogadott Új Zöld
Megállapodásban és a Körforgásos Gazdaságra vonatkozó cselekvési tervben megadott irányvonalakat követi, a hazai piaci lehetőségek és igények ﬁgyelembevételével.
A fenntarthatóság mint fogalom megértéséhez elengedhetetlen a fenntarthatósági szemlélet mibenlétét és komplexitását
megvizsgálni. Szükséges annak megértése, hogy ha egy tetszőlegesen kiválasztott szakterületet, terméket, tervet, szolgáltatást sze-
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retnénk értékelni a fenntarthatóság függvényében, akkor annak
jellemzőit, hatásait minden esetben három megközelítésből kell
vizsgálnunk (1. ábra).
Jól látható, hogy fenntarthatónak valójában csak azokat a projekteket, termékeket, szolgáltatásokat vagy akár közösségeket is
csak akkor nevezhetünk, ha azok mind környezeti, mind gazda-
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Forrás: A szerző saját ábrája

ÉLETKÉPES

Társadalmi
igény/
felelősség

1. ábra. A fenntarthatósági szemlélet komplexitása
három megközelítésből

sági, mind pedig szociális-társadalmi szempontból egyaránt
előnyösek valamennyi érdekelt fél számára.
2015-ben az ENSZ 17 globális fenntarthatósági célt
(Sustainable Development Goals; SDG – a szerk.) (SDG17)
fogalmazott meg, amelyek elérésével biztosítani látták egy
társadalmilag igazságosabb, környezeti értékeket szem előtt
tartó gazdasági ökoszisztéma megvalósulását. Ha csak
a 17 célt megjelenítő ikonokat tekintjük át, a mögöttes tartalom ismerete nélkül is könnyű olyan célokat azonosítani,
amelyekhez az építőipar szorosabban vagy lazán értelmezhetően, de kapcsolható. Ha pedig részletesebben megismerjük az egyes célokat, akkor az egyes célok mellett javasolt
GRI-indikátorok (Global Reporting Initiative – a szerk.) alapján egészen könnyen meghatározhatjuk azokat a területeket, amelyekhez az egyes iparági szereplők (kivitelező vállalatok, oktatási, kutatási intézmények, tervezőirodák, beruházók, fejlesztők vagy akár hatóságok) kapcsolódni tudnak (2. ábra).

És ennél a pontnál el is jutunk a kapcsolódási ponthoz a másik EUközlemény tartalmához, amely a Körforgásos gazdálkodásra való átállást segítő cselekvési terv. Ez a közlemény már külön fejezetben tárgyalja
az építőipari ágazat teendőit egy körforgásos gazdasági modellre való
átállás támogatása érdekében. Ezek pedig a következők:
 Fenntartható épített környezetre vonatkozó EU-stratégia kidolgozása;
 A 2011. évi építési termékek (305/2011/EU-rendelet) felülvizsgálata
– fenntarthatósági szempontok beépítése;
 Életciklus-szemlélet beillesztése az EU közbeszerzési rendszereibe;
 Termékek, újrafeldolgozott anyagok követelményeinek bevezetése;
 Körforgásos szemlélet mellett az ÜHG-kibocsátás csökkentése;
 Karbonmegkötő építési anyagok előtérbe helyezése.
Forrás: https://www.un.org

2. áábra. Az ENSZZ 17 globális
á fenntarthatósági
ó á célja
é

A fenntarthatósági célok közül ma kiemelt jelentősége
van a 13. célnak, azaz a klímavédelemnek. És ha jobban belegondolunk, nem is lehetne ez logikusan másként, hiszen
napjaink egyik legégetőbb kérdése, hogy a változó klimatikus viszonyok milyen hatással lesznek a jelenlegi gazdasági
berendezkedésünkre, illetve ez utóbbit milyen mértékben
kellene megváltoztatnunk, hogy valóban hosszú távra tudjunk tervezni.

Köztudott, hogy az építőipar jelentős mértékben felelős a globális
üvegházhatású gáz (ÜHG) kibocsátásért, a teljes kibocsátás megközelítőleg 15 százaléka közvetlenül köthető az építőipari tevékenységekhez
(gyártáshoz, kivitelezéshez, épített környezet üzemeltetéséhez). Az EU
által elfogadott Új Zöld Megállapodás dokumentumban is számos olyan
kezdeményezés van, amelyek gyakorlati megvalósítása igényli az építőipari szereplők bevonását, példák a teljesség igénye nélkül.
 Kutatás és innováció – másodnyersanyagok, melléktermékek felhasználhatósága az építőiparban, alacsony energiaigényű folyamatok fejlesztése, passzív és aktív építészeti megoldások stb.
 Ökoszisztémák és biológiai sokféleség – a fenntartható, okosvárosok tervezése során a természetes élőhelyek és zöld felületek integrálása, vízvisszatartási rendszerek fejlesztése.
 Fenntartható mobilitás – nemcsak a járművek, hanem a kiszolgáló
infrastruktúra fejlesztése is idetartozik, közösségi közlekedésfejlesztési programok stb.
 Energia- és erőforrás-hatékony építés – ez részben az innovációs
témakör ismétlése, kiegészítve azzal, hogy az innovatív megoldások mielőbbi gyakorlatba ültetése a cél, nem csupán az akadémikus kutatási projektek.
 Az építőiparnak is át kell állnia a lineáris módszerekről a körforgásos gazdasági modellre, például a termékekben és létesítésben való
gondolkodás kiegészülése a fenntartással – komplexebb szolgáltatások nyújtásával stb.

Ha az említett két EU-dokumentummal összevetjük a véglegesítés
alatt álló Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia várható elemeit, az összefüggés egészen egyértelművé válik:
 Elérhető és könnyen értelmezhető építőipari előírások, építésügyi
szabványok elektronikus gyűjteménye;
 MI (mesterséges intelligencia) alapú építési adatbázis: szakemberek, anyagok, termékek;
 A BIM-rendszer (Building Information Modeling – a szerk.) fokozatos bevezetése, állami oldali támogatással és kezdeményezéssel,
digitális rendszerek oktatásának fejlesztése és támogatása;
 Innovatív termékek és technológiák hazai elérhetőségének támogatása;
 Tervezhető állami megrendelésállomány, amellyel az iparági ciklikusság csökkenthető;
 Fokozott minőségbiztosítás termék és kivitelezés terén.
Ha a fenti célokat összevetjük az SDG17 célokkal, láthatjuk, hogy
az építőipari szereplőknek nagy mozgástér áll rendelkezésre a kapcsolódási pontok megtalálására.
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Néhány lehetőség a teljesség igénye nélkül:
 SDG9: innováció és termékfejlesztés, új és újrahasznosított
alapanyagok, termékek, építési termékek környezeti adatainak nyilvánossá tétele (EPD – Environmental Performance
Declaration – ISO 14025 alapján), digitalizáció fejlesztése (BIM);
 SDG15: modern, fenntartható, okosváros-tervezés, természetes, természetközeli és mesterséges élőhelyszigetek funkcionális összekapcsolása, ipari tevékenység miatt sérült természetes élőhelyek helyreállítása (pl. bányák);
 SDG12: körforgásos gazdálkodási szemlélet meghonosítása
(tervezéstől a gyártáson, kivitelezésen át az életciklusvégi
hasznosításig);
 SDG13: alacsony karbon- és ÜHG-kibocsátással járó technológiák, energiahatékonyság;
 SDG11: alacsony energiaigényű épületek (már az építés során is), passzív és energiaaktív létesítmények, okosvárosok;
 SDG3: munkahelyi egészségvédelem, építmények testi és lelki egészségre gyakorolt hatásai (beltéri klíma, fény stb.);
 SDG8: felelős vállalatvezetés, gazdasági eredményesség mellett a hosszú távú fenntarthatósági célok ﬁgyelembevétele,
működési környezetre gyakorolt esetleges negatív hatások
mérséklése, aktív kooperáció a helyi közösségekkel;
 SDG17: együttműködés akár az iparági szereplőkkel a közös
célok hatékony elérése érdekében.
Nehéz egységes receptet adni arra, hogy egy építőipari kivitelező
vállalkozás számára hogyan lehetséges az üzletmenet fenntartható
irányban való átállítása, azonban a vállalati értéklánc és az egyes
SDG-célok kapcsolódási pontjainak feltárása hatékony segítséget
nyújthat az átállás tervezése során. Mi a Colas magyarországi cégcsoportján belül több olyan fejlesztést is elindítottunk, illetve végrehajtottunk, amelyekkel mi is hozzájárulhatunk egy fenntartható
építési ágazat kialakulásához. Ilyenek például a
 BIM-módszerek alkalmazása a mélyépítésben, műtárgyak
tervezése és létesítése során (3. ábra);

energiairányítási rendszer (EIR) bevezetése, termékgyártó telephelyeink energetikai adatainak online rendszerben gyűjtése és elemzése (4., 5. ábra);
Helyszínen újrahasznosított útburkolat (m2)

4. ábra. Helyszínen (on-site) teljes volumenben újrahasznosított pályaszerkezeti anyagok, kötőanyag hozzáadásával.
(Colas XFII adatok alapján)

Fajlagos energiafelhasználás (kWh/t) aszfaltgyártáshoz

5. ábra. Egy tonna aszfaltkeverék gyártásához a keverő által
felhasznált energia. (Colas XFII adatok alapján)

 Biodiverzitás-védelmi intézkedések a termelő telephelyeink-

hez kapcsolódóan;
 Telephelyeinkről elfolyó vizek tisztítása;
 Telephelyi és on-site recycling (inert anyagok hasznosítása






a hulladékképződés megelőzése, szállítási emisszió csökkentése és a primer erőforrások védelme érdekében);
Alternatív építési anyagok hasznosítására irányuló fejlesztések;
Energiahatékony útépítési és -felújítási technológiák kutatása;
Együttműködés startup fejlesztési programokban, szakmai
mentorálás;
Részvétel és tudásmegosztás fenntarthatósági területen működő szakmai szervezetekben.

3. ábra. Digitális technológia alkalmazása műtárgy tervezésénél

 Termékgyártáshoz és útépítési kivitelezésekhez kapcsolódó

karbonlábnyom-számítási módszertan kidolgozása, amely
alapján azonosíthatók a főbb kibocsátótechnológiák. Ezáltal is biztosítva a jelentős kibocsátókban történő emissziócsökkentési intézkedések hatékony megalapozását.
 Energiahatékonysági fejlesztések (pl.: kőanyag-feldolgozási
rendszerek optimalizálása, vasúti szállítási lehetőségek megteremtése, alapanyag fűtési rendszerek modernizációja),
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A nemzetközi trendeket ﬁgyelembe véve bizonyos, hogy a fenntartható vállalati működésnek a jövő építőiparában kiemelkedő
jelentősége lesz, és ez alól a hazai iparág sem jelenthet kivételt.
Ennek egyik záloga a 2020–2025 közötti időszakra vonatkozó ágazati fenntarthatósági stratégia és az abban foglaltak gyakorlati
megvalósítása. Mindezek alapján ma már nem az a kérdés, hogy
megéri-e a fenntarthatósági szemléletet a vállalatirányítás részévé
tenni, hanem az, hogy megéri-e ﬁgyelmen kívül hagyni egy globális
folyamatot és vállalni ennek kockázatát. ¡

zöldkörnyezet

HPC -kapacitás • alkotás, tudásszomj

A Debreceni Egyetem Szuperszámítógép
Központjában idén ősszel induló szuperszámítógép-fejlesztés 2022-ig megtízszerezi
a hazánkban jelenleg elérhető HPC-kapacitást. A kompetenciaközponthoz a tudományos felhasználók mellett a gazdaság
szereplői is kapcsolódhatnak.

A

cívisváros felsőoktatási intézménye a kezdetektől élen jár a hazai szuperszámítógép-programban. 2015-ben helyezték üzembe
Leót, a világ akkori ötszáz legnagyobb teljesítményű számítógépeinek
egyikét. Az országos szuperszámítógép-hálózat mintegy 80 százaléka
a Debreceni Egyetem Kassai úti campusán működik. Jelenleg Magyar-

Forrás: unideb.hu

Új szuperszámítógép
Debrecenben
országon 0,45 petaﬂopos (a FLOPS angol mozaikszó, jelentése
másodpercenkénti lebegőpontos operáció, lényegében magas
igényű munkavégzési kapacitást mérnek vele egy számítógépnél) kapacitás áll rendelkezésre, ez a képesség bővül a tízszeresére
egy részben uniós társﬁnanszírozású projektnek köszönhetően.
A legkésőbb jövő év december 31-éig elkészülő beruházás keretében bővítik a befogadó épületet, fejlesztik az alapinfrastruktúrát,
a kompetenciaközponthoz kapcsolódóan pedig olyan képzési
programot indítanak az egyetemen, hogy a végzősök a legmodernebb technológiát is tudják használni. A bejelentéssel egy időben sor került egy időkapszula elhelyezésére is, melybe pendriveokat, processzorokat és egyetemi anyagokat tettek. ¡

Mi motiválja a hazai IT-fejlesztőket?
A Braining Hub legfrissebb – nem reprezentatív –
fejlesztői felmérése szerint a magyar IT-sokat a sikervágy motiválja leginkább, imádnak alkotni és szakmai
közösségekhez tartozni, miközben hajtja őket a tudásszomj is. A válaszokból az derült ki, hogy háromnegyedük szeretne újabb programnyelveket elsajátítani.
megkérdezett, jellemzően budapesti fejlesztők nagy részét az anyagi előnyökön és
a tudásszomjon kívül az motiválja, hogy nagyobb szabadságuk legyen a munkájuk

Forrás: braininghub.hu

A

inno -tér

során. Kiemelten fontos számukra az értékteremtés, a projektekre nem egyszerű
kódolási feladatként, sokkal inkább alkotási folyamatként tekintenek. A válaszadók
többségének kifejezetten vonzó, hogy a
legjobbak között tartsák számon a szakterületükön, a sikervágy a fejlesztők 44 százaléka szerint a legjelentősebb motivációs
tényező. A magyar programozók emellett
tisztában vannak azzal is, hogy elengedhetetlen a tudásuk folyamatos bővítése és
a naprakész tudásanyag megszerzése, így
a tanulás és az önfejlesztés is előkelő helyen
szerepel a szakmai célok között. A Braining
Hub felmérése arra is kitért, hogy milyen
területeken képeznék magukat a jövőben
az IT-szakemberek. A megkérdezettek döntő többsége a programozási nyelvek (75%),
keretrendszerek (65%) és a DevOps, konténerizáció (51%) területe mellett tette le
a voksát, és egy-két napos intenzív tréningekre, néhány órás problémafókuszú interaktív workshopokra, illetve akár hónapokon át tartó, elmélyültebb tudást nyújtó
képzésekre is szívesen beiratkozna. Érdekesség, hogy napjaink „legforróbb” IT-területe, a kibervédelem rendkívül kevés hazai
szakembert érdekel. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Chip
az
agyba?
A világ egyik legkülönösebb techguruja,
Elon Musk idén nyáron sem hazudtolta
meg önmagát: a YouTube-on közvetített online show-jában három malacon
mutatta be, miképp kapcsolná össze az
emberi agyat egy számítógéppel. A milliárdos cégvezér Neuralink elnevezésű
fejlesztésével a többi között jelenleg
gyógyíthatatlannak tartott betegségek
kezelését, emlékek tárolását, és akár
még gondolatolvasást is ígér.

A különc milliárdos
Egy rosszindulatú mondás szerint a nagyon gazdag emberek
esetében mindig az első millió megszerzését fedi jótékony homály. Nos, Elon Musk esetében nem erről van szó. A jelenleg
a világ egyik leggazdagabb embere már gyerekként is kivételes
adottságokkal rendelkezett, tizenkét évesen az általa programozott Blastar című játékának a publikálási jogait a PC and Ofﬁce
Technology számítógépes magazin 500 dollárért vásárolta meg.
Szülőhazájából, a Dél-afrikai Köztársaságból tizenhét évesen Kanadába költözött, mert el akarta kerülni a sorkatonai szolgálatot.
Később a Pennsylvaniai Egyetemen ﬁzikából és közgazdaságtanból diplomázott. Az idén 49 éves üzletember 1995-ben alapította
első internetes vállalatát, a Zip2-t még az ezredforduló előtt több
mint 300 millió dollárért értékesítette. Ebből a pénzből hozta
létre a PayPalt, mely pár év múlva az internet egyik meghatározó
szolgáltatása lett, és végül az eBay 1,5 milliárd dollárért vásárolta
fel. Ezután Musk ﬁgyelme az űrkutatás felé fordult, és a SpaceX
projekt keretében „olcsó” rakéták kifejlesztésén kezdett dolgozni.
Idén nyáron az övé lett az első magáncég, amely embereket tudott
Föld körüli pályára, illetve a Nemzetközi Űrállomásra juttatni.
A legnagyobb ismertséget azonban az elektromos autókat gyártó
Tesla hozta meg számára. Az elmúlt két évtizedben Musk számos
olyan cégbe fektetett be és olyanokat hozott létre, amelyek megítélése szerint meghatározzák majd a jövőt technológiai és fogyasztási szempontból. A techguru kétszer nősült, csak az első
feleségétől született gyermeke, tőle hat ﬁú. Első ﬁa tízhetes korában bölcsőhalálban hunyt el, ezt követően mesterséges megtermékenyítés útján előbb ikrei, majd hármas ikrei születtek. Jelenleg egy kanadai popzenésszel, Claire Boucherrel (művésznevén
Grimes) él együtt, akitől idén májusban született meg hetedik ﬁa,
aki az X Æ A-12 nevet kapta.

G

ondosan szétszórt szalma, etetőtálak és három,
szemmel láthatóan nyugodtan álldogáló kismalac. Nem, nem Benedek Elek egyik tanulságos
meséjébe csöppentünk, hanem az idei nyár egyik
legnagyobb tudományos szenzációjába. A Neuralink augusztusi bemutatóján szereplő állatok ugyanis ezúttal nem házat építettek az éhes farkas ellen szalmából, fából és kőből,
hanem azt voltak hivatottak bebizonyítani, hogy Elon Musk
neurológiai startupja újabb eredményeket tud felmutatni, és
a további sikerek érdekében még több szakembernek érdemes
a Neuralink csapatához szerződni. A jelenleg száz főt foglalkoztató San Franciscó-i cég grandiózus álmokat dédelget, és a jövőben tízezer főre szeretnék növelni a munkatársak számát.
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Elon
El
on Mussk

Forrás: Reuters/Mike Blake

Cserélhető egységek

Amikor a világ egyik leggazdagabb embereként számontartott
feltaláló 2016-ban létrehozta neurotechnológiai startupját, nem
kisebb célokat fogalmazott meg maguk előtt, mintsem hogy az általuk kifejlesztett interfész segítségével a jövőben az emberi elmét
a mesterséges intelligenciával (angolul: artiﬁcial intelligence; AI)
tudják integrálni. Hogy miért van minderre szükség? Musk korábban több alkalommal is hangot adott az AI emberiségre gyakorolt
veszélyével kapcsolatos aggodalmainak. Véleménye szerint az intelligens gépek fejlődési üteme jóval hatékonyabb az emberénél,
így rövid időn belül okosabbá válhatnak, és ebben a versenyben
az az egyetlen esélyünk, ha az agyunkat számítógépekhez kapcsoljuk. Feltehetően Musk is tisztában volt azzal, hogy futurisztikus
elképzelése sokaknál túlmutat a befogadható kategórián, ezért
a bejelentés előtt néhány órával 38 millió fős táborának egy Twitterbejegyzésben készítette elő a terepet a Neuralinknek. A feltaláló
Ernest Rutherford Nobel-díjas atomﬁzikus gondolatait idézte:
„A ﬁzika mindig csak lehetetlen vagy triviális lehet. Amíg nem értjük, lehetetlen, majd utána triviálissá válik.”

Az előzmények biztatóak voltak, a startup korábban egy kísérleti
egeret már bemutatott, amelyben a fejlesztett eszköz egy előző
verzióját már beültették. A kutatás első fázisában 19 állaton
végezték el a beavatkozást, melyek közel 90 százaléka volt sikeres. A kísérleti alanyok között majmok is voltak, és bár sosem
mutatták meg, de Musk elmondása szerint az emberszabású állat képes volt kontrollálni egy számítógépet. Idén aztán tovább
emelték a tétet, igaz, az interneten közvetített demonstráció fókuszában ezúttal a Neuralink működőképességének és az egészségre gyakorolt hatásának bemutatása volt. A látványos műsor
főszereplői Joyce, Dorothy és Gertrude voltak. Az első malac implantátum nélkül vett részt az előadásban, Dorothy koponyájában azonban korábban már beültették a chipet, melyet azóta el
is távolítottak az állatból. Mint kiderült, az implantátumot egy,
a startup által fejlesztés alatt álló robot helyezi majd a koponyába, az általa kivágott vájatba, és Musk állítása szerint a teljesen
biztonságos beavatkozás a fej esztétikáján semmilyen nyomot
nem hagy. A harmadik kísérleti alany ezzel szemben már két
hónapja folyamatosan együtt élt a Neuralinkkel, melynek jeleit
a résztvevők élőben követhették, így például azt is valós időben
láthatták, hogy az állat agya milyen elektromos jeleket produkál,
amikor orrával hozzáért valamihez és megérezte a szagot, vagy
amikor éppen különböző hangokat játszottak le neki. A bemutatón élőben lehetett követni azt is, amikor Gertrude futópadon
lépdelt; a chip által az agyból sugárzott videoanyag és az állat
mozgása nagyjából megegyezett. Gertrude elsősorban azt szemléltette, hogy semmilyen külső nyoma sincsen a beavatkozásnak,
míg Dorothy azt volt hivatott igazolni, hogy az elsőre rémisztőnek tűnő beavatkozás visszafordítható, és nem okoz semmilyen
látható egészségkárosodást. Ez azért lényeges szempont, mert
a Neuralink elvileg hasonló lesz az okoseszközökhöz, azaz időnként újabb és újabb modelleket fognak belőle a piacra dobni,

Egy az interneten közvetített
demonstráción valós időben láthatták, hogy amikor az egyik kísérleti malac a futópadon lépdelt,
a chip által az agyból sugárzott
videoanyag és az állat mozgása
nagyjából megegyezett.
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vagyis igény szerint a későbbiekben fejlettebb típusát lehet majd
beültetni az emberi agyba.
A sertések felépítése egészen hasonlít az emberekéhez – érvelt
a tesztalanyok kiválasztása mellett Elon Musk, aki szerint a kísérlet
világosan megmutatta, hogy a malacok szervezete hosszú idő után
is jól reagált a beültetésre, így Musk reményei szerint a Neuralink
az emberek esetében is hatékony lehet. Fontos megemlíteni, hogy
bár az élő közvetítés során kiegyensúlyozott és egészséges állatokat láthattak a nézők, arról semmilyen orvosi szakvéleményt nem
mutattak be, hogy a két kontrollmalac esetében észleltek-e például hangulatingadozást, vagy megváltozott-e a viselkedésük.

ben is már be van ültetve egy. A Neuralink akkumulátora jelenleg
körülbelül 24 órányi kapacitással rendelkezik, de a tervek szerint
a további modellek üzemideje ennél sokkal jobb is lehet, töltésükre pedig az okosórákhoz hasonló, mágneses csatlakozót dolgoztak
ki. Állítólag a chipek által mért adatok titkosítva lesznek, ennek
tökéletesítésén még dolgoznak a fejlesztők.
A négy éve futó projekt részletekbe menő felhasználási területeiről folyamatosan szivárogtak ki az információk, a többi között
gyógyításra, az éjjellátás és a telepátia lehetőségének megteremtésére koncentrálnak a fejlesztők. Miután az amerikai Élelmiszerés Gyógyszerfelügyeleti Hatóság (Food and Drug Administration;
FDA) idén nyáron olyan eszköznek ismerte el a Neuralinket, amely
áttörést jelenthet bizonyos betegségek kezelésében, Musk bátran beszélhetett arról is, hogy milyen elképzeléseik vannak ezen
a területen. A tervek szerint az első klinikai teszteket gerincsérült
betegeken fogják elvégezni, akik agyhullámaik segítségével ismét
beszélhetnek, és a technológia fejlődésével idővel akár teljesen
visszanyerhetik a mozgás képességét is. Reményeik szerint az agyi
implantátum a jövőben megoldást jelenthet számos neurológiai
betegség kezelésére a memóriazavartól a látáskárosodáson keresztül egészen a paralízisig. Az embereken végzett kísérletezésre azonban további engedélyekre van szükség. Még Musk is elismerte, hogy – tekintettel a magas kockázatra – elengedhetetlen
az FDA jóváhagyását megszerezni, ami meglehetősen nehéz és
hosszú folyamat lesz. A milliárdos üzletember ennek ellenére bizakodó, és úgy gondolja, a humán tesztek még ebben az évben
elkezdődhetnek.

Fókuszban a gyógyítás
De hogyan is épül fel az agyba ültethető chip? A Neuralink kutatói
által fejlesztett, pénzérmeméretű eszköz 1024, az emberi hajszál
vastagságának mindössze a tizedét kitevő, ﬂexibilis elektródán
keresztül kapcsolódik az agykéreghez és teremt kapcsolatot a számítógéppel. A bemutatott Link V0.9 teljesen vezeték nélküli modul leolvassa az idegsejtek közötti elektromos aktivitást – később
a tervek szerint akár stimulálni is fogja az idegrendszer folyamatait –, és Bluetoothon keresztül kommunikál. Bár eredetileg a fül
mögé tervezték, végül a koponya felső részén kapott helyet egy
nagyjából egyórás, altatást nem igénylő beavatkozás eredményeképpen. Reggel bemész, és délután már el is hagyhatod a kórházat
– érzékeltette az operáció egyszerűségét Musk, aki azzal is viccelődött, hogy olyan észrevétlen maga a chip, hogy talán a saját fejé-

Az implantátumot egy, a startup
által fejlesztés alatt álló robot helyezi majd a koponyába, az általa
kivágott vájatba, és Musk állításaa
szerint a teljesen biztonságos
beavatkozás a fej esztéttikáján
semmilyen nyomot nem hagy.
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Régi portéka új köntösben?
Az első szakmai reakciók kevésbé voltak lelkesek. Andrew Jackson,
a Newcastle-i Egyetem idegtudomány-professzora szerint semmilyen forradalmi újítást nem tartalmazott a bemutató, ugyanakkor elismerte: a vezeték nélküli jeltovábbítás elektronikája és
a robotikus beültetés is előrelépésnek számít. A nemzetközi szaktekintély elsősorban az agyból érkező adatok feldolgozásának részleteit hiányolta, és mint fogalmazott, ebből az aspektusból semmi
olyat nem mutattak, amit korábban ne látott volna. Szintén nem
volt elragadtatva a Neuralink PR-eseményétől Thomas Nowotny,
a Sussexi Egyetem informatikai és mérnöki intézetének profeszszora, aki nem kevesebbet állított, mint hogy Musk egy régi tudást
akart új csomagolásban eladni. Erős szarkazmussal azt mondta, úgy
tűnik számára, a milliárdos feltaláló nincsen tisztában azzal, hogy
a világ legismertebb tudósai milyen eredményeket értek el az elmúlt időszakban ezen a területen. A kritikusok elsősorban azt róják
fel, hogy az alapvető problémát nem az implantátum vagy az ehhez szükséges technológiai háttér jelenti, hanem éppen az emberi
agy a gyenge pontja az egész projektnek. A saját elménket ugyanis
továbbra sem ismerjük eléggé ahhoz, hogy a Musk által vizionált lehetőségeket megvalósíthassák. Szó se róla, a milliárdos valóban előállt néhány merész alternatívával. Véleménye szerint a Neuralinket
használva képesek lehetünk például magunkhoz hívni a Teslákat
a gondolataink segítségével, vagy éppen különböző videojátékhoz
tudunk csatlakozni vele, és az agyunkkal irányítani azokat, vagy elmenteni és visszajátszani a korábbi emlékeinket.
A Twitteren kommentelők jó része azonban védelmébe vette
a feltalálót, többségük korábban elért sikereire utalva voltak bizakodóak. Egy biztos, az agy gépekhez való csatlakoztatása valóban
nem új keletű technológia; az emberi agyhoz kapcsolt elektródaimplantátumokkal már jó ideje gyógyítják egyebek között az epilepsziát vagy a krónikus fájdalmat. A Parkinson-kórosok életét
pedig 1997 óta könnyíti meg az úgynevezett mélyagyi stimulációs
eljárás, amelynek lényege, hogy az agy megfelelő részére ültetett
chippel és egy impulzus-kontrolleszköz segítségével enyhítik a betegség remegéses tüneteit. Az Innotéka tavaly a júniusi számában
külön cikkben számolt be arról, hogy a Pécsi Tudományegyetemen
kizárólag mélyelektródákkal elvégzett vizsgálattal már pontosan
meghatározható az epilepsziás betegségért felelős gócpont helye
az emberi agyban. A sztereotaxiás EEG eljárás során a koponya egy
vagy két oldalára fúrt, 2,3 milliméter átmérőjű lyukakon vezetik be
a 0,8 milliméter átmérőjű, egyenként 5-15 kontaktot tartalmazó
elektródákat, akár tizenöt darabot is az agyba.

A bemutatott Link V0.9 teljesen vezeték nélküli modul leolvassa az idegsejtek közötti elektromos aktivitást – később a tervek
szerint akár stimulálni is fogja az idegrendszer folyamatait –,
és Bluetoothon keresztül kommunikál. Kezdetben az implantátum drága lesz, ám a jövőben egy megﬁzethetőbb árat
szeretnének elérni, amit fogyasztók százmilliói engedhetnek
meg és akarnak majd maguknak.

a piacra dobás dátumára még csak utalást se tegyen, ellenben
többször is hangsúlyozta, hogy várja mindazok jelentkezését, akik
bármilyen komplex elektronikai vagy fejlett orvostechnikai eszközök fejlesztéséhez értenek. Mint mondta, előzetes neurológiai tapasztalat sem szükséges hozzá. Annyit azért elárult, hogy az egyik
legnagyobb kihívást az olyan mikrovezetékek létrehozása jelenti,
amelyek hosszú távon is kibírják az agy korrozív környezetében.
Az augusztusi bemutató meglehetősen felkavarta a tudományos életet. Milliós nézettség, számos kritika és igen sok bizakodó
szimpatizáns. Elon Musk annyit egészen biztosan elért, hogy ismét
róla szóltak a hírek, ugyanakkor sokakban jogosan maradt hiányérzet, hiszen kevés konkrétum hangzott el a négy éve indult projektről. A feltaláló a szuper intelligens ember létrehozását célozta
meg, és bár ez sokadik nekifutásra is sci-ﬁ kategória, de mégis, mit
várhatunk egy olyan zsenitől, aki saját elmondása szerint a Marson
szeretne meghalni. ¡

Konkrétumok nélkül
Musk előadásában elismerte, hogy jóllehet komoly eredményeket
tudnak felmutatni, a startup azért még messze van a termék széles
körű gyártásától, hiszen egyrészt az emberi tesztelések még el sem
kezdődhettek, másrészt számos engedélyeztetés is várat magára.
Ennek ellenére a piaci megjelenéséről úgy fogalmazott, hogy kezdetben az implantátum drága lesz, ám ígéretet tett arra, hogy a jövőben egy megﬁzethetőbb árat szeretnének elérni, amit fogyasztók százmilliói engedhetnek meg és akarnak majd maguknak.
Terveik szerint úgy ezer dollárra fogják leszorítani az implantátum
árát. Az üzletember természetesen arra kínosan ügyelt, hogy
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intelligens sebességszabályozó asszisztens • jeltovábbítás, sugárzás, vákuum

Vége a gyorshajtásnak?
Az Európai Bizottság irányelve értelmében 2022-től kötelező lesz minden
új autóba intelligens sebességszabályozó asszisztenst (Intelligent Speed
Adaptation; ISA) beépíteni, amely
képes jelezni, ha a jármű túllépi
a megengedett sebességet.

dált is manipulálják. A fékekhez ugyan nem nyúl a rendszer, de gyorshajtáskor hirtelen elveszi a motorerőt, és a sofőr hiába nyomja a gázt,
az autó nem fog tovább gyorsulni. Egy másik verzióban pedig vibrálni
kezd a pedál a vezető talpa alatt. Jelenleg komoly vita folyik arról, hogy
melyik alternatívát vezessék be, az autógyártók általában a könnyen kikapcsolható és egyben számukra olcsóbb megoldások felé hajlanak, míg
a közlekedésbiztonsági szervezetek a balesetek megelőzése érdekében
a drasztikusabb verzió mellett tették le a voksukat. Az ISA a jelenlegi
formájában kikapcsolható, ma még nem kötelező a használata. ¡

A

rendszer a GPS segítségével meghatározza a jármű
helyzetét, az autó kamerái pedig leolvassák a sebességkorlátozó táblákról az aktuális értéket, és annak túllépésekor aktivizálják magukat. Jelenleg három megoldás is létezik
arra, hogy a rendszer jelezze a sofőrnek, ha túl gyorsan hajtana. Az egyik szerint az autó a műszerfalon vagy egy hangjelzéssel – esetleg mindkettővel – hívja fel a vezető ﬁgyelmét,
az ennél jóval drasztikusabb verzióban azonban a gázpe-

Mobilhálózatot telepít M
a Holdra a Nokia
A finn telekommunikációs vállalat nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy mobilhálózatot
épít ki a Hold felszínén az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA megbízásából.
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inderre azért van szükség, mert az Artemisprogram keretében 2024-ig újra embert szeretnének a Holdra juttatni, ahol – a tervek szerint –
hosszú távra rendezkednének be. A Nokia szerint
a 4G/LTE hálózat, amelyet idővel 5G-re fognak cserélni, segíti majd egyebek között az űrhajósok kommunikációját, az adattovábbítást, a holdjárók és egyéb
eszközök távirányítását. A ﬁnn vállalat egy texasi
székhelyű magáncéggel, az Intuitive Machinesszel
fogja az égitestre szállíttatni a hálózathoz szükséges
berendezéseket. A rendszer önmagát konﬁgurálja
majd. A hálózatnak köszönhetően az űrhajósok
hang- és videohívásokat indíthatnak, telemetriai és
biometrikus adatokat gyűjthetnek, valamint holdjárókat és egyéb automatizált eszközöket is távirányítással mozgathatnak. A fejlesztők azt ígérik, hogy
a rendszer ellen tud állni az extrém időjárási körülményeknek, és kibírja a kilövéstől a holdra szállásig
tartó kifejezetten hosszú folyamatokat is. A Hold
felszíne viszonylag egységes, ezért a jeltovábbításnál kevésbé jelent zavaró tényezőt a domborzat
vagy a növényzet, ugyanakkor a sugárzás, a vákuum
egy speciális közeget jelent, ráadásul az emberi tevékenységgel járó más tényezők, úgymint a felszállások és landolások során jelentősen berezonáló
felszín is nehezíti majd a rendszer tökéletes működését. A NASA összesen 370 millió dollárt utalt át
különböző cégeknek, melyek feladata az lesz, hogy
a legújabb innovációkkal segítsék a projektet. ¡

Szerk.: Kovács Zsuzsanna, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba • Simonyi Miklós • Chris Bernhardt

Szerk.: Kovács Zsuzsanna,
Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba

teljesen feledésbe merültek. A gondos
kutatómunka eredményeként született
könyvet olvasva feltárul előttünk Erdély
sokszínű krónikája, illusztrációkként pedig a Magyar Nemzeti Levéltár és más
gyűjtemények legféltettebb kincseinek
részletgazdag fotóiban gyönyörködhetünk. Elmerülhetünk az elmúlt ezer esztendő sorsfordító pillanataiban, nyomon
követhetjük a hadjáratokat, megismerhetjük a háttérben meghúzódó motivációkat, és ezáltal többet megtudhatunk
arról, milyen tényezők alakították
múltunkat és jelenünket. •

Erdély
1000 év öröksége
Libri Kiadó

Erdély történelme izgalmas, mint egy
lenyűgöző kalandregény: sorsát háborúk, összeesküvések, forradalmak és
karizmatikus személyiségek alakították.
E hosszú, tragédiákkal és felemelő
eseményekkel tarkított történet számos
fejezete mindannyiunk számára jól
ismert, egyes részletek azonban szinte

Simonyi Miklós

Emberek és molekulák

helyezve tárja elénk az életünket átszövő kémia szerteágazó és színes
világát. Könyvében a tudományterület közelmúltbeli felfedezései, például
a molekulaszobrászat vagy a fotokatalízis bemutatása mellett a selyemhernyók szexuális illatanyagának elemzésére is sor kerül, és arról is szó esik,
hogy a malária gyógyszerének felfedezése és Nobel-díjjal jutalmazása
mögött milyen ideológiai összecsapások borzolták a tudósok kedélyeit.
A huszonkét írás kémiai eredményeket
ismertet, ám a középpontban rendre
az ember áll. •

Kémiaszertár
Typotex Kiadó

Hogyan függ össze a jobb és a bal
kéz a joghurtkészítéssel és a DNS-sel?
Miért jelentős lépés az emberiség számára a Mengyelejev-féle periódusos
rendszer fehér foltjainak eltüntetése?
Milyen eszmei viták kísérték az érzéstelenítés históriáját? A „rádiumlányok”
esete szomorú történet, a száloptika
létrehozása viszont sikersztori.
Simonyi Miklós vegyészprofesszor
történelmi és társadalmi kontextusba

Chris Bernhardt

Kvantum-számítástechnika közérthetően

A szerző, az egyesült államokbeli
Fairfield University matematikus professzora, részletesen és közérthetően
mutatja be az olyan alapfogalmakat,
mint a kvantumbit, az összefonódás,
a kvantumteleportálás és a kvantumalgoritmusok, közelebb hozva az olvasóhoz a kvantum-számítástechnika
távolinak és felfoghatatlannak gondolt
világát, a kötet végére érve pedig
az is világossá válik, hogy a kvantum-számítástechnika és a klasszikus
számítástechnika nem két különálló
tudomány, az előbbi valójában a számítástechnika alapvető formája. •

Pallas Athéné Könyvkiadó

A Google elérte a kvantumfölényt;
Kína teleportált egy kvantumbitet
a Földről egy műholdra; a Shor-algoritmus veszélybe sodorta a jelenlegi
titkosítási módszereinket; a kvantumkulcsmegosztás újra biztonságossá
teszi a titkosítást; a Grover-algoritmus felgyorsítja az adatkeresést.
De mit is jelent valójában mindez,
és hogyan működik?
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léghajó, autótervezés, aerodinamika, áramvonalas karosszéria

Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: Wikipédia

Járay Pál nevét nem ismerik annyian itthon, mint megérdemelné, pedig a Paul
Jarayként világhírűvé vált feltaláló egész
életművével előrelendítette az egyik legfontosabb nehézipari ágat – elméletben
és gyakorlatban is. Az autótervezés és
-gyártás minden bizonnyal máshogy alakult volna a munkás sága nélkül, Járay
ugyanis az áramvonalaskarosszéria-ter vezés megkerülhetetlen úttörője volt.
Járay 1889-ben született magyar zsidó
családba, Bécsben. Ott is kezdte műszaki
tanulmányait a Maschinenbauschuléban,
majd a Prágai Műszaki Egyetemen tanult
tovább a szintén magyar Dörﬂ Rudolf ta-

Járay Páll 1921 körül

nítványaként. Miután lediplomázott, a németországi Friedrichshafenben repülőgépmérnök lett. Rövid ideig hidroplánokat
tervezett, majd 1915-től a Zeppelin-gyárnak dolgozott. Folyamatosan aerodinamikai kutatásokat végzett és tökéletesítette
eredményeit, évtizedeken keresztül kereste
a legkisebb légellenállással haladó járműformákat. 1919-ben tervei alapján elkészült
az LZ 120 léghajó, amely aztán alapjául
szolgált több későbbi zeppelinnek. Egy évvel később Járay már áramvonalas léghajóformát szabadalmaztatott, kutatásainak
köszönhetően jóval gazdaságosabbá vált
a léghajós repülés. A gyárban felépíttette

a világ legnagyobb szélcsatornáját, ahol
már autóformákat is tesztelt, ahogy érdeklődése egyre inkább a kocsik felé fordult.
Az autóipar akkoriban robbanásszerűen
fejlődött, az autók egyre gyorsabbak lettek, így a légellenállás csökkentése is mind
fontosabb szempont lett. Járay korán felismerte ezt, és kidolgozta az autók aerodinamikájának tudományos alapjait. 1921-ben
már áramvonalas karosszériára adott be
szabadalmat, és gyümölcsöző együttműködésbe kezdett a kor legnevesebb autógyáraival. A mérnök felismerte, hogy nem
elég csak lekerekíteni egy szögletes karoszszériát, hanem megfelelő orrkialakítás is
szükséges ahhoz, hogy a kocsi eleje kevés
levegőt fogjon fel, a hátulját meg úgy kell
kiképezni, hogy a lehető legsimábban váljon le róla a levegő. Az autók oldalának
vonalvezetését is aerodinamikai szempontok szerint dolgozta ki, az utasteret csepp
alakúra tervezte, a kerekeket pedig sok-

A Tatra 77 egy párizsi autókiállításon

Forrás: ZMF könyvtára

Forrás: Wikipédia

Az LZZ 120 zeppelin 1919-ben

Az 1922-ben elkészült Ley T6

INDEX

szor a karosszéria mögé helyezte. Az első
Járay-autó a Ley T6 modell volt 1922-ben,
aztán sorra jött a többi autógyár. Munkáira vevő volt az Audi, az Adler, a Bugatti,
a Chrysler, az Opel, a Peugeot, a Mercedes
és a Maybach, de a Volkswagen bogárhátúja is elképzelhetetlen lett volna Járay
Pál kutatásai nélkül. Az új formák hosszan
tartó divathullámot hoztak az autóiparban, miközben a kocsik sebessége a kisebb
légellenállástól bizonyítottan nőtt. Járay
a Tatrával is együttműködött, egyik legnagyobb sikere az 1934-ben bemutatott
T77 volt, ez a későbbi Tatra modellekben is
benne hagyta a „DNS-ét”.

A divathullám később elült, illetve csillapodott: az autó formáját már csak észszerű
keretek között rendelték alá az áramvonalasságnak – a kis légellenálláshoz szükséges hosszú karosszériahátsó például nem
volt praktikus a városi közlekedésben,
ezért hamar megváltoztatták, mint ahogy
az utastér tervezésekor is a kényelem lett
a fontosabb szempont. Ám Járay munkássága ma is az autómérnökök egyik alapvető
tananyaga. A feltalálót az autók után újra
a repülőgépek, majd a vízi járművek tervezése foglalkoztatta, illetve a rádiós és televíziós technológia is érdekelte.
1923-ban Svájcba költözött, ott is halt
meg 1974-ben, de előtte még a Zürichi Műszaki Főiskola (ZMF) tanáraként sok pályakezdő mérnököt inspirált előadásain. ¡

Colas Hungária Zrt. B2, 38–40 • Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. 26–27 • Invent Mérnökiroda Kft. 25 •
Lasram Engineering Kft. 23 • PTE-SZKK Retinális Elektromos Szinapszisok Kutatócsoport 14–15 • Szabályozó és Kompenzátor Kft. B3 • Viziterv Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 35–37
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