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mutatott rá a legélesebben arra, hogy a megszokott
gyakorlat milyen krízishelyzeteket teremthet.
Az előrejelzések szerint az évszázad végére a világ népessége 9,4–12,7 milliárd lesz. Az embereknek szükségük van
élhető bolygóra, a népesség növekedése és az ebből következő fogyasztás azonban a bolygó teljesítőképességének
határait feszegeti. A klímaváltozás súlyosbodik, a biodiverzitás csökkenése az emberiség által használt ökoszisztémaszolgáltatásokat veszélyezteti. Ezt a helyzetet konfliktusok
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az emberek zömét a fogyasztás, a birtoklás hajtja?
Félő, hogy amint magunk mögött hagyjuk a koronavíruskatasztrófát, gyorsan elfelejtjük a karanténban töltött
hónapokat, és azt is, hogy ezt az egészet magunknak
köszönhetjük. Pedig ez a lecke messze túlmutat
ezen az időszakon. Intő jel, amit komolyan kell vennünk.
A lehető legkomolyabban.
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Interjú Fekete Andrea kutatóorvossal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Lendületes
„szöszmötökből”
Gábor Dénes-díj

„A csapatomra vagyok a legbüszkébb. Arra a nyolc-tíz emberre, akikkel 2011-ben
közösen indítottuk el a Lendület kutatócsoportot. A jelenlegi csapat is színes,
nemzetközi, hiszen iráni, amerikai és vietnami kollégákkal is dolgozunk” – nyilatkozta magazinunknak Fekete Andrea, a Semmelweis Egyetem docense, akit
2020 decemberében Gábor Dénes-díjjal tüntettek ki. Az ELTE professzornője,
Balázs Judit által ajánlott kutató szabadalmai lassan beérnek.
Balázs Judit azzal ajánlotta Önt, hogy gyerekkoruk óta ismerik egymást, majd vicces fordulatot vett az életük, amikor fiatal orvosként pszichiátriagyakorlatot tartott az Ön
csoportjának. Jó ideje pedig már nagy érdeklődéssel és tisztelettel követi munkáját, tudományos eredményeit, ahogy
a fiatalokkal foglalkozik. Nem akármilyen ajánlólevél…

mindenki más kiváló, egyedül ő lóg ki a közösségből. A többiek
vajon tudják, hogy nagyon messze vagyok tőlük? Ez az a helyzet,
amikor nem hiszed el, hogy te is odavaló vagy. Állandóan attól
félsz, hogy lelepleződsz. Szó sincs álszerénységről, valóban szokatlan számomra ez a helyzet.

– Zavarban is voltam, amikor Judit megkeresett. A meglepetés
nem csökkent, amikor megnéztem, kik szerepeltek előttem ebben a sorozatban. Időről időre felmerül bennem az úgynevezett
imposztorszindróma. Ennek lényege, hogy az ember belekerül egy
társaságba, majd amikor körülnéz, hogy kikkel van együtt, azt érzi,

Egyetemen oktat és kutat, céget vezet. Mégis, honnan van
minderre energiája?

– Többen kérdezték már, még sincs igazán jó válaszom. Nem érzem, hogy túlterhelném magam. Talán azért, mert csupa olyan
dolgot teszek, amit nagyon szeretek. Az okoz olykor nehézséget,
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hogy a környezetem nem, vagy nehezen
tartja velem a lépést. Ilyenkor megkérdezem az öt-tíz éve velem együtt dolgozó
kollégáimat, hogy túl sok, amit kérek?
Azért őket, mert ismerem a teherbírásukat. Ha igennel felelnek, visszafogom
magam.
Otthonról hozta a pörgést?

– A szüleim sem éltek átlagos életet, de
én az övékére rátettem egy-két lapáttal.
A hipermaximalista édesapám időnként
ﬁgyelmeztet, hogy vegyek vissza kissé, de
én tényleg nem érzem soknak a tempómat. Ennek ellenére az elmúlt pár évben
azt gyakorlom, hogy miként engedjek el
dolgokat. Ne javítsam ki az utolsó pillanatban beadott TDK-absztraktban a szórendet, vagy, ha kijavítom, ne tegyem szóvá.
Valóban, jó lenne több időt hagyni arra,
hogy megéljem a sikereket. Például a tavaly év végén elnyert Gábor Dénes-díjat…
…amelyet a diabétesz okozta sokszer vi szövődmények leírásáért és
új terápiás lehetőségek felfedezéséért, a szövethegesedések kezelésében új célmolekulák és biológiai
védő mechanizmusok azonosításában vitt vezető szerepéért érdemelt
ki. Kiváló szakemberek társaságába
került, mondhatnánk ismét, hiszen
szakmai elismeréseinek sora lenyűgöző.

– Hihetetlen, hogy a Semmelweis Egyetem rektora és az MTA jelenlegi elnöke
is a felterjesztőim között volt. Azt pedig
a mai napig nem dolgoztam fel, hogy ki
mindenki gratulált azóta ehhez az elismeréshez. Szomorúan látom ugyanakkor,
hogy a sikerekkel arányosan emelkedik
az irigyek száma. Megdöbbentő, hogy
a közvetlen kollégák között is akad ilyen,
ezt hatalmas kudarcként élem meg.
Olyan, mint amikor az ember elválik a korábban tisztelt társától.
Miközben a 2020-as évet az egyik
legrosszabbnak élte meg, a kollégáitól kapott egy vaskos brosúrát az elmúlt év eredményeiről. Nincs itt ellentmondás?

– Nem várt eseményekből bőven kijutott
az elmúlt évben. Kineveztek egyetemi
docensnek, de kétszer elszakadt a vádlim.
Gábor Dénes-díjas lettem, de eltört a vállam. Fontos cikkek jelentek meg, OTKA-
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pályázatot nyertem, új fejlesztések indultak, új kooperáció kezdődött az egyik amerikai egyetemmel, de a kamaszodó ﬁaimmal
sűrűn összekapunk. Olykor arról álmodok, lehetne egy lányom is,
akivel órákon át gobelinezhetnénk…

szeszedtem magam, visszanyertem az oktatók és a csoporttársak
elismerését. Harmadéves koromtól már kutattam a Kórélettani Intézetben, majd felajánlották, menjek át az I. Sz. Gyermekklinikára,
ahol akkor szerveztek egy kutatólabort. Mentem, és ott ragadtam.

Mi kell a sikeres kutatói munkához? Minarik Ede szerint
egy csapat.

A családban számos orvos volt, de egyikük sem a kutatásban, hanem a gyakorlati munkában jeleskedett. Nem akarták eltántorítani a számukra szokatlan iránytól?

– Én a csapatomra vagyok a legbüszkébb. Arra a nyolc-tíz emberre,
akikkel közösen elindítottuk 2011-ben a Lendület kutatócsoportot. A jelenlegi csapat színes, nemzetközi, hiszen iráni, amerikai
és vietnami kollégákkal is dolgozunk.
Éppen tíz éve beszéltünk először. Akkor azt mondta, a kudarcok inkább feltüzelik, mint elkeserítik. Talán a sportolói múltjából is adódik – éveken át teniszezett –, hogy
a kudarcnak egyetlen üzenete az, hogy utána még nagyobb
erővel kezdje újra. Sikerül?

– Most is azt érzem, hogy a kudarcok megsokszorozzák az erőmet.
Egy kedves barátom szokta mondani: „Mindig az a győztes, aki egygyel többször áll fel.” Ezt gyakorlom. Szerencsére sikerekből bőven
jut, ezekért is keményen megdolgozok. Sokszor méltatlannak érzem, amikor azt hallom, hogy ez vagy az könnyű nekem. Éljenek
végig egy hetet helyettem, és megtudják, mi mindenre kell koncentrálnom.

– Sebész édesapám eleinte megkérdezte, mi a helyzet a „szöszmöteimmel”, de most már látom rajta, hogy büszke rám. A híres
gyereksebész, Verebély Tibor professzor egy alkalommal szintén
tréfásan megjegyezte, jó klinikusként miért nem nála dolgozok
ahelyett, hogy az alagsorban úsztatom a patkányokat? Az egyetem elvégzése után klinikus szerettem volna lenni, de nem volt
hely számomra, ezért PhD-hallgató lettem, később ösztöndíjjal
a németországi Freiburgban, világszínvonalú genetikai laborban
dolgozhattam. Később jártam az Egyesült Államokban, de onnan
is visszajöttem, pedig Floridában éltünk.

Térjünk vissza a kezdetekhez: hogyan került az ország legjobb középiskolájába, a budapesti Fazekas Gimnáziumba?

– Nagyon egyszerűen: a nyolcadik kerületben laktunk, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
volt a körzeti iskola. A Horváth Mihály tértől a sokak által elkerült részekről egyaránt kerültek be gyerekek az általános iskolába.
Az egyik osztálytársammal – aki akkor négy évvel volt idősebb nálunk – évekkel később, gimnazistaként összetalálkoztam a pesti éjszakában. Kést rántott a derék maﬃózó, hogy adjuk oda az értékeinket, ha nem akarunk bajt. A barátom megijedt a felállványozott
ház aljából előugró Imi láttán. Én felismertem, ő pedig elengedett
bennünket. Az általános iskolából nem volt automatikus átmenet a gimnáziumba, felvételizni kellett a bekerüléshez. A biológia
szakra szerettem volna bekerülni, de oda nem vettek fel – túlizgultam a felvételit –, a futottak még D osztályba kerültem. Nagyon
jó osztályunk volt, a futottak még kifejezést mások mondták rólunk. Híres magyartanárunk, Turcsányi Márta hatására komolyan
felmerült, hogy magyar szakra felvételizem. Ma már csak nevetek
rajta, ahogy a fülembe cseng: „Fekete, maga menjen csak inkább
az orvoskarra.”
Ment, és elsőre felvették, majd a gimnáziumi éltanulóból
az egyetemi csoport legrosszabb hallgatója lett 4,3-as átlaggal. Mi történt?

– Hatalmas és mindent elsöprő szerelembe estem a gimnázium
végén, de a kedvesemmel azon a nyáron szakítottunk. Olyannyira
sajnáltam magam, hogy semmit sem tanultam. Édesapám autóval vitt az anatómiavizsgára – tudta, hogy „mennyit” készültem.
Én a rádióból szóló dalokat dúdoltam, mire a papám azt mondta,
legyek inkább lemezlovas, mint orvos. Barátnőm sem mert szólni, hogy az öreglyukon kívül semmit sem ismerek fel a koponyán.
Időben jöttek a megvilágosító csalódások. A másodév végére ösz-

Ezek az évek a nefrológiáról, azaz a vese belgyógyászatáról
szóltak. Miért éppen a vese érdekelte?

– Egyetemi szupercsoportunkban senkit sem vonzott ez a szerv,
engem valamiért megfogott. Azóta sok minden képbe került, jelenleg a szemmel kapcsolatos munkáinkra fordítunk sok energiát.
Fiatalabb társaim elégedetlenkednek is, nehogy elengedjük a vesékkel kapcsolatos kutatásokat.
Mi hozta haza az Egyesült Államokból?

– Több ok. Apósom súlyos betegsége mellett nyolcadik hónapos
terhes voltam a második ﬁammal. Azt akartam, hogy itthon jöjjön
a világra. A nagyﬁamnak is szüksége volt a nagyszüleire, az anyanyelvi környezetre. Klinikusként dolgozó férjemnek sem jelentett
visszalépést, hogy itthon éljünk, s nem valamelyik nyugati államban. Sohasem merült fel komolyan bennünk, hogy külföldön építünk karriert. Az itthon maradásban hatalmas motivációt jelentett a Lendület program, anyagi és erkölcsi szempontból egyaránt.
Olykor azért kapok olyan felkérést, ami elgondolkoztat. Két éve

portré

2021. január–február

innotéka
inn

5

Interjú Fekete Andrea kutatóorvossal

a Bécsi Egyetemről hívtak, hogy a csoportommal együtt menjünk
az osztrák fővárosba.
2011-ben az egyik első kutatónőként nyerte el a Lendület
program öt évre szóló támogatását. Megalakította Lendület Diabétesz Kutatócsoportját, amely a diabétesz kialakulását, valamint a betegség korai felismerésének és gyógyításának eddig nem ismert lehetőségeit vizsgálta. Sikeres
volt ez az öt év?

– A programnak köszönhetően olyan körülmények között dolgozhattunk, mint mondjuk az Egyesült Államokban. A minőségi
munkát cikkek sora igazolta vissza. Jelenleg a pályázati forrásokból,
a cégemből jutok annyi jövedelemhez, hogy nem panaszkodhatok.
Kialakítottam egy életstílust, életszínvonalat, amiből nem szeretnék engedni. Zavarna, ha bizonyos dolgokat nem engedhetnék
meg magamnak. Ehhez az kell, hogy megelégedjek a Škodával, és ne
hajtsak egy Volvo jeepre. Anyagi okok miatt nem mennék külföldre.

Fekete Andrea 1975-ben született Budapesten. A Fazekas
Mihály Gyakorló Gimnáziumban érettségizett. A Semmelweis
Egyetem Általános Orvosi Karán diplomázott 2000-ben. 1998
óta dolgozik az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán. Tudományos diákkörösként, majd PhD-hallgatóként vett részt a kutatólabor munkájában. Érdeklődési területe a nefrológia
– az akut és krónikus veseelégtelenséghez vezető betegségek
állatkísérletes modellezése, patoﬁziológiai vizsgálata; valamint
a diabéteszszövődmények vizsgálata. Elnyerte a Talentum
Akadémiai Díjat 2011-ben, az Akadémiai Ifjúsági Díjat 2006ban, a L’Oréal „Nők a tudományért” díját szintén 2006-ban,
többszörös Magyary Zoltán- és Bolyai-ösztöndíjas. A kutatónők
közül elsőként részesült az MTA Orvosi Tudományok Osztályának bírálóbizottsága által odaítélt Magyar Tudományos
Akadémia Miklós György-díjában 2010-ben. 2011 és 2016
között MTA Lendület ösztöndíjas volt. 2020-ban Gábor Dénesdíjjal tüntették ki.

Hanem miért?

– Nem tetszik a közélet hangvétele, ahogy az emberek egymással
beszélnek, viselkednek, ahogy bizonyos folyamatok zajlanak ebben az országban. Erről tíz éve is beszéltem, és azóta nem lett jobb
a helyzet.

6

innotéka
inn

2021. január–február

Gyakorta felmerül, hogy jut-e elég ideje a gyerekekre? Jó-e,
hogy a műanyag dínókkal játszó középső fia évekkel ezelőtt
olyan kérdést fogalmazott meg, hogy: „Te dínó, neked is
magas a vércukorszinted?”
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– Három gyermek édesanyjaként sokat tudok a munka és a családi
élet összeegyeztetésének nehézségéről. A kutatói munka előnye
a rugalmas időbeosztás, de még így is komoly szervezést igényel
a három gyerek. Harmadik ﬁam születésénél elhatároztam, hogy
hosszabb időt töltök majd otthon, kiélvezve a babázást, ám mégis
ekkor tértem vissza leghamarabb a munkába. A problémák változnak. A minap, amikor arra kértem a legnagyobbat éjféltájban, hogy
próbálja letenni a telefont, azt a választ kaptam, hogy azért, mert
feltaláló vagyok, még nem értek mindenhez, nincs mindenben igazam. Pár éve azért könyörögtek a gyerekek, hogy legyen kutyánk.
Én azt mondtam, akkor lesz, ha kertes házba költözünk. És mikor
költözünk családi házba? – jött az újabb kérdés. Amikor bejön a találmányom – válaszoltam. A ﬁúk reakciója: sose jön be a mama találmánya. Ebből is látszik, hogy minden siker viszonylagos.
Elsőként publikálták 2016-ban egy új, Sigma-1 receptor által mediált biológiai útvonalat, melynek gyógyszeres aktiválásával a krónikus vesebetegségben szenvedőknél gátolható a szövet hegesedése. Ezért a felismerésért 2016ban az egyetem leginnovatívabb klinikai kutatómunkájáért
járó díját vehette át. A felfedezést 2019 óta az Egyesült Államokban, majd 2020-ban Kínában és számos más országban bejegyzett szabadalom védi, amelynek 95 százalékban
az MTA, 5 százalékban a Semmelweis Egyetem a tulajdonosa, kizárólagos hasznosítója pedig a SigmaDrugs nevű,
a Semmelweis Egyetemhez kapcsolódó spin-oﬀ cég, amelynek egyik tulajdonosa és vezetője Ön. Azt hiszem, egyre közelebb van a családi ház…

– Eddig két elfogadott szabadalmunk van. A transzplantációs
folyadékhoz kötődő fejlesztéssel hamarosan meglehet a harmadik. Azonban a szabadalmak eddig csak a pénzt vitték. Ha termőre fordul a felfedezés, a kutya mellett nekem is lenne egy-két
kívánságom.

terápia eredményességét vizsgálják. A fluvoxamin a koronavírus következtében kialakult tüdőgyulladás akut szakaszában az úgynevezett citokin vihart gátolja. Emellett pedig
hosszú távon a tüdőgyulladás miatt kialakuló hegszövet
termelődését is mérsékli, ezáltal kisebb felületen károsodik a tüdő, vagyis nagyobb marad a légzőfelület. Mondanom
sem kell, hogy ezt a munkát is Ön irányítja…

– Azt várjuk a terápia hatásaként, hogy a koronavírus szövődményeként kialakuló és gyakran elhúzódó légzési nehezítettség rövidebb ideig áll majd fenn. A mintegy félmilliárd forintos klinikai
tanulmány jelentős kormányzati és egyetemi saját forrás mellett
biotech magánbefektetői (Várkonyi Attila, Lantos Csaba, Duda
Ernő és Rekeczky Csaba) támogatással valósul meg. Nagyon ritkán fordul elő a magyar gyógyszerkutatás történetében, hogy egy
hazai szabadalom eljut az úgynevezett klinikai vizsgálatok kettes
fázisába, amikor lehetőség nyílik a betegeken történő alkalmazásra. Munkatársaimmal bízunk abban, hogy az alapkutatástól a klinikai alkalmazásig tartó teljes folyamat kizárólag hazai tudósok
és támogatók összefogásával valósul meg, és az új terápia segítheti a COVID-19 betegek gyógyulását.
Figyelme az utóbbi időben a cukorbetegség szemészeti szövődményeinek kezelése felé fordult, illetve transzplantációs tároló folyadékot fejleszt, amivel meghosszabbítható
egyes szervek (például a szaruhártya) beültethetőségének
ideje. Ez a téma hogyan került terítékre?

– Két évvel ezelőtt egy amerikai konferencián találkoztam egy
szemész kollégával, akivel kitaláltuk, hogy együtt dolgozunk. Így
indult el a kérdésben említett kutatás. A transzplantációs folyadékkal és a zöld hályog kezelésével kapcsolatos állatkísérletek biztató eredményeket hoztak, reményeink szerint hamarosan elkezdődhetnek a humán vizsgálatok.
Mik szerepelnek a bakancslistáján?

Az előbbi kérdésben említett SigmaDrugs nevű cég vezetésére nem készítette fel az orvosegyetem. Hogyan boldogul
a folyton változó jogi és gazdasági környezetben?

– Nehezen, de a munkámat kiváló szakemberek segítik a cégben.
Beletanultam, hogy mit jelent az üzleti terv, de főleg kezdetben
az első férjem sokat segített, aki kiváló közgazdászként üzletfejlesztési tanácsadóként most is támogat. Azt gondolom, hogy egy
egyetemi innovációs központban most már megállnám a helyem,
hiszen tisztában vagyok a technológiai transzfer lépéseivel, hogyan kell a befektetővel tárgyalni. Most jutottam el arra a szintre,
hogy az egyes területekre proﬁkat kell felvenni, hogy többet foglalkozhassak a szűken vett szakmámmal.
Csakhogy időhiányában már nem rendel. Nem hiányoznak
a betegek?

– Hiányoznak, mert nagyon sok sikerélményem volt. Klinikai kutatóként az volt az előnyöm, hogy nem széthajtva mentem a rendelőbe, hanem viszonylag pihenten. Emiatt jobban tudtam ﬁgyelni
a gyerekre és a szülőre. Három éve hagytam abba ezt a munkát.
November elején kezdődtek a Semmelweis Egyetemen és
egyes hazai járványkórházakban azok a klinikai vizsgálatok,
amelyek a tüdőhegesedés kezelésében hatékony fluvoxamin-

– Sohasem voltak előre megírt terveim, az élet hozta el az újabb
kihívásokat. Nincs bennem elégedetlenség, nem érzem úgy, hogy
az élet bármivel adósom lenne. Legfeljebb bizonyos feladatokra
több időt szeretnék fordítani. Az egyetem Kerpel-Fronius Ödön
Tehetséggondozó Programjában mentorként dolgozom, ami fontos feladat, de úgy érzem, többet érdemel a részemről.
Az előbbiekben felsorolt feladatokon túl mi egyébre jut
ideje?

– A síelés nagy szerelem, emellett teniszezek, illetve tornázok.
Ha kihajtom magam, az edzések végén megveregetem a vállamat, hogy ez jó nap volt. A férjem hasonló területen dolgozik
– nefrológus, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika docense –,
így szakmailag is kiegészítjük egymást. Nincs az az eldugott betegség, aminek ne menne bulldog módjára utána. Mindenkinek
hozzá hasonlóan elkötelezett orvost kívánok.
Kivel folytatódjon interjúsorozatunk?

– Dénes Ádámot, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet agykutatóját javaslom, aki kiváló szakember; munkáját az Európai
Kutatási Tanács (ERC) jelentős összeggel támogatja. Ádám remek
humorú ember, emellett fantasztikusan zongorázik. Ő a sokrétűség megtestesítője. ¡
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Három intézet önállósodik
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) három,
eddig egy-egy kutatóközponthoz tartozó intézete
kiválik, és önálló kutatóhelyként dolgozik tovább.

A

döntés az Agrártudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudományi Intézetét
(ÁOTI), a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Geodéziai és Geoﬁzikai Intézetét (GGI), valamint az Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai
Intézetét (BLI) érinti. A három intézet speciális, sok esetben unikális feladatokat
lát el. Az ÁOTI az állatorvos-tudomány egyetlen hazai főhivatású kutatóhelyeként
a terület molekuláris mikrobiológiai kutatási bázisa; a GGI biztosítja a Naprendszeren belüli, Földre irányuló űrkutatás magyarországi bázisát, és itt működik
a szeizmológiai megﬁgyelések hazai központja; a BLI-hez pedig a Balaton és kör-

nyéke vízvilágának a kutatása tartozik. Emiatt
a kutatóközpontokba tömörülés egyik előnyének számító szakmai szinergiák és interdiszciplináris együttműködések nem alakulhattak ki az
adott kutatóközpont többi tagjával. Az önállóság biztosítja azt a rugalmasságot és gyors döntéshozatali mechanizmust, amely elengedhetetlen a hatékonyabb működéshez.
„Az ELKH vezetése kiemelt prioritásnak tartja
a kutatóhálózat fejlesztését, illetve hatékonyságának és nemzetközi versenyképességének növelését. Várakozásaink szerint az önálló működés
pozitív hatással lesz az érintett intézetek szakmai
fejlődésére, és megkönnyíti számukra nemzetközi
pozícióik erősítését” – mondta Maróth Miklós,
az ELKH elnöke. ¡

Új tudásközpont
Barcelona, Bergen, Cardiff, Tbiliszi és Wrocław után
Budapesten nyitja meg legújabb tudásközpontját az Academia Europaea. A magyarországi bázis
tudományos igazgatója Lovász László lesz.

A

z 1988-ban alapított Academia Europaea (AE), az Európai Tudományos Akadémia több mint 4500 tagja között 76 Nobel-díjas van. Az AE célkitűzései
között szerepel az európai kutatások eredményeinek népszerűsítése és terjesztése,
az interdiszciplináris és nemzetközi kutatási együttműködések támogatása, továbbá a társadalom ﬁgyelmének felhívása a tudományos eredmények hasznosságára.
Az AE tudásközpontjait tudományos igazgatók irányítják, és rendszerint néhány
kiemelt jelentőségű téma köré szervezik programjaikat. A budapesti intézmény
vezetője Lovász László matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt elnöke.
A központ négy tematikus programját az Academia Europaea egy-egy magyar tagja
és a Fiatal Kutatók Akadémiájának egy-egy tagja vezeti közösen, társelnökként.
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A négy tematikus küldetés, így az oktatás tudományos igényű módszertanának kidolgozása,
a Duna-régió kutatása, a városi fenntarthatóság,
valamint az európai kutatási programokban való
részvétel és eredményesség támogatása sok tekintetben építhet az MTA korábban elindított
stratégiai programjaira is. A budapesti központ
bekapcsolása az AE európai központjainak hálózatába új lehetőségeket nyit az együttműködés
terén, és erősítheti a kutatási együttműködéseket a Duna-régióban. ¡
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erző: Domokos Péter konzorc
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Kvantumtechnológiai
fejlesztések a HunQuTech
konzorciumban
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a felfedező kutatások
társadalmi és gazdasági hasznosulásáért Nemzeti Kiválósági Programokat hirdetett egyes stratégiai területeken. Így indították el 2017 végén a Kvantumtechnológia
alprogramot, amelyen négyéves támogatást nyert el a HunQuTech konzorcium
a „Kvantumbitek előállítása, megosztása és kvantuminformációs hálózatok fejlesztése”
című projektjével (2017-1.2.1-NKP-2017-00001).

A

kvantumﬁzikán alapuló eszközök már sok évtizede
részei a mindennapi életünknek. A félvezetőket használó elektronika, a lézerek, a nukleáris energia, az orvoslásban az MRI, továbbá más eszközök fejlesztésének fontos része a kvantummechanika értő alkalmazása. A ﬁzikai
alapkutatás fejlődésével ma már a kvantummechanika olyan jóslatait is közvetlenül próbára tehetjük, amelyek az intuíciónknak
ellentmondanak, ilyen például a távoli részecskék közötti kapcsolatot jelentő kvantumos összefonódás. Az 1930-as évek gondolatkísérleteiből a 2000-es években valódi kísérletek lettek, és
az elmúlt években a ﬁzikusok és mérnökök ﬁgyelme egyre inkább
arra irányul, hogyan lehet ezeket technológiai célokra felhasználni
a kommunikáció, a számításelmélet, a mérőeszközök terén. A kvantummechanika ilyen újszerű felhasználását nevezzük kvantumtechnológiának.
A konzorcium egyik fő célkitűzése volt, hogy megerősítse
a hazai kísérletes kutatásokat egyes kvantumtechnológiák fejlesztésében. Ennek megfelelően számos laboratóriumot hoztunk létre, amelyekben a környezeti hatásoktól elszigetelt, kvantumos objektumok: atomok, fotonok, elektronok, magspinek
viselkedését lehet kontrolláltan irányítani a kvantummechanika
törvényeinek megfelelően. A kvantuminformáció alapegységének, a kvantumbitnek a tárolására és küldésére, kvantumosan
összefonódott fotonpárok keltésére, valamint a kvantummechanika elvei által garantált biztonságos kommunikációra alkalmas eszközöket fejlesztünk. A másik fő célkitűzés a kvantum-

A HunQuTech konzorcium tagjai a Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK), a BME TTK Fizikai Intézet, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar, az ELTE TTK Fizikai Intézet kvantumﬁzikai kutatásokban kiemelkedő csoportjai – köztük 5 MTA
Lendület és 2 ERC Starting Grant csoport – és az Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi
Intézet, valamint a kutatás-fejlesztés élvonalából a Bonn
Hungary Electronics (BHE) Kft., az Ericsson Magyarország Kft.,
a Nokia Bell Labs és a Femtonics Kft. mint ipari partnerek.

technológiákban érdekelt ipari partnerek és az egyetemi, kutatóintézeti kutatók együttműködésének beindítása volt, például az informatikai és kommunikációs alkalmazások vizsgálatában. A kvantumtechnológiákhoz a legmagasabb szintű háttériparra van szükség, amelyet az alacsony zajú elektronikus
jelfeldolgozásban, a távközlésben, illetve az optikai mikroszkópiában világszinten kiemelkedő high-tech cégek biztosítanak
a konzorciumon belül. Ezeknek a célkitűzéseknek a megvalósítását illusztrálják az ebben az összeállításban bemutatott fejlesztések.
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Atom-foton interfész kvantuminformatikai műveletek elvégzéséhez
A Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) Kvantumoptika
Lendület kutatócsoportjában, Domokos Péter vezetésével, megépítettek egy atom-foton interfészt, ahol lézerrel hűtött és csapdázott rubídium (Rb) atomok és egy optikai rezonátorba zárt
elektromágneses mező fotonjai között kvantumos szinten kontrollált kölcsönhatást valósítanak meg. A rendszer különböző
kvantuminformációs alkalmazások alapjául szolgálhat, a projektben a kvantummemóriára és a mikrohullám-optikai frekvenciakonverzióra fókuszálnak.
Az atomokat és fotonokat a környezeti hatásoktól maximálisan el kell szigetelni, ezért a kísérleteket ultranagy vákuumban
(10–14 bar nyomás) végzik. A vákuumkamrán belül egy diszpenzerből párologtatnak Rb atomokat, melyeket a kamrán kívülről
vezérelt elektromágnessel „csapdáznak”, azaz lebegtetik őket, miközben mozgásukat lézerrel (pl. Doppler-hűtéssel) csillapítják. Így
egy mágneses-optikai csapdában mintegy 100 μK (mikrokelvin)
hőmérsékletű Rb-gázfelhő áll elő. Az atomok vegyértékelektronjainak kvantumállapotait mágneses mezőkkel (Zeeman-hatás)
hangolják, és ﬁnomhangolt, frekvenciastabilizált lézerekkel átmeneteket hoznak létre köztük. A rendszer másik komponensét adó

fotonokat a vákuumkamrába épített optikai rezonátorba csapdázzák: két, egymással szembefordított, nagy reﬂexiójú tükör közötti elektromágneses állóhullámú módusban. A fotonok hosszú
csapdázásához a rezonátor tükreinek távolságát aktív elektronikus visszacsatolással, ún. Pound–Drever–Hall-módszerrel rögzítik, amelyet a gravitációs hullámot detektáló LIGO interferométerben is használnak.
Kísérleteikben a vákuumkamrában a mágnesesen lebegtetett
atomfelhőt az optikai rezonátorba mozgatják a csapdázó tekercsek áramának vezérlésével. Itt az atomok kontrollált kölcsönhatásba lépnek a rezonátor fotonjaival, melyek számát pumpáló
lézerekkel hangolják. Minden kísérleti ciklusban több tucat manipulációs lépést kell végrehajtani mikroszekundumos pontosságú
időzítéssel, ezért egy programozható, nagyfrekvenciás folyamatvezérlőn keresztül végzik a kísérleteket. Jelenleg az atomok sugárzásának fotonstatisztikáját vizsgálják. A következő lépésben
a Bonn Hungary Electronics (BHE) partnerrel közös céljuk egy
„hibrid mixer” kifejlesztése, amelyben alacsony intenzitású (egykét fotonos) fényt és gyenge mikrohullámú jeleket kevernek össze
a rezonátorban csapdázott atomfelhő segítségével.
Az ato
tomm-fo
foto
tonn in
inte
terfész optikai és elektronika
kaii ve
vezéérl
rlőr
ő ennds
őr
dsze
zeere a Wigner FK
K-ban.

Hideg atomok mozgatása vákuumkamrábann
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Optikailag detektált mágneses rezonancia laboratórium
A Wigner FK Félvezető Nanoszerkezetek Lendület kutatócsoportjában, Gali Ádám vezetésével, egy optikailag detektált mágneses
rezonancia (ODMR) mérésére alkalmas berendezést építettek
kvantummetrológiai és kvantumkommunikációs alkalmazásokhoz. A berendezéssel a környezetétől jól elszigetelt „mesterséges
atomnak”, egy kis méretű (nano-)kristályban létrehozott ponthiba (színcentrum) energiaszerkezetének apró változásait tudják
pontosan mérni. Kétféle mesterséges atomot használnak: nanogyémántok nitrogén-vakancia (NV) centrumait és szilícium-karbid
minták divakancia-centrumait. Az utóbbit ők maguk állítják elő,
a minták gyártására és a divakancia-centrumok létrehozására is
több eljárást kidolgoztak.
Az ODMR-rel mért mesterséges atomok segítségével mágneses
és elektromos tereket, illetve nyomást, hőmérsékletet lehet pontosan mérni. A mesterséges atomok energiaszerkezetének érzékenységén kívül fontos a centrumot hordozó kristályok kis mérete, ami

a mérések nagy térbeli felbontóképességét adja. Ráadásul, mivel
mind a gyémánt, mind a szilícium-karbid bioinert anyagok, a módszer biológiai rendszerek (pl. idegsejtek) működésének in situ
vizsgálatára is alkalmas – ezt a Femtonics Kft.-vel együttműködve,
ODMR-t használó mikroszkóp fejlesztésével kamatoztatják.
Az egyedi ODMR-színcentrumok kvantumbiteket valósíthatnak meg, amelyek elektron- vagy magspinje tárolja a kvantuminformációt, a kvantumbitek között pedig fotonok szállítják a
kvantuminformációt. Az egyedi színcentrumok megtalálásához
kifejlesztettek egy konfokális mikroszkóp elven működő diﬀrakciólimitált képalkotási rendszert. A kísérleti berendezés időfelbontott
mérésekre is alkalmas, így egymást követő, nanoszekundumos
pontosságú lézer- és mikrohullámú impulzusok segítségével kvantumbit műveleteket tudnak végrehajtani. A mesterséges atomok
egyik alkalmazása a determinisztikus egyfoton-forrás, amelynek
tesztelésére Hanbury Brown és Twiss interferométert építettek.
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Kvantumtechnológia sokoldalúbb, pontosabb mikroszkóphoz
A Femtonics Kft. kvantumtechnológiai fejlesztéseinek célja az,
hogy biológiai mintákban a mágneses jelek mélységi érzékelése
hatékonyabb legyen, azaz mélyebb szöveteket is szövetkárosodás nélkül lehessen vizsgálni. A Wigner FK-val közösen fejlesztett konfokális mikroszkóppal kombinált optikai rendszer
mutatja az ODMR-jelenséget, másrészt a felbontása lehetővé
teszi nanokristályokban lévő egyedi ponthibák (színcentrumok) spinállapottól függő ﬂuoreszcenciájának megﬁgyelését és

a ponthiba spinállapotának manipulációját. Az új technológia
egy új, mágneses tér/áram érzékeny festék kifejlesztésére is lehetőséget biztosít.
A projekt keretében megvizsgálják a festéknek használt nitrogén-vakanciával rendelkező nanokristályos gyémánt ﬂuoreszcencia változását mágneses térben mikrohullámú jelek hatására,
valamint méréseket végeznek arra vonatkozóan, hogy milyen hatása van a mágneses térnek a konfokális mikroszkóp jelszintjére.

tudomány

2021. január–február

innotéka
inn

11

Nemzeti Kvantumtechnológiai Program • wigner.hu/quantumtechnology

Készítettek egy programmodult az ODMR-spektrum felvételére
és a mérések feldolgozására. Az in vitro mérésekhez már sikerült
NV nanogyémántokat bejuttatni idegsejtekbe, majd azokat ﬁxálták a biológiai mérésekhez.
A Femtonics a legkorszerűbb biológiai kutatásokra alkalmas
kétfoton lézerpásztázó mikroszkópok fejlesztésével foglalkozik.
A mikroszkópokkal az idegsejtek működése vizsgálható élő állatban, azaz választ kapunk, mi történik az agyban érzékelés, moz-

gás, navigáció, tanulás során. A mérnökökből és kutatókból álló
fejlesztőgárda több mint húsz világrekordot tudhat magáénak,
és 44 szabadalommal rendelkezik. A kifejlesztett technológiának köszönhetően számos publikáció született a legmagasabb
színvonalú, nemzetközileg elismert tudományos folyóiratokban.
A 2005-ben alapított, magyar tulajdonú Femtonics mára 45 országban értékesít mikroszkópokat, és több mint 120 rendszert
telepített világszerte.

Új kvantumbit-koncepciók
Az új elektronikai koncepciók talán legegzotikusabb iránya
a kvantummechanikai elven működő számítások területe, ahol
a kétértékű bitek helyett a szuperpozícióba hozható kvantumbitek segítségével végeznek műveleteket. A terület nagy kihívása,
hogy a jelenlegi kvantumbitek nagyon gyorsan elveszítik az információt, miközben számításokat végeznek velük. A Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Fizikai Intézetében folyó kísérleti és elméleti kutatások egyik célja ennek a kihívásnak megfelelő újszerű kvantumbit architektúrák létrehozása,
manipulálása, illetve elméleti modellezése.
A Csonka Szabolcs vezette BME Kvantumelektronika Kutatócsoport például – hazánkban egyedülálló módon – nanoáramkörök
készítésére és extrém alacsony hőmérsékleten történő vizsgálatára
fókuszál. Célja új funkciókkal bíró nanoeszközök kifejlesztése, amelyek a jövő elektronikájának alapját jelenthetik, kisebb méretükkel
járó nagyobb integrálhatóságukkal és gyorsabb működésükkel, kisebb fogyasztásukkal, vagy radikálisan új elvek szerinti működésükkel. A kutatócsoport célja olyan új kvantumbit-koncepciók kifejlesztése, amelyekkel megelőzhető a kvantuminformáció „felejtése”.

Ehhez új szerkezetű nanoáramköröket készítenek szupravezetők,
mesterségesen létrehozott atomok vagy éppen egzotikus új anyagok – mint például az egyrétegű graﬁt – felhasználásával. Az egyik,
a HunQuTech projekt keretében fejlesztett ilyen kvantumbit-koncepció az ún. Yu-Shiba-Rusinov-állapotokon (YSR) alapszik – különleges elektronikus gerjesztéseken, amelyek szupravezetőre helyezett mágneses szennyezőatomok körül alakulnak ki. A YSR-állapotokat láncszerűen egymáshoz csatolva, robusztus kvantuminformáció-tároló egység hozható létre. Ehhez a csoport a mágneses
szennyezőatomokat mesterséges atomokkal, azaz 50–60 nanométer (nm) vastag és pár mikrométer hosszú InAs nanopálcákban külső fém kapuelektródákkal létrehozott, mintegy 50 nm × 50 nm ×
50 nm-es potenciálcsapdákkal helyettesítette. Az így létrehozott
újszerű YSR-állapotok akár 50–200 nm nagyságúak, tehát jóval nagyobbak, mint a néhány nanométeres hagyományos YSR-állapotok.
Mivel ezek a mesterséges atomok a ma használt mikrotechnológiai
eljárásokkal gyárthatók, ezek a kutatások megnyitják az utat a mesterséges YSR-láncok felé, amelyek a kvantuminformáció tárolásának
új hardveres elemeivé léphetnek elő.
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A HunQuTech program támogatásának köszönhetően
új laboratóriumi egység került kialakításra, több ﬁatal, sikeres szakembert sikerült hazacsábítani az EU vezető laborjaiból, új anyagcsaládok vizsgálatával és korábban itthon nem
alkalmazott kísérleti technikákkal bővítve így a Kvantumelektronika Csoport tevékenységét – rangos európai uniós
hálózatokhoz is csatlakozva. Az áramkörök precíziós gyártásához az Energiatudományi Kutatóközpont Nanoérzékelők
Laboratóriuma biztosítja a szükséges tisztateret, a mérőrendszerek fejlesztésében pedig a Bonn Hungary Electronics
támogatása nyújt segítséget.

Kvantumbitet megvalósító nanoáramkör architektúra.

Összefonódott elektronpárok létrehozásának modellezése
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a HunQuTech projekt keretében numerikus modellezési módszerekkel kutatják, hogy hogyan lehet kvantumosan összefonódott elektronpárokat kinyerni
egy szupravezetőből. Szupravezetőkben az elektronok egy része
ún. Cooper-párokat képez. Egy pár felhasításával, azaz a párt alkotó elektronok térben szétválasztásával két, kvantumosan összefonódott elektron kapható, ami a kvantuminformatikai eszközök
alapvető alkotóeleme. A Cooper-pár felhasításához két szupravezető tartomány közötti, atomi vékonyságú anyagok szendvicsszerű
rétegzésével kialakított nanorendszert terveznek: két párhuzamos,
jól vezető és jól kontaktálható grafénréteg, melyeket szigetelőrétegek választanak el egymástól. A cél az, hogy a rendszer ﬁzikai
paramétereinek hangolásával a felhasított Cooper-párok egyik
elektronja a felső, a másik pedig az alsó grafénrétegbe kerüljön,
miközben fennmarad az összefonódásuk. Az összefonódott elektronokat a grafénrétegekhez csatolt kontaktusokon keresztül lehet
kicsatornázni az eszközből. A Cooper-párok felhasításának hatékonyságát a kontaktusokon megjelenő ún. nemlokális elektromos
jel modellezésével vizsgálják: meghatározzák, hogy az egyik kontaktusra kapcsolt feszültség változása milyen változást okoz a többi kontaktuson folyó áramban. A számításokat a kutatócsoport ál-

Atomi vékonyságú anyagok (grafén és szigetelők) rétegezésével kialakított Cooper-pár felhasító elméleti modellje.

tal fejlesztett Eötvös Quantum Utilities Software package (http://
eqt.elte.hu/EQuUs/html) keretrendszerrel végzik, amely lehetővé
teszi normál-szupravezető rendszerek hatékony modellezését.

Nanoáramkörök készítése
Elektronsuga
g raas litográﬁa az Energiatudományi Kutatóközpont Nanoérzékelők Laborratóriumában.
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A megtervezett nanoáramköröket a résztvevők az Energiatudományi Kutatóközpont Nanoérzékelők Laboratóriuma (nems.hu)
által működtetett tisztatéri infrastruktúrával valósítják meg.
A soklépéses technológiai sor kulcsfontosságú eszköze az
a Raith 150 típusú elektronsugaras litográﬁai berendezés,
amellyel egészen parányi (~20–30 nm) mintázatok alakíthatók
ki. Ezt egészíti ki számos rétegleválasztási technika, melyekkel
különböző szupravezető vagy nem-szupravezető fémes kontak-

tus, valamint a kapuelektródák és a vezetési csatornák közötti
szigetelő (gate oxide) hozható létre. Ezeket a vákuumtechnológiai lépéseket ﬁzikai vagy kémiai rétegleválasztási módszerekkel végzik el. A rétegek szelektív marása is történhet ﬁzikai
vagy kémiai úton. Előbbire példa a plazmamarás, míg utóbbira
a reaktív ionmarás. Az elkészült chipeket a résztvevők a BME
és a Wigner FK laborjaiban extrém ﬁzikai körülmények között
tesztelik.

Fotonpárforrások fejlesztése
A BME TTK Fizikai Intézetének Atomﬁzika Tanszékén létrehoztak egy kvantumoptikai laboratóriumot, ahol összefonódott
fotonpárokat adó forrásokat építenek és tesztelnek. Munkájuk
célja, hogy olyan hordozható, robusztus fotonpárforrásokat
fejlesszenek, amelyek szabadtéri és száloptikás távközlő, valamint kulcsmegosztó rendszerekben hatékonyan használhatók,
és az alkalmazások számára elegendő fotonﬂuxust állítanak elő.
A fotonpárok előállításához lézerrel megvilágítanak (pumpálnak) egy nemlineáris kristályt, melyben a pumpáló forrás egy
fotonjából két kisebb energiájú foton keletkezik. A teszteléshez pedig igen érzékeny egyfoton lavina diódákat használnak,
melyek meg tudják számolni az egymás után érkező fotonokat.
Elkészítették a fotonpárforrás hordozható változatát, amelyben a 810 nm-es hullámhosszúságú fotonpárok tagjait külön-

külön egy-egy optikai szálba csatolják. Optimális beállításokkal
másodpercenként csaknem ötmillió, időben és energiában összefonódott fotonpár hagyja el a berendezést. A forrás lehetőséget
teremt a BME Villamosmérnöki Karán és a BME Fizikai Intézetében közösen fejlesztett szabadtéri kommunikációs csatorna és
a fotonpárokat detektáló elektronika tesztelésére.
További céljuk a projekt keretében, hogy ezt a forrást továbbfejlesztik polarizációban összefonódott fotonpár keltésére,
ami lehetővé teszi a kvantumos titkosító kulcsmegosztás megvalósítását.
Hosszabb távú céljuk pedig a fotonpárkeltés a száloptikás
távközlő rendszerek hullámhossztartományában, valamint a
fotonpárforrások integrációja és kulcsparamétereinek továbbfejlesztése.
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Biztonságos kommunikáció kvantumﬁzikai alapokon
A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán a kvantumﬁzika
törvényeire alapozva olyan megoldásokat alakítanak ki, amelyek
hozzájárulnak a napjainkban használt kommunikációs rendszerek
biztonsági szintjének növeléséhez, méghozzá két területen: kvantumos alapú véletlenszámok előállításában, valamint kvantumos
alapú kulcsszétosztásban.
Magyarországon elsőként építettek kvantumos alapú véletlenszám-generátort, két különböző, optikai elven működő architektúrát is megvalósítva. Az első a véletlen számok előállításához a spontán emisszió során kibocsátott fotonok tulajdonságait használja fel,
a második pedig az egymás után beérkező fotonok észlelése közötti
időt. Az ilyen ﬁzikai jelenségeken alapuló, ún. igazi véletlenszám-generátorok az álvéletlen (pszeudorandom) számokat generáló algoritmusoknál nagyobb biztonságot adnak például adatok titkosításánál,
dokumentumok digitális aláírásánál vagy üzenetek rejtjelezésénél.
A másik pillér, amire fókuszálnak, a biztonságos kommunikáció. Az adatok titkosításához szükség van rejtjelező kulcsokra.

A fő kérdés az, hogy hogyan jut el a kulcs a kommunikáló felekhez. A kvantumkriptográﬁa olyan protokollokat kínál a kulcsszétosztásra, amelyekben a kulcs lehallgatását elvi alapon ki
lehet zárni. A Műegyetemen megépítettek egy ún. második generációs, vezetékes kvantumkulcsszétosztó berendezést, valamint kialakítottak egy összefonódáson alapuló, vezeték nélküli
kulcsmegosztó környezetet. Ezek a kvantumkommunikációs
berendezések szobahőmérsékleten működnek, és ugyan most
még optikai asztalon találhatók, ám hamarosan rackszekrénybe
szerelik majd őket, így könnyedén illeszthetők lesznek napjaink
optikai szálas rendszereihez.
A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara által vezetett fejlesztésben a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék, továbbá a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék kutatói mellett
a BME TTK és a Wigner FK munkatársai, valamint a BME hallgatói
vettek részt. Az elért eredményekből – szakdolgozatok és diplomamunkák mellett – díjazott TDK-dolgozatok is készültek.
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Kvantumos alapú titkosító kulcsszétosztás első hazai demonstrációja
Az Ericsson Hungary Kft. a BME Villamosmérnöki és Informatikai
Karral együttműködve egy első generációs vezetékes kvantumos
kulcsszétosztó rendszert épített.
A rendszer a BB84 protokoll fáziskódolt változatát valósítja
meg, ahol a kvantumos információ egyfotonos teljesítményszintre gyengített fényimpulzusokba van kódolva. Sikeresen demonstrálták a berendezés ﬁzikai rétegének működését, mérésekkel jel-

lemezték az egyedi szoftveres és hardveres megoldások átviteli
tulajdonságait. Hagyományos távközlési optikai szálat használtak
(1550 nm-es hullámhosszon), így a berendezés illeszthető a jelenlegi távközlési rendszerekbe.
A rendszert bemutatták az ITU Telecom World 2019 konferencián, illetve az eredményeket tartalmazó hallgatói dolgozat első
helyezést ért el a kari Tudományos Diákköri Konferencián.
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Összefonódott állapotok létrehozása konszenzusos algoritmusok hatékonyságnöveléséhez
A Nokia Bell Labs AI laboratóriumának budapesti csoportjában,
Finta István vezetésével, kvantumos alapú konszenzusos algoritmusokat vizsgálnak. Ezek egy elosztott számítógépes rendszer
hibatűrő, konzisztens működéséhez szükségesek: döntési helyzetekben az autonóm folyamatoknak egyezségre kell jutniuk akkor
is, amikor egyes folyamatok hibásan működnek. Bár megoldások
léteznek a legáltalánosabb hibák fellépése mellett is, ezeknek kommunikációs költsége nagy: az ún. bizánci protokoll sikert ad, ha a
hibás tagok száma nem haladja meg a csoport összes tagjának
a harmadát, de a hozzá szükséges üzenetek száma a csoportok
számának faktoriálisával arányos. Ezért a gyakorlatban általános
megoldások helyett különféle heurisztikákkal becsülik a várható
hibák jellegét, és behatárolt hibaosztályokra dolgoznak ki hibakezelő eljárásokat.
A kvantumos alapú konszenzusos algoritmusok (Quantum
Byzantine Agreement; QBA) általánosan hibatűrő döntésho-

zásra adnak lehetőséget az erőforrások kedvező skálázása mellett.
A klasszikus algoritmusokkal szemben a szükséges üzenetkörök
száma itt független a tagok számától. A QBA-khoz a tagok között megosztott összefonódott állapotokra van szükség, például
qutritek ún. Aharonov-állapotára vagy ún. páros singlet-state-re.
Munkájukban a kvantumos elosztott kommunikációs feladatokhoz szükséges összefonódott állapotokat előállító kvantumlogikai áramköröket optimalizáltak. Az eddig javasolt kvantumlogikai áramkörök túl sok logikai kaput használnak. Például az egyik
vizsgált esetben 14 darab C-NOT kapu szükséges páros szinglet
állapotokkal, ezért ezeket nem lehet elég pontosan futtatni mai,
még elég zajos kvantumszámítógépeken. A Nokia Bell kutatói
kifejlesztettek egy numerikus eljárást, amellyel sikerült a jelenleg
ismert legjobb eredményekhez képest mintegy háromszoros javulást elérniük. A fent említett feladatra például egy mindössze
5 darab C-NOT kaput használó logikai áramkört terveztek.

A Nokia Bell kutatói által megtervezett kvantumlogikai áramkör konszenzusos algoritmusok futtatására.

Mikrohullámú technika
A Bonn Hungary Electronics Kft. egy 1991-ben alapított, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalkozás, amely rádiófrekvenciás
és mikrohullámú rendszereket, megoldásokat fejleszt és gyárt.
Több mint 120 főt foglalkoztat, árbevételének közel 80 százaléka
exportból származik, megoldásait négy kontinensen, több mint
30 országban használják. Főbb piaci szegmensei a vezeték nélküli
távközlés, védelmi ipar, űripar és minden olyan rádiófrekvenciás
(RF) és mikrohullámú terület, ahol speciális felhasználói igények
merülnek fel. A vállalat a fejlesztéseken kívül alapkutatással is
foglalkozik, melynek fontos eleme az egyetemekkel és akadé-

miai intézetekkel való évtizedes együttműködés. Ennek kapcsán
vesz részt a HunQuTech konzorciumban, amelynek keretében
kommunikációval kapcsolatos és egyéb szakmai tanácsadással,
valamint speciális áramkörök fejlesztésével támogatja a projekt
sikeres munkáját.
A Bonn Hungary Electronics technológiája révén komplex
civil biztonságot növelő adatátviteli megoldásokat nyújt, melyek
a drónok elhárításától kezdve a modern távközlés számos területét – akár még a műholdas kommunikációt is – magukban foglalják. ¡

A HunQuTech konzorcium elmúlt négy évben elért
eredményei és fejlesztései megalapozták, hogy a hazai
kvantumtechnológiai kutatások a 2020-ban elindult
Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium keretében
tovább folytatódjanak.
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Találmányok, szabadalmak, védjegyek – online
Több százezer oldalnyi kulturális és ipartörténeti dokumentumot digitalizáltat
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

A

jövőre 125. évfordulóját ünneplő intézmény, mely több mint háromezer folyóméternyi szabadalmat, védjegyet és egyéb, szellemitulajdon-védelemmel kapcsolatos könyvtári dokumentumot őriz könyvtárá-

ban, tovább növeli az online is elérhető tartalmak számát, amelyek között olyan híres találmányok is megtalálhatók lesznek, mint a villanyóra, a golyóstoll vagy
a Kalmopyrin® hatóanyagának eredeti dokumentumai,
valamint a több mint száz esztendeje érvényes védjegyek
és marketing- vagy reklámtörténeti értékek.
Az elmúlt 125 évben keletkezett dokumentumokból
a hivatal először tízezer oldalnyi egyedi és pótolhatatlan szellemi tulajdoni és hivataltörténeti kiadványt tett
közzé a Hungaricana közgyűjteményi portálon. A digitalizálás 2021 márciusától folytatódik, mintegy félmillió oldallal bővül az online tartalom. Az 1890-es évektől egészen az 1950-es évekig bejegyzett találmányokat,
szabadalmakat, védjegyeket, továbbá az ezekről szóló hivatalos értesítőket, mutatókat teszi elérhetővé magánemberek, kutatók és vállalkozások számára. Az érdeklődők így egyszerre tudnak keresni az Országos Széchényi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Budapest Főváros Levéltára, az Országgyűlési Könyvtár, a Fortepan,
valamint több tucat további intézmény digitalizált dokumentumaiban. Egy helyen lesznek tehát így a szabadalmak, a védjegyek, az újsághirdetésekben megjelenő
reklámok, a jogesetek, valamint a cégekhez kapcsolódó
fotók és tervrajzok is. ¡

Üzemanyag-kazetták tesztüzeme
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)
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Paksi Atomerőműben megkezdődött az új, víz-uránarányra optimalizált üzemanyag-kazetták tesztüzeme.
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az eddig használt lyukas urán-dioxid-tablettákat pedig furat nélküli, tömör tabletták váltják fel. Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpontban
különböző méréseket végeznek a cirkóniumötvözetből készült csövekkel, ami lehetővé teszi a fűtőelemgyár által szolgáltatott adatok független ellenőrzését, és a létrejövő új kísérleti adatbázis lehetőséget ad majd
azoknak a numerikus modelleknek a továbbfejlesztésére és validációjára,
amelyeket az atomerőművi biztonsági elemzésekben használnak. A szakemberek vizsgálják a burkolat magas hőmérsékleten fellépő oxidációját,
hidrogénfelvételét, valamint az inert atmoszférában történő hőkezelés
hatását is. A mechanikai tesztek alapján meghatározzák a burkolat szakítószilárdságát, és szimulálják a burkolat meg a tabletta közötti mechanikai kölcsönhatást. Hosszú idejű méréseket végeznek majd a magas nyomás hatására fellépő deformáció követésére, és vizsgálni fogják a burkolat
felhasadásának körülményeit is. A kutatóközpont Fűtőelem és Reaktoranyagok Laboratóriumában tervezett kísérleti program fontos információkkal szolgál az új típusú fűtőelemek viselkedéséről normál üzemi, illetve üzemzavari körülmények között, továbbá a kiégett kazetták átmeneti
tárolása során végbemenő folyamatokról is. ¡
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Hatékony sejtvonalfejlesztések gyógyszeripari célokra
A Creative Labor Kft. többéves kutatás eredményeként egy
egyszerű és hatékony módszert fejlesztett ki terápiás fehérjék termeltetésére alkalmas emlős sejtvonalak létrehozására.

A
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gyógyászatban alkalmazott
fehérjék közé tartoznak a
terápiás enzimek, monokloná lis ellenanyagok, bi zonyos vakcinák, peptidhormonok, vérés plazmafehérjék, citokinek. Ezek elő állítása ma már rekombináns DNS technológiával, bioreaktorokban, bakteriális vagy emlőssejtek segítségével
történik. Iparági becslések szerint a
terápiás fehérjék piaca 2022-re eléri
a 172 milliárd dolláros forgalmat, ezzel 2018-hoz képest közel kétszeresére

délyeztetési Hivatala, az FDA , ebből
48 monoklonális ellenanyag, amelyeket főleg daganatok és im mu nológiai
betegségek ellen fejlesztettek ki.
A kínai hörcsög petefészek sejt
(Chinese Hamster Ovary = CHO) a fehérjetermelés egyik leggyakoribb gazdasejtje a biotechnológiai iparban.
Az első CHO -val termelt rekombináns
fehérjét 1986-ban engedélyezték, alkalmazása jelentős tapasztalatokkal, és
a szabályozó szervezetek általi elfogadottsággal jellemezhető. A CHO -val

emelkedik. Ennek egyik oka az, hogy
az elöregedő nyugati társadalmakban
egy re nagyobb problémává válnak az
idősebb kori krónikus betegségek, mint
például a cukorbetegség, a daganatos, autoimmun és kardiovaszku lá ris
megbetegedések, amelyek kezelésében
a terápiás fehérjék, különösen a monoklonális ellenanyagok, növekvő teret hódítanak. Az utóbbi öt évben
(2016–2020) 228 új gyógyszermolekulát fogadott el az Amerikai Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerenge -

termelt komplex fehérjék minősége a
legtöbb esetben megegyezik a jóval drágábban fenntartható, humán sejtvonalakból származó fehérjékével. Emellett
állati szérumot nem tartalmazó, kémiailag meghatározott tápközegben is tenyészthető, és nagy sejtdenzitású szuszpenziós kultúrába is átvihető. Ezen
előnyös tulajdonságainak köszönhetően
jelenleg a terápiás fehérjék körülbelül
70 százalékát CHO -val állítják elő.
A hatékony fehérjetermelő sejtvonalak előállítása viszont lassú és nehézkes,
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több hónapos, költséges kutatás-fejlesztési folyamatot jelent. Ezt a lépést egyszerűsíti a Creative Labor Kft. eljárása,
amely egyetlen lépésben, jóval rövidebb
idő alatt és iparilag is figyelemre méltó
termelékenységgel bíró sejtvonalakat
eredményez. A stratégiának két fontos
eleme van: az első a transzgén genomba való beépülését irányító, viszonylag
rövid humán DNS-szegmens, a másik
pedig egy megfelelően erős szelekciós
eljárás, amely a transzgén kópiaszámá nak megemelkedéséhez vezet. Így
mindössze néhány hét alatt hatékonyan
termelő sejtvonalakat lehet izolálni, ami
igen jelentős megtakarítást eredményez. A módszer hatékonyságát többféle fehérje, köztük egy monoklonális
ellenanyag magas hozamú termeltetésével is sikerült igazolni.
A kifejlesztett technológia a CHO sejtvonal ipari felhasználására szóló
licencével együtt számos új, innovatív
termék fejlesztését teszi lehetővé a
Creative Labor Kft. számára. Az így
létrehozott sejtvonalak és a termelt fehérjetermészetű reagensek közvetlen
értékesítése hosszú évekre biztosíthatja
cégünk működését.
A kutatás az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, a GINOP2.1.2-8-1-4-16-2017-00319 azonosítószámú projekt keretében valósult meg. ¡

digitális gazdaság, kutatási kapacitás, innovációs képesség, nemzetközi kapcsolatok

Szerző: Bencze Áron

Jó úton járunk

Innováció tekintetében 2012 óta folyamatosan közelítünk az európai átlaghoz, és a felzárkózás üteme egyre gyorsul – hangsúlyozta az Innotéka magazinnak adott interjújában Gulyás Tibor innovációért felelős helyettes államtitkár, aki szerint a folyamatot
tovább erősítheti az innovációt támogató intézményrendszer jelenleg is zajló átalakítása. Véleménye szerint reális esélyünk van arra, hogy hazánk 2030-ra a mérsékelt
innovátorok csoportjából átkerüljön a jelentős innovátor országok közé.
Mekkora kihívást jelent a hazai gazdaság számára az ipar folyamatban lévő
átalakulása?

– Az újraiparosítási paradigma a kormányzati iparstratégiákban nem a hagyományos
technológiájú, alacsony béreket nyújtó tömeggyártás megerősödését vagy a visszatelepülését jelenti, hanem elsősorban a „tudásalapú gazdaság” térnyerését, a nagyobb
hozzáadott értékű és magasabb béreket
nyújtó ipari tevékenységek élénkítését,
a hozzájuk kapcsolódó üzleti szolgáltatások fellendítését. Hazánkban a gazdasági
teljesítményt döntően a külföldi tulajdonú,
multinacionális cégek határozzák meg, míg
a nagyobb létszámú és munkáltatóként
meghatározó kis- és középvállalkozói (kkv)
réteg termelékenységi és innovációs potenciálja ettől elmarad. Ezért is fontos, hogy
megerősödjenek a hazai kkv-k, ugyanakkor az ipari átalakulás különböző trendjei
– a többi között a digitalizáció és az Ipar
4.0-hoz kötődő folyamatok, a technológiai

Az előrelépések ellenére az Európai
Bizottság értékelése szerint Magyarország továbbra is mérsékelt innovátornak számít az Európai Unión belül.
Miben sikerült fejlődnünk az utóbbi
években?
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robbanás, a dekarbonizáció, a globális értékláncok átalakulása – egyre nagyobb kihívások elé állítják a hazai vállalatokat, a kormány ezért kiemelten fontosnak tartja a
támogatásukat. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, egyebek között a kkv-k
digitális gazdaságban való felzárkózását
több szakterület összehangolt cselekvésén
keresztül is támogatja.

innováció

– A kutatást, fejlesztést és innovációt ösztönző felhívások fejlesztésére a legtöbb európai
ország rengeteg erőforrást fordít, mivel a területre befektetett eszközök bizonyítottan
sokszoros társadalmi és gazdasági hasznot
eredményeznek, növelik a támogatott cégek
árbevételét, proﬁtját és exportképességét.
Megﬁgyelhető, hogy minél nagyobb a támogatás, annál nagyobb a forrásfelhasználás
hatékonysága is. A magyar kormány számára
nagyon fontos, hogy Magyarországon évről
évre erősödjön a KFI területén a befektetések mértéke. Ezt mutatja az is, hogy 2010 óta
megduplázódott a K+F ráfordítások összege,
a gazdasági növekedést meghaladó mértékben nőtt a K+F tevékenység súlya hazánkban
az utóbbi évtizedben. A növekvő állami be-
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Az európai innovációs rangsor alapján mely területeken teljesít jobban
hazánk?
Forrás: European Innovation Scoreboard 2020

– Magyarország négy területen is az EU-s
átlag közelében van. Ilyenek az értékesítési hatások, amelyek a high-tech termékek és tudásintenzív szolgáltatások exportját foglalják magukba, a foglalkoztatási
hatá sok, amelyekkel a tudásintenzív és
innovációra épülő ágazatokban dolgozó
munkavállalók számát vizsgálják, valamint
az innovációbarát környezet és a vállalati
beruházások dimenziói is.
Miben nem sikerült továbbra sem áttörést elérni, és mi hátráltatja ezt?

Az Európai Unió tagországainak innovációs besorolása

A kutatás, fejlesztés és innováció területén 2012 óta folyamatosan közelítünk az
európai átlaghoz, és a felzárkózás üteme egyre gyorsul. Eredményesebbek lettünk
az innovációbarát környezet, a vállalati beruházások, a vonzó kutatási rendszerek,
a szellemi tulajdon, a ﬁnanszírozás és támogatás tekintetében, továbbá a kis- és
középvállalkozói szektor felzárkózása is elindult. A cél, hogy 2030-ra a mérsékelt
innovátorok csoportjából átkerüljünk a jelentős innovátor országok közé.

fektetések mellett a vállalkozások is 2,5-szer
nagyobb összeget költöttek el K+F-re 2018ban, mint 2010-ben.
Az előrelépések ellenére Magyarország,
ahogy említette, valóban továbbra is mérsékelt innovátornak számít, hiszen minden vizsgált ország innovációs rendszere
folyamatosan fejlődik. Ezért, ha csak kismértékben tudjuk felülmúlni más országok innovációs fejlődését, már az is jelentős
eredménynek tekinthető. Fontos kiemelni:
2012 óta folyamatosan közelítünk az európai átlaghoz, és a felzárkózás üteme egyre
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gyorsul. Eredményesebbek lettünk az innovációbarát környezet, a vállalati beruházások, a vonzó kutatási rendszerek, a szellemi tulajdon, a ﬁnanszírozás és támogatás, valamint az innovátorok címkével jelzett dimenziókban. Utóbbi kategória a kisés középvállalkozások arányát jelenti, tehát ebből látható, hogy a kkv szektor felzárkózása is elindult. A kormányzat által
kitűzött cél, hogy 2030-ra a mérsékelt innovátorok csoportjából átkerüljünk a jelentős innovátor országok közé. Jó úton
járunk.

innováció

– Két területet azonosítottunk, ahol fel kell
gyorsítani a fejlődést. Az egyik ilyen a központi költségvetésből elnyerhető források
elérését célzó pályázók támogatói szolgáltatásának erősítése. A célunk az, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) – egy ügynökség működéséhez
hasonlóan – közvetlenül kapcsolatot teremtsen az innovációs térben megtalálható
szereplőkkel, és segítse őket. Emellett természetesen a pályázati felhívások támogatják a nemzetköziesedést, és ennek fontos
részeként a határon átnyúló együttműködéseket. A kapcsolatépítés terén nem vagyunk lemaradva a régióhoz képest. Persze
van még hová fejlődnünk a nyugat-európai
országokhoz viszonyítva. De hiszem, hogy
a hazai tudományos rendszer megérett ennek az évtizedes hátránynak a leküzdésére.
Ennek érdekében zajlik az egyetemek és
a hozzájuk kapcsolódó innovációs terek
nemzetköziesítése; az NKFIH is több eszközzel támogatja a kutatók és vállalkozások
nemzetközi kapcsolatépítését.
Az emberi erőforrásokon a KFI intenzív
munkakörökben alkalmazható humánerőforrás-bázis elérhetőségét kell érteni. Az elmúlt két évben kiemelt ﬁgyelem összpontosult erre a területre. El akarjuk érni, hogy
minden megszólítható célcsoportnak lehetősége nyíljon az innovációs folyamatokban való részvételhez szükséges ismeretek elsajátítására. Ezt a célt szolgálják az
elmúlt időszakban indult programok is:
a kutatási és innovációs menedzser szakirányú továbbképzés, a Kooperatív Doktori
Program, a Hungarian Startup University.
Az egyetemközpontú innovációs térnek
az egyik kimagasló előnye, hogy a felsőoktatási intézmények közelében megerősödő
és újonnan megjelenő tudástermelő, tu-

Forrás: KSH
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A K+F-tevékenység legfontosabb mutatóinak alakulása (2010 = 100%)

dástranszfer és tudásfelhasználást célzó folyamatokba a hallgatók is belelátnak, a tanulmányaik mellett be tudnak kapcsolódni
a KFI folyamatokba. A formális képzések
mellett zajlik a társadalom érzékenyítése
is, kiállítások, médiatartalmak és előadások
támogatásán keresztül. Reményeink szerint az áttörés hamarosan ebben a dimenzióban is bekövetkezik.
A magyar tudományos élet Budapestközpontú, a kutatási tevékenység kétharmada Budapesthez vagy Pest megyéhez köthető. Miképp változtatható
meg ez az arány?

– A központi régió valóban kiemelkedő
teljesítményt nyújt, ugyanakkor az ország térségeinek innovációs képessége,
felkészültsége szerencsére kiegyenlítettebb, mint gondolnánk. Az elmúlt időszakban az ágazatvezetés zászlóshajóprojektjeinek egy része a KFI infrastruktúra
fejlesztését célozta. Ezek a fejlesztések
azonban nemcsak a „hardvert”, hanem
a hozzá kapcsolódó szakértői közeget is
biztosítják. Ha egy térképre tesszük a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központokat, a Kompetenciaközpontokat,
a készülő Tudományos és Innovációs Parkokat, valamint a tavaly elindult Nemzeti
Laboratóriumokat, akkor nyilvánvalóvá
válik, hogy az országnak nem marad olyan
területe, ahol ne találnánk az innovációs
folyamatokat támogató infrastruktúrát.
Ezek a pontok az esetek túlnyomó többségében valamelyik felsőoktatási intézmény székhelyével vagy telephelyével
esnek egybe. Ez egyrészt meghatározó
a szakterületi kompetenciákat illetően,
másrészt garancia arra, hogy a szakértői
humánerőforrás rendelkezésre áll. Debrecen, Győr, Pécs, Szeged, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Kaposvár – az innová-

Innovációs központként azonosítható városainkat – Debrecen, Győr, Pécs, Szeged,
Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Kaposvár – nézve látható, hogy az agráriparhoz,
a gépjárműgyártáshoz, az autonóm járművekhez, az egészségiparhoz, a lézertechnológiához kapcsolódó innovációknak kiépült inkubációs környezetük van hazánkban.

ciós központként azonosítható városaink
felsorolása is elég ahhoz, hogy lássuk:
az agráriparhoz, a gépjárműgyártáshoz,
az autonóm járművekhez, az egészségiparhoz, a lézertechnológiához kapcsolódó innovációknak már kiépült inkubációs
környezetük van hazánkban.
Elkezdődött az innovációt támogató
intézményrendszer átalakítása. Milyen új szereplők jelentek meg a rendszerben, milyen feladatokkal és milyen feladatkörökkel?

– A teljes magyar KFI rendszer intézményrendszerének és ﬁnanszírozásának átalakítását megvalósító intézkedésnek négy
központi eleme volt. A kormány tudományos tanácsadó testületeként megalakult a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács, megvalósult továbbá az alap- és alkalmazott kutatásokat kiszámíthatóan
ﬁnanszírozó egységes Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alap, a KFI-re

innováció

fordítandó állami források éves szintjét
25 százalékkal emeltük, létrejött egy alapés egy alkalmazott kutatással foglalkozó,
állami ﬁnanszírozású kutatóhálózat. Ezek
közül a kérdéshez kapcsolódóan a Nemzeti Tudománypolitikai Tanácsot (NTT),
az NKFI Alapot kezelő Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatalt és a megújult kutatóhálózatot érdemes kiemelni.
Az NTT tanácsadó testülete a tudomány,
az ipar, valamint a kormányzati szervek
szakterületi illetékességgel vagy érintettséggel, megkerülhetetlen tapasztalati tudással rendelkező szereplőiből áll. Feladatuk kettős, egyrészt visszacsatolást adnak
a kormányzati tervekkel kapcsolatban,
másrészt tapasztalataikra építve javaslatokat fogalmaznak meg az ágazatvezetés
számára. 2020-ban tartották az alakuló
ülést, amelyen már rendkívül hasznos eszmecsere folyt a hazai innováció meghatározó kérdéseiről. A tanácsadói fórum öszszeköti az ipari, a tudományos és az állami
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szektort, így hatékonyabbá teszi a területek közötti párbeszédet.
Immár kibővített feladatkörrel működik az NKFIH is. Mennyire elégedettek
a Hivatal teljesítményével?

– A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapban megtalálható kiírásokat
az NKFIH koordinálja, és emellett a teljes
kutatás-fejlesztési pályázati rendszer odatartozik. Az NKFI Alap létrehozásának
az volt a célja, hogy a korábbi töredezett
támogatási rendszer egységessé váljon,
átlátható és kiszámítható működést biztosítson. Az alap kialakítása óta eltelt idő
azt mutatja, hogy az innovációs és a kutatási alaprészben elérhető felhívásokat
a pályázók ismerik és hasznosnak találják.
Az NKFIH által kezelt NKFI Alapban kiírásra
kerülő pályázati források összege az elmúlt
évet tekintve közel 145 milliárd forint volt,
ehhez adódik hozzá a Nemzeti Laboratóriumok elindítását szolgáló 14 milliárd forint.
Az NKFIH feladatkörei folyamatosan bővülnek, a szervezet magas szakmai színvonalon működik. Azzal, hogy az NKFIH ügynökségi feladatokat is magára vállal, közelebb
kerül a piaci szereplőkhöz, arra számítunk,
hogy meg tud szólítani olyan vállalkozói
köröket is, amelyek eddig nem vonódtak be
a pályázati rendszerbe, ennek köszönhetően
növekedni fog a hazai innovációintenzív vállalkozások nemzetközi láthatósága is.
A hazai tudományos teljesítmény jelentős része a 2019 szeptemberében
létrehozott Eötvös Loránd Kutatási
Hálózathoz (ELKH) köthető. Milyen elvárásokat fogalmaztak meg az új szervezettel szemben?

– A magyarországi kutatási rendszer kapacitásának, hatékonyságának és gazdasági
fejlődéssel való kapcsolatának megerősítése érdekében kiemelt kormányzati cél
a kutatás-fejlesztési állami ﬁnanszírozás
GDP-hez viszonyított arányának fokozatos
növelése. A kitűzött cél eléréséhez nélkülözhetetlenné vált a kutatás-fejlesztés és
innováció új irányítási és ﬁnanszírozási
modelljének kialakítása. Ennek alappillére
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, amely
hozzájárul a kutatóintézet-hálózat hazai
alapkutatási eredményeinek nagyobb arányú és hatékonyabb hasznosulásához.
A kormány továbbra is elkötelezett a kutatási hálózat fejlesztésében, nemzetközi
láthatóságának növelésében. Tavaly 22 mil-
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Az innovációaktivitás növelése érdekében fontos a vállalkozások innovatív ötleteinek, fejlesztéseinek ösztönzése, a felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek innovációs projektjeinek támogatása, a társadalmi innováció elősegítése és a nemzetközi kapcsolatok erősítése.

liárd forint többletforrás biztosításáról
döntöttünk, amelynek kiemelt célja a kutatói életpályamodellhez szükséges feltételek megteremtése, korszerű és rugalmas
bérezéssel. Ezt a bérfejlesztéshez szükséges
többletforrás mellett a munkavállalói jogállás megváltozása is segíti. A kutatói infrastruktúra-fejlesztésre több mint 36 milliárd
forintot rendelt a kormány, amelyből megvalósulhat az ELKH-hoz tartozó Agrártudományi Kutatóközpont új martonvásári kutatási tömbje, a Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézete új kutatóháza, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont új
kutatóparkja, valamint a Wigner Fizikai Kutatóközpont rekonstrukciója és fejlesztése.
A felsorolt intézkedésekből is látszik,
hogy a háttérben intenzív munka folyik,
a kutatási hálózat fejlődik.

tásához. Az NKFIA hazai költségvetésből
származó forrásai mellett az európai uniós
forrásokból gazdálkodó, a 2021-es évben
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP 2014–2020) utódjaként induló Vállalkozásfejlesztési és Innovációs Operatív Program (VINOP 2021–
2027) első felhívásai is megjelennek várhatóan az első fél évben.
Fontosnak tartjuk a vállalkozások innovatív ötleteinek, fejlesztéseinek ösztönzését,
a felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek
innovációs projektjeinek támogatását, a társadalmi innováció elősegítését és a nemzetközi kapcsolatok erősítését.

Melyek azok a területek, amelyek pluszforrásra, kedvezményekre, könnyítésekre számíthatnak idén az innováció
erősítése érdekében?

– Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine; HCEMM)
létrehozását zászlóshajóprogramnak tekinti. A kiválósági központ célja, hogy a
molekuláris biológiai alapkutatásokból
a gyógyításban közvetlenül felhasználható
eredmények szülessenek. A programban
jelenleg tizenkét kutatócsoport vesz részt,
amelyek mindegyike szorosan kapcsolódik
a központot létrehozó intézményekhez:
öt csoport a Semmelweis Egyetemen, négy
csoport a Szegedi Tudományegyetemen,
három csoport a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban végzi a munkáját.

– 2021-ben több felhívás is megjelenik,
amelyek az innovációs politika eszközrendszerével reagálnak a jelenlegi piaci
igényekre. Továbbra is a magyar innovációs
törekvések segítése, az innovációs aktivitás
növelése a cél a piaci szereplők, a felsőoktatási intézmények és a társadalom széles
rétegének körében. A Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alap (NKFIA)
a Kutatási Alaprész és az Innovációs Alaprész segítségével minden évben támogatást nyújt az innovációs célok megvalósí-
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Milyen fő eredményei vannak a nemzetközi partnerség keretében létrejött
Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központnak?

digitális gazdaság, kutatási kapacitás, innovációs képesség, nemzetközi kapcsolatok

A HCEMM-kutatócsoportok öregedéssel kapcsolatos betegségek okait, megelőzését és lehetséges gyógymódjait kutatják, három tudományos pillérbe sorolva:
szív- és érrendszeri, genom és daganatos,
valamint immun- és gyulladásos betegségek. A kutatási irányok meghatározásánál
fő szempont volt, hogy ezek a betegségek
Magyarországon és Európában vezető halálozási okok. Több HCEMM-kutatócsoport
is bekapcsolódott a koronavírushoz kapcsolódó kutatásba, mind a modellezés,
mind a klinikai kutatás területén.
A program különlegessége az Advanced Core Facility rendszer (Fejlett Műszerparkok; ACF) meghonosítása, amely arra
szolgál, hogy a legfejlettebb kutatási technológiákat fókuszáltan szervezi egységbe,
és hálózatos formában működteti, így minden HCEMM-kutató hozzáférhet. A műszerparkokat mindhárom intézményben
kialakították. A kiválósági központ a jövőben hozzájárulhat ahhoz, hogy Magyarország jelentős szereplője legyen az európai és világszínvonalú kutatásnak a molekuláris medicina területén.
Kormányzati célként fogalmazták meg,
hogy Magyarországon az innovációs
ökoszisztémát az egyetemek köré kell
felépíteni. Ezt elősegítendő jöttek létre
a Területi Innovációs Platformok. Milyen sikerrel?

– Ahogy már említettem, az innovációs
rendszer átalakításának célja a hatékonyságnövelés volt. Az átalakítás azonban
csak szükséges, de nem elégséges feltétele
a felzárkózásnak. Jelentős fejlesztéseket,
támogatásokat és erőfeszítéseket igényel
a hazai KFI rendszer több területen is, úgymint a szellemi tulajdon, az emberi erőforrások, a ﬁnanszírozás és a támogatás,
valamint a kutatási rendszerek területén.
Ha a felsőoktatást az innovációs ökoszisztéma központi szereplőjévé tesszük, akkor
azt láthatjuk, hogy valamennyi említett
területen jelentős javulás érhető el. Ezért
hívták életre a Nemzeti Laboratóriumokat,
a Kompetenciaközpontokat és a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központokat is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy
a megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú,
hogy a szereplők kapcsolatai helyi szinten
is megerősödjenek. Az NKFIH ezért hozta
létre a Területi Innovációs Platformokat,

amelyek elősegítik az információáramlást,
a tudástranszfert, az innovációs szakpolitikai irányok megismerését, valamint
az együttműködést és a szakmai kapcsolatépítést. A program sikerét jól mutatja,
hogy a megalapított nyolc platformhoz
több mint kétszázötven tag csatlakozott
a felsőoktatási, a vállalati és a civil szférából, és több mint negyven eseményt rendeztek meg. Idén még további öt platform
alapítását tervezzük.

retnénk fokozni a jövőben azzal, hogy ösztönözzük a hazai szereplőket az EIT programjaiban való aktív részvételre.
A tavaly meghirdetett Mesterséges
Intelligencia Stratégia milyen feladatokat ró a kormányzatra, a gazdaság
szereplőire 2021-ben?

– Fontos látnunk, hogy az adatalapú, valamint mesterséges intelligencia (MI) által
támogatott megoldások mindenféle külső

A Területi Innovációs Platformok elősegítik az információáramlást, a tudástranszfert, az innovációs szakpolitikai irányok megismerését, valamint az együttműködést
és a szakmai kapcsolatépítést. Az eddig megalapított nyolc platformhoz több mint
kétszázötven tag csatlakozott a felsőoktatási, a vállalati és a civil szférából. Idén
még további öt platform alapítását tervezik.
Milyen fejleményei vannak a tavaly
októberben az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az
Európai Innovációs és Technológiai
Intézet (EIT) között létrejött megállapodásnak?

– Meghatározó partnerként tekintünk rájuk, akiknek kiemelt szerepük lehet a hazai
innovációs ökoszisztéma fejlesztésében.
Már tavaly elfogadtunk egy cselekvési tervet, melynek célja, hogy olyan szinergiákat
hozzunk létre, olyan tevékenységeket ösztönözzünk, amelyek erősítik az EIT-közösség és a magyar innovációs ökoszisztéma
közötti együttműködéseket, kiaknázzák a
meglévő erőforrásokat, és hozzájárulnak
a vállalkozók és innovátorok új generációjának létrehozásához. Tavaly decemberben
rendeztünk egy online fórumot, amelyen
az EIT Tudományos és Innovációs Társulásai bemutatták működésüket. Az EIT programjain keresztül a hazai innovátorok, vállalkozók és hallgatók több mint hétmillió
euró forráshoz jutottak 2019-ben. Ezt sze-
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beavatkozás nélkül is rohamosan terjednek.
Ebben a folyamatban a kormányzat egyrészt támogató szerepet tölthet be, amenynyiben igyekszik a társadalom minél szélesebb rétegeit felkészíteni a technológiában
rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználására, másrészt kezdeményező lehet, a kormányzati és közigazgatási folyamatokat hatékonyabbá teheti az MI segítségével.
Az MI Stratégia megvalósítási folyamatának támogatása és koordinálása érdekében kifejezetten adatalapú, valamint MImegoldásokra szakosodott szervezetek kezdik meg működésüket. A Nemzeti Adatvagyon Ügynökség a magán- és közszféra
szereplőit segíti a tudatos adathasználatban rejlő lehetőségek kihasználásában, az
MI Innovációs Központ a hazai digitális
vállalkozásfejlesztés kifejezetten MI-re szakosodott lábát jelenti majd, míg az MI
Nemzeti Laboratórium pedig az e technológiával kapcsolatos hazai kutatói közösségek tevékenységeit igyekszik összehangolni
és erősíteni. ¡
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öntözési célú kutak • nyáron hűt, télen fűt

Egyszerűsödő
engedélyeztetés
Megjelent a vízgazdálkodásról szóló törvény
módosítása, amely megoldást nyújt az engedély nélkül kialakított mezőgazdasági öntözést szolgáló kutak helyzetének rendezésére,
valamint egyszerűsíti az ilyen kutak nyilvántartásba vételét és vízjogi engedélyezését.

A

z Agrárminisztérium által 2019-ben kidolgozott öntözésfejlesztésről szóló törvény, és az ehhez kapcsolódó, 2020ban megjelent végrehajtási rendelet megteremtette a felszíni
vízből történő öntözés elősegítésének jogszabályi alapjait.
Vannak azonban olyan területek, ahol a felszíni vízkészlet nem,
vagy nagyon nagy költség árán érhető el, ezért csak felszín alatti vízből lehet öntözni. Becslések szerint Magyarországon tízezer és százezer közé tehető az engedély nélkül üzemelő öntözőkutak száma, amelyek kockázatot jelenthetnek a felszín
alatti vízkészletekre is. Nagy István agrárminiszter szerint a termelők jelentős része a szabályozásból adódó kötelezettségek,
valamint a magas költségek miatt nem folytatja le az engedélyezési eljárást. Könnyítést jelent a számukra, hogy a 2021. január 1-jén hatályba lépett jogszabály alapján a korábban engedély nélkül létesített, és az első vízzáró réteget el nem érő
mezőgazdasági öntözési célú kutak Nemzeti Földügyi Központhoz történő bejelentése 2023. december 31-éig szankciómentes lesz. Egyszerűsödik továbbá a mezőgazdasági öntözési
célú kutak nyilvántartásba vétele és vízjogi engedélyezése, mivel a jövőben elég lesz az egyszerűsített adatlapon való bejelentés, ha a vízkivétel kizárólag talajvízből történik. Az egyéb,
mélyebb kutak létesítése és üzemeltetése továbbra is vízjogi
engedélyhez kötött marad. ¡

Hűsítő, melegítő
zöldtetők
Nyáron a városokban az épületek és utak
hőelnyelése miatt öt-hét Celsius-fokkal
magasabb a hőmérséklet, mint vidéken,
így a klímaváltozás okozta átlaghőmérséklet-emelkedés még jobban érezhető
a sűrűbben beépített területeken. A városi
hőszigethatás csökkentésének egyik hatékony módja lehet például a zöldtető.

K

étféle zöldtetőtípust ismerünk, az egyik a minimális gondozást igénylő extenzív, ami egy ökológiai védőréteg a tetőn,
aktív használatra azonban nem alkalmas. A másik típus, az intenzív zöldtető, szinte egy teljes értékű kert, amellyel legtöbbször
mélygarázsok tetején találkozhatunk. A Knauf Insulation szakemberei szerint a zöldtetős kialakítás környezettudatos, kiváló víz-
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visszatartó képességgel rendelkező és könnyen kivitelezhető rendszer. Ezek a tetők nyáron hűtik, télen fűtik az épületet, és a csapadékvíz nagy részét is hasznosítják. A Kanadai Nemzeti Kutatási
Tanács (National Research Council of Canada) adatai szerint zöldtető kialakításával nyáron akár 75, télen pedig 25 százalék energia
is megtakarítható. A zöld növényzet megóvja a tetőt a szélsőséges
hőmérséklettől, a Nap ultraibolya sugárzásától, a mechanikai sérülésektől, valamint a zöldtető alapjául szolgáló kőzetgyapotpaplan amellett, hogy elősegíti az elültetett növények növekedését, hatékony zajszűrő is egyben. Ráadásul környezetvédelmi és
ökológiai hatásuk is jelentős, mivel növények segítenek megkötni
a szmogot, a levegőben található illékony vegyületeket és nehézfémeket, ezáltal javítják a levegő minőségét. ¡

inno -tér

anyaghasználat, környezeti lábnyom, újrahasznosítás, építési technikák, paradigmaváltás

Szerző: Horváth Dániel

A fenntarthatóság
az alapozásnál kezdődik
Az építőipar a világ egyik legnagyobb anyaghasználója, az elkészült épületek
rengeteg energiát fogyasztanak. Vagyis az építés környezeti lábnyoma hatalmas,
és rendszerszintű fenntarthatóság nem valósítható meg e terület zölddé tétele
nélkül. Bár sok szó esik az épületüzemeltetés környezettudatosságáról, maga
az építés folyamata, a felhasznált anyagok gyakran háttérbe szorulnak. Pedig
ezen a ponton beavatkozva nagy előnyökhöz lehet jutni a következő évtizedekben.

A

legfejlettebb ipari országokat tömörítő OECD az emberiség anyagfelhasználásának trendjeiről szóló jelentésében kimutatta, hogy 2060-ra a 2011-es 79 gigatonnáról várhatóan 167 gigatonnára nő. Eközben az
emberiség létszáma is nőni fog (az előrejelzések szerint másfélszeresére), de közel sem ilyen ütemben. Vagyis az egy főre jutó
anyaghasználat jelentősen nagyobb lesz. Az anyagfajtákat tekintve
a legnagyobb arányú (2,5-szeres) növekedés a fémeknél várható,
a biomassza, a fosszilis tüzelőanyagok, illetve a nem fémes ásványok felhasználása kisebb mértékben fog nőni – jóllehet ezek növekedése is meghaladja a populáció becsült gyarapodását.
Az anyaghasználat növekedéséért főként az építkezések felpörgése lesz a felelős – és már felelős napjainkban is. A 2017-es anyagfelhasználásban az építőanyagok (a homok, a sóder és a zúzott
kő) adták a felhasznált anyagok tömegének 32 százalékát, ezzel
ez a legnagyobb részarányú kategória a jelentésben. Csak Kínában
az építőanyagok felhasználása a 2011-es 18 gigatonnáról 2025-re

24 gigatonnára fog nőni, majd stagnálni kezd, és 2060-ra várhatóan 23 gigatonnára csökken.
A bányászat – vagyis az építőanyagok nagy részének kitermelése – részaránya a globális gazdaságban továbbra is messze meg
fogja haladni az újrahasznosításét. Az előrejelzések szerint az
építőiparban, illetve a közművek területén 2,6-szeresére nő
az újrahasznosítás részaránya a 2011-es szinthez képest 2060-ig,
de az új építőanyagok kitermelésének növekedésével így sem fogja
tartani a lépést.

Naponta 45 kiló anyag személyenként
Az anyagfelhasználás szorosan összefügg az egy főre jutó nemzeti össztermékkel. Ez nem meglepő: a gazdagabb országok többet építkeznek, azt pedig már láttuk, hogy az anyagfelhasználás
fő hajtóereje az építőipar. Az OECD meglehetősen optimista az
egy főre jutó gazdasági teljesítmény növekedésével kapcsolatban:

zöldkörnyezet
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arra számítanak, hogy 2060-ra a globális jövedelem az OECD-tagországok egy főre jutó jövedelméhez fog konvergálni (ami 2,7-szeres növekedést jelent).
2011-ben 33 kilogramm anyagot használtunk fel minden egyes
emberre vetítve – naponta. Ez a mennyiség 2060-ra 45 kilóra fog
nőni. Vagyis például egy tízmillió lakosú országban 45 × 365 ×
10 000 000 kilogramm anyagot fognak felhasználni, ennek jelentős
része építőanyag lesz. Eközben az emberiség anyagfelhasználása
némileg hatékonyabbá válik. Az anyagintenzitás (annak a mérőszáma, hogy egységnyi termék vagy szolgáltatás előállításához
mekkora tömegű anyagra van szükség) a technológiai fejlődés révén 1980 és 2017 között 1,1 százalékkal csökkent, és 2060-ig újabb
1,3 százalékos csökkenés várható. Ez azonban édeskevés lesz a kirobbanóan növekedő anyagfelhasználás ellensúlyozásához.
2060-ban az anyagok kitermelése és feldolgozása az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának 21 százalékát fogja eredményezni. Csupán a cementgyártás 9 százalékért lesz felelős, és ehhez
jön még 12 százalék az olyan kulcsfontosságú fémek bányászatából, mint a vas, az alumínium, a réz, a nikkel vagy az ólom (természetesen ezeket nem csak az építőiparban használnák).
E kissé hosszúra nyúlt bevezetőre azért volt szükség, hogy megértsük, milyen nagy szerepük van az anyagoknak, és ezen belül is
főként az építőanyagoknak a fenntarthatóságban, az ipar környezeti terhelésének csökkentésében, illetve a klímavédelmi célok megvalósíthatóságában. Ennek ellenére a fenntartható építőanyagokról
és építési technológiáról sokkal kevesebb szó esik, mint az épületüzemeltetés környezeti terheiről. Lépten-nyomon energiasemleges
házakról, nulla kibocsátású épületekről hallani, de az kevésbé van
a köztudatban, hogy az üzemeltetés környezetbarátsága elképzelhetetlen a megfelelő építési technikák nélkül, illetve az épületek
környezeti terhelését – más termékekhez hasonlóan – a teljes életidő alatt kell vizsgálni, beleértve az előállítást is.

Az építkezés szükségszerűen terheli
a környezetet
„Az építésnek nagyon nagy jelentősége van, például a teljes szénkibocsátás szempontjából. Bár a teljes építési emisszió meghatározásához nagyon komplex számításokra van szükség, azt már
biztosan tudjuk, hogy az épületek előállításának igen nagy az energiaigénye, és így a környezeti lábnyomuk is nagy – mondja Barta
Zsombor, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület elnöke
és a Greenbors Consulting Kft. alapító partnere. – A mi éghajlati
övünkben előszeretettel használt építőanyagoknak (beton, vasbeton, acél, tégla) pedig kiemelten magas a környezeti lábnyomuk.”
Az építőipar környezeti terhelésének csökkentése a szakértő
szerint komplex gondolkodásmódot igényel. Az építőanyagok
esetén egyszerre kell előtérbe helyezni az újrahasznosítást, illetve a kisebb környezeti hatású anyagok használatát. A klasszikus,
jellemzően bányászott alapanyagokból gyártott építőanyagokat
esetenként helyettesíteni lehet fenntarthatóbb alapanyagokkal.
Meglepően nagy és összetett épületeket is meg lehet valósítani
például faszerkezetek segítségével. Akár sokemeletes házakat is lehet építeni úgy, hogy csak a ház magja (a központi torony, amelyben a lépcsőházak és a liftaknák vannak) épül vasbetonból, a többi
szerkezeti elemek fából készülnek.
Ugyanakkor nem feltétlenül fenntarthatóbb, környezetbarátabb az építőanyag attól, hogy fából van. Észak-Amerikában jóval
gyakrabban építik a családi házakat könnyűszerkezetes faanyagból, mint téglából. Csakhogy sokan megkérdőjelezik e technológia
fenntarthatóságát, hiszen egyrészről e könnyűszerkezetes házak
építéséhez használt rétegelt fapanelek sokszor az esőerdőkből
származnak, amit legkevésbé sem neveznénk környezetbarátnak,
másrészről az egyszerűbb könnyűszerkezetes házak élettartalma
is lényegesen rövidebb. A fa mint építőanyag felhasználása, ha
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nem törődünk a faanyag eredetével, akkor nem szól többről, mint
a környezetkárosítás kiszervezéséről a fejlett felvevőországok határain túlra, leginkább egy másik kontinensre.
Az építkezés, bármilyen modern technológiákkal, anyagokkal
is valósítják meg, bizonyos fokú környezeti terheléssel mindenképpen jár. Ennek időarányos mértékét főként úgy csökkenthetjük, ha
hosszú távra tervezünk. Ha egy már felépített házat akár több száz
évig is használni tudunk, akkor értelemszerűen nem kell újat építeni helyette, ezzel megspóroljuk a bontás, a hulladékkezelés és az újbóli építkezés környezeti lábnyomát. Csakhogy jelenleg nem a hoszszabb élettartamú épületek tervezése-építése a jellemző trend.
„A modern, kereskedelmi céllal megvalósított épületeket jellemzően aránylag rövid életciklusra tervezik. Egy a múlt század hatvanas-hetvenes éveiben épített irodaház például sok esetben mára
teljesen elavulttá vált, és a teljes elbontása anyagilag sokszor előnyösebb, mint a megtartása. Amikor pedig elbontják ezeket az
épületeket, általában a bontott anyagot kevéssé lehet vagy szokták újrahasznosítani – magyarázza Barta Zsombor. – Egyebek között ez utóbbi problémán segíthet a moduláris építészet, amikor
például az alkotóelemeket már eleve úgy tervezik és gyártják,
hogy elbontás esetén azok újrafelhasználhatók legyenek.”

Környezettudatosság = drágaság?
A rövidebb életciklus nem szükségszerű, a modern építési technológiákkal ugyanúgy lehet akár több száz évig álló épületeket
emelni, ahogy régen. Ugyanakkor az építészet, illetve az építőipar
sem tudja kivonni magát a jelenlegi ipari trendek alól, és számos
használati cikknél tetten érhető, hogy a gyártók rövidebb életidővel számolnak a tervezéskor. Ez nem feltétlenül a sokszor emlegetett tervezett elavulás következménye, tehát a tervezőknek általában nem céljuk az, hogy a termék gyorsan elavuljon vagy tönkremenjen. Viszont a kényszerek mégis nemritkán ezt eredményezik.
E kényszerek egyrészről a megrendelőktől érkezhetnek, akik sokszor gyorsan akarnak olcsó épületeket birtokba venni vagy továbbértékesíteni. Vagyis gyakran kisebb súllyal esik latba az alapanyagok
és technológiák kiválasztásában az ökológiai szemlélet, jóval fontosabbak a költségek és a határidők. Márpedig a fenntarthatóság,
az alacsonyabb környezeti terhelés ritkán találkozik az alacsonyabb
beruházási költségekkel; még akkor is, ha az épület több évtizedes
életideje alatt e költségkülönbség legalábbis csökkenthető.
Barta Zsombor azt is elmondta, hogy a környezettudatosabb,
fenntarthatóbb építőanyagok általában magasabb minőségű termékek, amelyeket ma még talán nem gyártanak olyan nagy menynyiségben, mint a hagyományos építőanyagokat. Emiatt e termékek vagy szolgáltatások első ránézésre ténylegesen lehetnek drágábbak is, de az árkülönbség oka a kisebb környezeti terhelés is
lehet. A fenntartható épített környezet hosszabb időtállóságot
is jelent, ezt viszont csak minőségi alapanyagokkal lehet elérni.
A magas minőségű anyagok pedig leginkább a felső piaci szegmensben találhatók meg.
„Ha az épületek teljes életciklusát vesszük, és feltételezzük, hogy
az épületeket valóban sok évtizedig vagy akár száz évig is használni
fogják, akkor a beruházási költségek különbsége az alacsonyabb
üzemeltetési költségek és a hosszabb élettartam miatt eltűnik, sőt
a korszerűbb technológiával épített ház már így olcsóbb is lesz – érvel Barta Zsombor. – Olcsó húsnak híg a leve. Vagyis sokszor előfor-

Az épületek előállításának igen nagy az energiaigénye, és
így a környezeti lábnyomuk is, ezért az építőanyagok esetén
egyszerre kell előtérbe helyezni az újrahasznosítást, illetve
a kisebb környezeti hatású anyagok használatát. Ugyanakkor,
ha egy már felépített házat akár több száz évig is használni
tudunk, akkor értelemszerűen nem kell újat építeni helyette,
amivel megspóroljuk a bontás, a hulladékkezelés és az újbóli
építkezés környezeti lábnyomát.

dul, hogy az olcsóbb alapanyagokból, elavult eljárásokkal épített házat sokkal hamarabb le kell bontani. Ezzel nemcsak az időarányos
költségei lesznek magasabbak, de a környezeti terhelése is súlyosabbá válik, a felhasznált plusz anyagok, illetve az energiaigény miatt.”
Az esetlegesen magasabb beruházási költségek miatt kérdés,
hogy azok az építtetők, akik környezettudatos építési megoldásokat választanak, miért tesznek így. Vajon a majdani energiamegtakarítás vezeti őket, esetleg a Föld jövőjéért aggódnak, vagy a projekt PR-értékét kívánják kihasználni. Egyik szempont sem elítélendő, ugyanakkor fontos ismerni a beruházók motivációit, hogy
az iparág szereplői minél hatékonyabban tudjanak együttműködni.
Az iparági szakértő véleménye szerint a szempontok mindegyike megjelenik a beruházók döntései mögött, általában egyszerre.
Arra felhívja a ﬁgyelmet, hogy a fenntarthatósági szempontok
integrálása az építési szférában más – kisebb beruházást igénylő –
iparágakhoz képest lassabb ütemű. Emellett a legkörnyezetkímélőbb megoldás az lenne, ha nem épülnének új, zöldmezős épületek, hanem a régieket újítanák fel.

Az út elején járunk
Ugyanakkor ez az opció nyilvánvaló üzleti érdekeket is sérthet.
Végső soron hiába tud egy teljesen új építésű épület környezettudatosan és energiahatékonyan üzemelni és működni, de annak
az összkörnyezeti lábnyoma valószínűleg akkor is magasabb lesz,
mintha egy régi épületet használnánk tovább, így nem építkeznénk. Ennek az a fő oka, hogy maga az építkezés rengeteg energiát,
anyagot és nem utolsósorban területet is „fogyaszt”.
Viszont az építőipar mindenhol a világon a gazdasági termelés
jelentős hányadát adja – Magyarországon pedig különösen nagy
részét –, ezért a döntéshozók, illetve a nagy befolyással bíró piaci
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szereplők részéről nem vetődik fel komolyabban az építési projektek leállítása. Marad tehát az új épületek építésének fenntarthatóvá és kevésbé környezetszennyezővé tétele.
„Az építőipar környezettudatossá tételében Magyarországon
és az Európai Unió más tagállamaiban is még nagyon az út elején
járunk – mondja Barta Zsombor. – Azt már tudjuk, hogy mekkora
hatást gyakorol az ökoszisztémára, mekkora a környezeti lábnyoma. Azt azonban még keressük, hogy pontosan mit kellene ezzel
szemben tenni, és így az igazán fenntartható megoldások, illetve
az átfogó szemléletváltás csak igen lassan gyűrűznek be.”
E begyűrűzést leginkább a korszellem és a majdani használók
elvárásai, illetve a közvélemény formálódása gyorsíthatja. Nem
arról van szó, hogy a tudományos fantasztikum világába tartozó,
a környezetre megterhelést nem jelentő épületeket rendelnek
a megrendelők, de a radikális megoldások mellőzésével egyre több
olyan elemen módosítanak, amelyek költségvonzata még belefér
a megengedhetőnek ítélt keretbe, ugyanakkor esetleg a majdani
vevő vagy bérlő megelégedésére szolgálhat.
A zöld építési megoldások egyik legfontosabb hajtóereje a kereskedelmi ingatlanoknál tehát a megrendelők vagy a nagy bérlők
elvárása. A legnagyobb, sokszor multinacionális cégeknek egyre
jobban ﬁgyelniük kell a róluk kialakuló képre, éppen ezért feltételül szabják, hogy az általuk használt irodaépületek, ahol csak lehet,
e szellemben épüljenek, és ennek bizonyítékait már a tervezés, illetve majd a kivitelezés során is fel tudják mutatni. Ez az elvárás
(amit angolul stakeholder needsnek, vagyis az érintett felek igényeinek neveznek) nem egyszerűen cinikus marketing a részükről.
Amikor egy cég elég nagyra nő, a vállalati struktúrán belül is megjelennek azok az igények, amelyek a cég működésének társadalmi
értelemben is jobbá tételét kényszerítik ki. Az igazán sikeres cégek
felsővezetésében megjelenik a társadalmi felelősség tudata, és az
alkalmazottak is hatékonyabb munkára késztethetők, ha büszkék
a vállalatra, és azt érzik, hogy az jobbá próbálja tenni a világot.
Ám nem lehet elhallgatni azt sem, hogy az eﬀéle zöld projektek
rendkívül jó reklámnak is számítanak a fogyasztók felé. Bármi is

a fő motiváció, a lényeg az, hogy ez az igény megjelenik a bérlők
– főként a külföldi érdekeltségű, egész irodaházakat elfoglaló cégek – részéről. Ők a jól megindokolt fenntartható megoldásokért
hajlandók magasabb árat ﬁzetni, így már az építőnek is megéri,
hogy erőforrást fektessen a környezetbarátabb technológiákba.
De az építési befektetők között is vannak külföldi tőkealapok,
amelyek hosszú igénylistával rendelkeznek, és azok teljesülése esetén van lehetőség arra, hogy befektessenek egy építési projektbe.
Ezeknek az igénylistáknak lényeges eleme a környezettudatosság,
amelyet adatokkal, dokumentumokkal kell igazolni.

Kéményeﬀektus az előtérben
Az építés elmozdulását a fenntarthatóság felé – meglepő módon –
a 2008-as ingatlanpiaci válság is előmozdította. Akkor jelentősen
megnőtt a verseny az építtetők között, hiszen hirtelen megcsappant
az új és nagyobb irodaterületet kereső potenciális bérlők száma.
Emiatt egyre fontosabb lett számukra, hogy az épületeikkel minél
jobban kitűnjenek a tömegből, és olyan tulajdonságokat kínáljanak
az ügyfeleknek, amelyek különlegesnek és kívánatosnak számítanak.
Az igények, elvárások tehát mindinkább teret nyernek az építési piacon. De vajon hozzáférhetők-e a valóban fenntartható
technológiák?
„Az anyaghasználatra különösen igaz az, hogy a fenntarthatóság felé törekvés legelején járunk, a klasszikus építőanyagok még
mindig dominálják a piacot. A nemzetközi minősítési rendszerek
inkább azt díjazzák, hogy ha már az adott épületet konvencionális
építőanyagokból építik, akkor az építőanyag gyártója rendelkezzen
például egyfajta környezetirányítási rendszerminősítéssel, vagyis
a működése során kevésbé terheli a környezetet – mondja Barta
Zsombor. – Már létezik olyan építőanyag-tanúsítvány is, amely
az anyagok egész életciklusát is ﬁgyelembe veszi (EPD-tanúsítvány).
(Környezetvédelmi terméknyilatkozat – Environmental Product
Declaration; EPD – a szerk.) Vagyis ma már iparági elvárássá vált
a tudatos anyagválasztás.”

Gyakran az alapanyagok és technológiák kiválasztásában az ökológgiiai
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Ahogy semmilyen más ipari szektorban, úgy az építőiparban
sem lehet univerzális, mindenhol egyformán érvényes receptet
adni a fenntarthatóságra, emeli ki az egyesületi elnök. Mindenhol
a helyi adottságoknak megfelelően kell építőanyagot, technológiát
és gépészeti megoldást választani. Már az épület passzív tulajdonságainak okos megválasztásával is jelentős sikereket lehet elérni,
és csökkenteni a környezeti lábnyomot. Például a ház megfelelő
tájolásával és a passzív építészeti technológiákkal (tájolás, árnyékolás, szoláris nyereség, szellőzés stb.) akár 30 százalékot is meg
lehet takarítani a későbbi hűtési és fűtési energiafelhasználáson.
Bár már létezik olyan építőanyag-tanúsítvány, amely az anyag
egész életciklusát ﬁgyelembe veszi, a valóban fenntartható
építőanyagok térnyeréséhez paradigmaváltásra, az egész
szektor működési rendszerének újragondolására lenne szükség. Radikális váltásra a terület- és anyaghasználatot illetően
az egész világon. A képen: a betonvászon akár 95 százalékkal
kevesebb anyag felhasználását teszi lehetővé, mint a hagyományos módszerek.

Van Budapesten is olyan irodaépület, ahol a kéményeﬀektust
használják ki a szellőztetésre és légkondicionálásra: a közös használatú terek levegőjét a tetőablakok tudatos nyitásával-csukásával passzív módon lehet keringetni, ami szinte szükségtelenné
teszi a légkondicionálást. Egy konkrét irodaépületnél az építtető
nem kiadásra vagy értékesítésre, hanem saját magának építette
az épületet. Ebben az esetben az építtető a saját későbbi költségeit tartotta szem előtt, amikor innovatív építészeti megoldásokkal alapozta meg a későbbi energiahatékonyságot. A sikeresség
utókövetéssel is bizonyságot nyert, hiszen az épületet egészen kis
rezsivel lehet most fenntartani.
Az ilyen megoldások csak akkor valósulhatnak meg, ha az építész, a gépész és a projekt minden résztvevője leül, és megpróbálják rendszerszinten átgondolni az egész épületet, és azonosítani
azokat a pontokat, amelyeken beavatkozva nagy hatást gyakorolhatnak az épület fenntarthatóságára. Ehhez azonban az kell, hogy
a megrendelő részéről meglegyen az igény. Barta Zsombor szerint, ha a megrendelő csak a klasszikus idő- és költségigényeket
tartja szem előtt, akkor a tervezők és kivitelezők olyan épületeket
fognak alkotni, amelyek a feltételeknek megfelelnek, de semmi
egyéb innovatív vagy környezettudatos megoldást ne várjunk
az ilyen épületektől.
„A valóban fenntartható építőanyagok térnyeréséhez tényleges paradigmaváltásra, az egész szektor működési rendszerének
újragondolására lenne szükség. És ott már fel kellene tenni azokat
a kérdéseket is, hogy valóban szükség van-e egyik vagy másik (újonnan) tervezett épületre – érvel Barta Zsombor. – Az előrejelzések
azonban nem erre mutatnak. Az OECD-jelentésből is kiderül, hogy
az egy emberre vonatkoztatott anyaghasználat csak nőni fog a következő évtizedekben. A baj az, hogy e trendeket globálisan nem látjuk megfordulni, miközben a nyugati világban egyre több szó esik
a fenntarthatóságról. Radikális váltásra van szükség a terület- és
anyaghasználatot illetően az egész világon.” ¡

zöldkörnyezet
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Leier Hungária Kft. • www.leier.eu

A Leier Durisol
magasépítő falazórendszer
A Leier Durisol építőanyag-család kivételes tulajdonságait az összetételének köszönheti. Előállításához gyártási melléktermékből származó faforgácsot használunk,
mely természetesen megújuló, újrahasznosított alapanyag. A falazóelem-család
a faforgács mineralizálása által, cement és víz hozzáadásával készül.

A

z építőanyag egyesíti a fa és a beton valamennyi
előnyös tulajdonságát. Kiváló a hő- és hangszigetelő tulajdonsága, valamint nagyon jó a hőtároló
képessége. Az elemek technológiai összetétele
meg felelő páraelvezetést biztosít. Ez azt jelenti, hogy az
építő elemek nedvességet vesznek fel a lakótérből, és le is
adják azt szükség szerint, egészséges klímát és kellemes
érzetet teremtve ezáltal a lakótérben. Ez a tulajdonság, valamint az építőelemek belső oldal felőli betonmagjában jelentkező magas hőfelhalmozódás jelentős megtakarítást eredményezhet a fűtést illetően.

A gyártástechnológia környezeti hatásai

sokoldalú, ökoépítési rendszereké, mint a Leier Durisol termékcsalád, amely számos környezettudatos tulajdonságot
ötvöz a mai kor energetikai és funkcionális elvárásaival.
Termékújdonságaink a hőszigetelt falazóelemek, melyeknek kiváló a hő- és hangszigetelő tulajdonságuk, valamint
nagyon jó a hőtároló képességük.

A kompromisszumok nélküli
falazóelem-rendszer felhasználási területei
Tekintettel arra, hogy a tervezés során gyakran hiányzik a
fenntarthatóságra való törekvés, a Leier Durisol építőrendszer elsődleges értékesítési érveléseként az építőanyag természeti erőforrásokat kímélő tulajdonságait említjük, és
olyan filozófia közvetítésére törekszünk, amely minden generáció és minden földrajzi terület esetében példaként szolgálhat a környezettudatos gondolkodásmódra – legyen szó akár
családi házról, többszintes lakóházról, irodaházról vagy akár
mezőgazdasági, ipari épületekről.

A gyártás során elvárt az alacsony energia- és nyersanyag-felhasználás. A Leier Durisol elemek
2009-ben elnyerték a NaturePlus
minősítést. A tanúsítványt olyan
építőanyag kaphatja meg, amelynek előállítása nem igényel számottevően környezetterhelő eljá rást, az építőanyagnak pedig
legalább 85 százalékban megújuló vagy ásványi nyersanyagot kell tartalmaznia. Az alkalmazott adalékszerek csak minimális mértékben lehetnek
környezet terhelő anyagok. A fabeton építőanyagot intenzív
újrahasznosíthatóság jellemzi, hiszen a gyártás során keletkező hulladék 99,4 százaléka újrahasznosítható.

Környezetbarát építőanyag
az élhető jövőért
A Leier Durisol – több mint 80 éves felhasználási tapasztalatnak köszönhetően – számos olyan fejlett országban elterjedt
és közkedvelt építőanyag, ahol kiemelten fontosnak tartják
a természettel való összhangot és harmóniát. A jövő az olyan
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Ha megfelelően történik a falazás, a Leier Durisol falazóelemek üregei pontosan egymás fölött helyezkednek el, tehát
a betonmag hálós szerkezetet alkot. Az így létrehozott falazat
nemcsak statikai szempontból optimális, de rugalmasságának köszönhetően gyakran alkalmazzák földrengés miatt veszélyeztetett területeken is. ¡

zöldkörnyezet

Temaforg Kunszentmiklós Kft. • temaforg.hu

Szerző: Paulik Katalin

Rézsűvédelem háromdimenziós gyapjúhálóval
A nemszőtt kelmék előállításával foglalkozó Temaforg Kunszentmiklós Kft. termelése ötezer tonna évente, melynek mintegy ötven
százalékát exportpiacokon értékesíti. A fél évszázados múltra visszatekintő cég a piac igényeinek kielégítése érdekében folyamatos, korszerű beruházásokat valósít meg. Legújabb termékük, a környezetbarát alapanyagokból készült gyapjúháló akár a rézsűvédelemben,
akár egy terület rekultiválásában nyújthat hasznos segítséget.

A

z útépítésekhez, vasútépítésekhez, illetve a gátrendszereknél veszélyeztetett rézsűk védelmére kifejlesztett háromdimenziós gyapjúháló természetbarát,
a környezetben káros mellékhatások nélkül lebomló
anyagok felhasználásával készült. Az innovatív technológiák alkalmazása a természet fokozott védelme érdekében nem számít
újdonságnak a Temaforg Kft. gyakorlatában. A gyapjúhálóhoz kiválasztott alapanyag mellé is egy korszerű, új technológiát, illetve
egy bontó-fonatoló gépsort vásárolt a cég a GINOP-2.1.2-8.1.4-16
K+F+I pályázat keretében. Sokféle természetbarát alapanyag kipróbálása, illetve a belőlük készült termékek tesztelése után döntöttek a gyapjú mellett, mert messzemenőkig környezetbarát,
továbbá jó minőségű és kiváló szilárdsági jellemzőkkel rendelkező
termék állítható elő belőle.

Fontos szempont volt tehát a természetben lebomló komponensek használata az új termék kifejlesztésénél, mely sík, illetve
rézsűs felületek takarására, rekultiválására kiválóan alkalmas.
Gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a telepítést, hogy a háromdimenziós hálószerkezet megtartja a feltöltésre használt termőföldet,
komposztot vagy fűmagkeveréket tartalmazó kompozitot, mely
egyrészt biztosítja az erózió elleni védelmet, másrészt elősegíti

a vegetáció kialakulását. A gyapjúháló két-három év alatt lebomlik,
ez éppen elegendő idő arra, hogy a kifejlődött növényzet önfenntartóvá váljon. A lebomlást követően pedig semmilyen környezetbe nem illő anyag nem marad a területen. Nagy előnye továbbá,
hogy a sík, illetve legfeljebb tízfokos lejtésű területeken a telepítésnél nem kell külön rögzíteni a hálószerkezetet, mert a saját tömege, valamint a beépített termőföld megfelelően a helyén tartja
a rendszert. Azonban száz négyzetméternél nagyobb telepítés esetén a szélein, valamint a tíz foknál nagyobb dőlésszögű területeken
mindenképpen rögzíteni kell a hálót. A cég által elvégzett kísérletek alapján tíz négyzetméterenként hat rögzítést kell beépíteni,
és harmincöt foknál nagyobb dőlésszög esetén egy záró hálót kell
kialakítani a rögzítések összekötésével.
A kunszentmiklósi vállalat, mely a többi között az építőipar
számára gyárt geotextíliákat, kárpitos bútorokhoz ﬁlceket és párnázóanyagokat, valamint lakásfelújításhoz a padozat takarására
csúszásmentes fóliára laminált tűnemezelt bundát, kertészeti szivatószöveteket, továbbá a proﬁlukba beillő minta utáni gyártást
is vállal, legutóbb környezetbarát, háromdimenziós gyapjúhálóval
bővítette a termékpalettáját. ¡

zöldkörnyezet
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ökológiai lábnyom • elektromosautó-akkumulátor

A környezettudatos ember
A fenntarthatóság lett az
utóbbi évek egyik legtöbbet
hallott szlogenje. De mennyire
vagyunk tisztában a következő fogalmak jelentésével:
szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, karbonsemlegesség, ökológiai lábnyom?

A

lapvetően nyitottak vagyunk a zöld kezdeményezésekre, amennyiben ezek könnyen
elérhető és lehetőleg olcsó megoldások, derült
ki a Magyarvíz Kft. reprezentatív felméréséből.
Például a megkérdezettek 77 százaléka válaszolta
azt, hogy szétválogatva gyűjti a hulladékot. Emellett, ha valami elromlik, a magyarok kétharmada
inkább gondolkodik javításban, mintsem egy új
termék vásárlásában. A válaszadók saját bevallá-

suk szerint előnyben részesítik a hazai termékeket, 69 százalékuk jelentette ki, hogy
odaﬁgyel a szállítás okozta környezetszennyezés mértékének csökkentésére. Ezenkívül 61 százalékuk igyekszik minimalizálni a műanyag zacskók használatát, ezért
vásárláskor előnyben részesítik a textilszatyrokat. A felmérésből az is kiderült, hogy
a megkérdezettek 32 százaléka ﬁgyel arra, hogy a környezetre kevésbé káros termékeket vásároljon. Kifejezetten a fenntarthatóság miatt kevesen hajlandók használt
termékeket venni, illetve ugyanilyen arányban, 21 százalékban érdeklődnek a csomagolásmentes boltok iránt. A megkérdezettek közel fele az újrahasznosítható
csomagolásokban lévő termékeket választja szívesebben. 37 százalékuk találkozott
már az ökológiai lábnyom fogalmával, de nem ismerik a pontos jelentését, és majdnem felük van így a karbonsemlegességgel. ¡

Másodlagos hasznosítás
Az Óbudai Egyetemen napelemes töltőállomást helyeztek üzembe újrahasznosított elektromosautóakkumulátorokkal. A fejlesztés révén az egyetem
hallgatói értékes szakmai-gyakorlati tapasztalatot
szerezhetnek, mivel nemzetközi téren is újdonságnak számít, hogy a rendszer kiegészült újrahasznosított elektromosautó-akkumulátorokkal.

K

ádár Péter, az Óbudai Egyetem Villamosenergetikai Intézetének igazgatója szerint ez a berendezés beleillik abba másfél évtizedes kutatás-fejlesztési ívbe, amely a napelemek technológiája és energetikai alkalmazása területén folyik az egyetemen. Bár a napelemek és inverterek hazánkban is széles
körben elterjedtek, mégis újdonságnak számít az akkumulátorok másodlagos
hasznosítása, a szigetüzemű töltés és az autóból történő hálózati irányú viszszatáplálás. Ezzel az innovatív fejlesztéssel lehetőség nyílik a napelemes rendszerek struktúrájának, főbb szerkezeti elemeinek, üzemeltetésének gyakorlati bemutatására, továbbá a rendszer alkalmas kutatás-fejlesztési feladatok
elvégzésére is, ilyen például az akkumulátorok másodlagos felhasználásával
kapcsolatos tapasztalatok szerzése, vagy a hálózati visszatáplálás vizsgálata.
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A projekt résztvevői arra számítanak, hogy a jövőben
nagy mennyiségű elektromosautó-akkumulátor érkezik majd vissza a piacra, melyek még több évtizedig
alkalmasak lesznek energiatárolásra, ezért különösen
fontosnak tartják, hogy a szakemberek hasznosítani
tudják majd ezt lehetőséget. ¡

MI, felhőmérnök, kódolás • piac, logisztika, rezsicsökkentés, meteorológia

Íme, a jövő IT-sztárszakmái
Napjainkra a digitális gazdaság foglalkoztatja a magyar munkavállalók ötödét, ráadásul ez az arány minden bizonnyal robbanásszerű növekedést mutat majd a következő évtizedben,
ahogy egyre többen, egyre szélesebb körben alkalmazzák
a legújabb technológiákat mindennapi feladataik során.

Ó

vatos becslések szerint is mintegy 22 ezer informatikus hiányzott a magyar munkaerőpiacról az elmúlt években, miközben a magyar IT-szakmában kifejezetten komoly
összegeket lehet keresni. A Business Intelligence, a Project Management és a DevOps
kategóriák senior és expert szakemberei minimum 800 ezer forintos bruttó keresettel
rendelkeznek Magyarországon. A 2021-es előrejelzések szerint tovább nő a Data Science

jelentősége szinte minden iparágban, legyen szó az üzleti intelligenciát támogató informatikai háttérről vagy éppen
a járványok elleni harcról és az önvezető
járművek szoftvereiről. Ugyancsak jelentős kereslet mutatkozik a mesterséges
intelligenciához (MI) értő szakemberek
iránt is: 2025-re már világszerte 133 millió
ember foglalkozik majd az MI-hez közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó tevékenységekkel számos iparágban. E tudás
birtokában szinte bármely ágazatban elhelyezkedhetnek majd a munkavállalók
a szórakoztatóipartól az autógyártáson
át az egészségügyig és a HR-ig. A felhőalapú technológiák elterjedésével rohamosan megnőtt az igény a kapcsolódó
ismeretekkel rendelkező szakemberek
iránt. A felhőmérnökök jól ismerik a legnépszerűbb cloud szolgáltatásokat (AWS,
Microsoft Azure, Google Cloud), és ezek
felhasználásával fejlesztik az alkalmazásokat. Az új technológiák ellenére várhatóan
a kódolás szerepe sem csökken ebben az
évtizedben: a kódnyelvek közül jelenleg
a Go, a JavaScript, a Java és a Python a
legnépszerűbb, ezek közül továbbra is
a JavaScript a leggyakrabban alkalmazott
programnyelv, míg a front-end ismeretek
közül a React és az Angular iránt mutatkozik a legkomolyabb kereslet. ¡

Digitális agrárgazdaság A
Újabb mérföldkőhöz érkezett a magyar agrárium digitalizációja Magyarország Digitális Agrár Stratégiája (DAS) intézkedési tervének elfogadásával, amely a hazai agrárgazdaság
eddigi legnagyobb digitális fejlesztési programját indítja el.

inno -tér

DAS végrehajtása során a mező-

hegyesi Nemzeti Ménesbirtok és
Tangazdaság Zrt. digitális mintagazdaságként, továbbá mezőgazdasági 5G- és
dróntesztpályaként is segíti a jövőben
a megfelelő innovációs környezet létrehozását, másrészt lehetővé teszi a termelők számára ezeknek a technológiáknak a bemutatását. Létrejön a Digitális
Termelői Piac, amely logisztikai, minőségbiztosítási, valamint menedzsmentszolgáltatásokat is nyújt majd a hazai
termelők és fogyasztók közötti minél
rövidebb ellátási lánc működéséhez.
A Digitális Agrár-rezsicsökkentési Program keretében az állami szervezetek által „előállított” és gyűjtött adatok bárki
számára ingyenesen, nyílt adatként és
digitálisan hozzáférhetővé válnak. Ennek első lépéseként 2021-től az Országos
Meteorológiai Szolgálat agrometeorológiai adataihoz a mezőgazdasági termelők ingyen juthatnak hozzá. ¡
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hálózat, sugárzás, frekvencia, adatátviteli sebesség, MI, virtuális és kiterjesztett valóság

Szerző: Bencze Áron

Hogyan jutunk
5G-ről a 6-ra?
Álhírekkel és összeesküvés-elméletekkel sikerült a rettegés mértékét egészen új szintre emelnie az emberiségnek
az 5G-vel kapcsolatban. Az egyebek között távműtétek elvégzését is lehetővé tevő hálózatban rendkívül komoly károkat
okozott az áltudományos magyarázatokat feltétel nélkül elfogadók folyamatosan bővülő tábora. Eközben, magyar
részvétellel, már egy ideje zajlanak a hatodik generációs
mobilhálózattal kapcsolatos kutatások és fejlesztések.

E

gyre komolyabb kihívásokkal kell
szembenézniük azoknak a telekommunikációs vállalatoknak, melyek az egyelőre még csak terjedőben lévő új generációs mobilhálózat, az 5G
bevezetésében vesznek részt. A konteóhívők kreativitásban sosem szenvedtek
hiányt, és ezúttal is rendkívül színes elméletekkel árasztották el a közösségi média
felületeit. A nem ritka esetben több ezer
fős Facebook-csoportok követői szerint
az emberekhez közelebb telepített, sűrűbben elhelyezett adótornyok nem pusztán
növelik a kitettséget a rádiófrekvenciás
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sugárzásnak, de maradandó károsodást
okoznak mind az emberi szervezetben,
mind az egész élővilágban.

Emberkísérlet zajlik?
Egyesek ugrásszerűen növekedő rákos
megbetegedéseket vagy éppen autizmust
vizionálnak az 5G megjelenésével párhuzamosan, míg mások a madarak és méhek
pusztulását vélik felfedezni az új technológia következményei mögött. A vadabb elméletek szerint egyenesen emberkísérleteket folytatnak a techcégek, melyeket

it

kizárólag a proﬁt maximalizálása érdekel.
A mozgalom erősödését jelzi, hogy résztvevői kiléptek az online térből, és 5G Ellenes Globális Tiltakozás néven 2020 elején
mozgalom indult az európai országokban,
köztük Magyarországon is. A kontinens
számos nagyvárosában a tüntetők sok más
mellett azt követelték, hogy a világ egészségügyi szervezetei bizonyítsák be, hogy
az új generációs mobilhálózat technológiája ártalmatlan. Abban valóban igazuk van
a tiltakozóknak, hogy a tudomány jelenlegi
állása szerint nincs bizonyíték arra, hogy
az 5G hálózatoknak nincsenek egészségügyi hatásai, ám ez a hiány alapvetően arra
vezethető vissza, hogy a technológia megjelenése óta még nem telt el több év, és így
egészen egyszerűen nem volt elegendő idő,
hogy valós körülmények között teszteljék
a hatásokat.
És bár egy kívülálló számára döntetlenre áll a játszma – vagyis nincs bizonyíték
arra sem, hogy káros, és arra sincs, hogy
ártalmatlan –, a tudósok jelenlegi ismeretei szerint a telekommunikációs cégek
oldalára billen a mérleg nyelve. Ugyanis

hálózat, sugárzás, frekvencia, adatátviteli sebesség, MI, virtuális és kiterjesztett valóság

az elektromágneses sugárzások a hullámhossztól függően eltérően hatnak az élő
szervezetekre, és míg az úgynevezett ionizáló sugárzásokat kibocsátó röntgen- vagy
gamma-sugarak valóban hatással vannak
a DNS-re, addig az alacsonyabb frekvenciájúak nincsenek. A nem ionizáló sugárzás
élő szervezetre gyakorolt hatásait elsősorban a mobiltelefonok megjelenése óta kutatják fokozottan. Az egyetlen eredmény,
amelyet tudományos konszenzus övez,
csupán annyi, hogy melegít. Az 5G technológiáért felelős mikrohullámú tartomány
kockázata pedig nem nagyobb, mint egy
átlagos vezeték nélküli hálózatnak. Másképp fogalmazva: az 5G hálózatok bevezetendő alacsonyabb frekvenciái (3,6 GHz
alatt) már hosszú évek óta használatban
vannak a 2G–4G rendszereken, valamint
a wiﬁkapcsolatokon keresztül.

Modern géprombolók
Tavaly év elején a koronavírus megjelenése
újabb lavinát indított el az 5G elleni küzdelemben, némelyek ugyanis azt kezdték
el terjeszteni, hogy a járvány elterjedéséért is az új technológia a felelős. És jóllehet
az valóban tény, hogy Vuhanban vezették
be a világon először az 5G-t, az ellenzőknek
az sem számított bizonyítékként, hogy a vírus azokban az országokban is tömegesen
szedte áldozatait, ahol még el sem kezdték

az új generációs technológia kiépítését.
Nehezítette a helyzetet, hogy több népszerű közéleti személyiség – énekes, sportoló és színész – is terjeszteni kezdte az új
apokalipszis elméletét rajongói körében,
így több százezer emberhez juthattak el
a téves információk. A mozgalom aktivistái – a 18. század során az ipari termelés
gépesítésétől kenyerüket féltő munkások
hagyományait követve – 2020 tavaszán
adótornyokat kezdtek felgyújtogatni az
Egyesült Királyságban és Hollandiában;
a telekommunikációs cégek mérnökei és
szerelői egyre gyakrabban panaszkodtak
a szóbeli és ﬁzikai atrocitások elszaporodására munkájuk során. Az erőszak mértékét
jelzi, hogy nemzetbiztonsági problémává
nőtte ki magát a dolog, hiszen a sürgősségi
szolgáltatások – mentők, tűzoltók – is erre
a hálózatra támaszkodnak, ezért az Egészségügyi Világszervezet hivatalos állásfoglalásban cáfolta végül a konteót. A brit
hírközlési hatóság adatai szerint a kár így is
jelentős: a „modern géprombolás” hírnökei
2020-ban összesen 159 adótornyot rongáltak meg, és a számítások szerint emiatt
nagyjából 170 ezer óra kiesés keletkezett
a szolgáltatásban. Még egy érdekes gazdasági következmény is ismert: az adótornyok
közelében az ingatlanok ára feltűnően csökkent az utóbbi időszakban.
A brit kormány kérésére a YouTube
például szigorításokat vezetett be: akik

olyan videókat töltenek fel, melyekben
a koronavírus terjedését az 5G-vel hozzák
összefüggésbe, azok elveszíthetik reklámbevételeiket, a keresési eredmények között
pedig nem jelenítik meg a tartalmaikat. Jól
jelzi, hogy a szigetországban milyen hangulat övezi az 5G terjedését, hogy egy brit cég
olyan USB-kulccsal lépett a piacra, mely
– állításuk szerint legalábbis – hatékony védelmet nyújt az új technológiával, valamint
az okoseszközök által kibocsátott rádióhullámokkal szemben. Az 5GBioShield nevű cég termékét mintegy 130 ezer forintnak
megfelelő fontért vásárolhatták meg azok
a lelkes konteóhívők, akiket a vállalat weboldalán található graﬁka meggyőzött arról,
miképp vonható az USB-kulcs segítségével védőburok alá akár az egész ház. Mint
később – a hatósági vizsgálatoknak köszönhetően – kiderült, a mindössze 128 MB-os
pendrive-nak nem voltak semmilyen speciális képességei…

Fejlesztik a következő
generációt
A globális technológiai kutatószervezet,
az Omdia statisztikái szerint az 5G hálózatok nemzetközi állapota még a korai szakasz jellemzőit mutatja, kifejezetten kevés
olyan területet találunk, ahol a felhasználókat teljes mértékben kiszolgálni képes
struktúrát építettek már ki. A 2020. tavaszi

Az elektromágneses sugárzások a hullámhossztól függően eltérően hatnak az élő szervezetekre. Az úgynevezett ionizáló sugárzásokat kibocsátó röntgen- vagy gamma-sugarak hatással vannak a DNS -re, az alacsonyabb frekvenciájúak nincsenek. Az 5G technológiáért felelős mikrohullámú tartomány kockázata nem nagyobb, mint egy átlagos vezeték nélküli hálózatnak.
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2020 elején 5G Ellenes Globális Tiltakozás néven több európai országban is megmozdulások voltak. Nagy-Britanniában az 5G ellenes konteóhívők tavaly összesen 159 adótornyot rongáltak meg, emiatt nagyjából 170 ezer óra kiesés
keletkezett a szolgáltatásban, az adótornyok közelében levő ingatlanok ára pedig csökkent az utóbbi időszakban.

állapot szerint Dél-Korea vezet, utána Svájc
és Kuvait következik. A legjobb 10-ben van
még az Egyesült Államok, Kína és a korábban említett Egyesült Királyság is.
A 2020-as adatok alapján kitűnik, hogy
az ázsiai nagyhatalom komolyabb fokozatba kapcsolt: Kína már minden prefektúra
szintű városában elérte az 5G lefedettséget,
és 580 ezer új 5G bázisállomást hozott létre,
továbbá több mint 130 milliárd dollár értékű
beruházást indított el. Az országban tavaly
novemberig közel 145 millió 5G okostelefont
adtak el, és eddig mintegy 200 új modell
került az üzletek polcaira. Az előrejelzések
szerint a kínaiak 2025-re 450 millió 5G kapcsolattal rendelkeznek majd.
Az 5G bevezetésének hatására nemcsak
tízszer gyorsabb lett a mobilnet, de ezzel
párhuzamosan nagyságrendekkel több eszköz is képes lett egy időben felcsatlakozni
a mobilhálózatra, és 50-ről 1 milliszekundumra csökkent a válaszidő a kétoldalú
kommunikáció esetén. Az azonnali reakció olyan alkalmazásoknál hasznos igazán,
mint amikor egy sürgősségi esetnél már a
mentőautóban el kell kezdeni az életmentő műtétet, és az orvos egy távoli kórházból 5G-s haptikus (érintést és bőrérzékelést

36

innotéka
inn

2021. január–február

szimuláló – a szerk.) kesztyűvel irányítja
a mentős kezét, valós időben. A legújabb
generációs mobilhálózati technológia nem
csupán egy újabb evolúciós lépcsőfok és
nem is csupán technológiai változás, sokkal
több annál – a tudomány területén azonban nincs megállás. Kína, az Egyesült Államok, Oroszország is megkezdte saját, hatodik generációs mobilhálózattal kapcsolatos
kutatásait és fejlesztéseit.
A Samsung tavaly kiadott tanulmánya
szerint az 1 TB/s-os adatátviteli sebesség
sem lesz elképzelhetetlen, azaz másodpercenként 1000 Gigabit átvitelére képes sávszélességet is el lehet majd érni. Ez gyakorlatilag nem kevesebb mint ötszázszorosa
a jelenlegi leggyorsabb 5G-s hálózatok sebességének. Ezzel a sebességgel akár félszáz
4K felbontású egész estés ﬁlmet tudunk
letölteni egyetlen másodperc alatt. Az egyelőre még megválaszolatlan kérdés maradt,
hogy a 6G mitől lesz ennyivel gyorsabb,
mint az 5G, de feltehetően a rádióhullámspektrum ultramagas frekvenciáiban keresendő a válasz. Az eddig megjelent tanulmányok alapján annyi már tudható, hogy
a mesterséges intelligencia (MI) különösen
fontos szerepet tölthet be a 6G kommuni-

it

kációban, jelentős átalakulást hozva a személyes kommunikációban. A szakemberek
szerint az emberközpontú mobilkommunikáció továbbra is a 6G legkritikusabb alkalmazása lesz, és a 6G hálózatnak kiemelten
emberközpontúnak kell lennie. A Samsung
szerint „a fejlett szenzorok, a mesterséges
intelligencia és a kommunikációs technológiák segítségével lehetségessé válik ﬁzikai
entitások replikálása, beleértve embereket,
eszközöket, objektumokat, rendszereket,
helyeket, virtuális világokat”. A következő
generációs hálózat feltehetően átalakítja
az életünket is: számos szakma esetében
megszűnhet a személyes jelenlét az irodákban, a videohívásokat pedig felválthatja a
következő generációs virtuális és kiterjesztett valóság. A 6G megvalósulásához rendkívül komoly fejlődés szükséges egyebek
mellett a teljesítmény, az architektúra és
a megbízhatóság terén is.
Az első lépéseket Kínában tavaly novemberben már meg is tették, amikor Föld
körüli pályára állították az első 6G műholdat. A körülbelül 70 kilogramm tömegű
szatellitet 12 másik kíséretében lőtték fel
a Hosszú Menetelés–6 nevű hordozórakétával, az ázsiai nagyhatalom Sanhszi tarto-
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Magyar részvétel
A Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) jelentős szerepet vállal
a Hexa-X néven ismert nemzetközi kutatóprojektben, melyet az Európai Bizottság
nemrég 12 millió eurós támogatásban részesített, hogy segítse a 6G mobilrádiós
technológiák kutatását. A projekt célja az emberek, a ﬁzikai és a digitális környezet
összekötése, és Európa vezető szerepének fenntartása a vezeték nélküli hálózatok
technológiájában. A teljes mértékben nemzetközi csapat szolgáltatókat, kutatóközpontokat és rendszerintegrátorokat tömörít, köztük olyan piaci szereplőkkel, mint az Intel,
a Telecom Italia, a Siemens, az Orange, az Atos, a Wings, a B-Com vagy a Telefonica,
továbbá 11 egyetemmel és kutatóintézettel, a vezető szerepet a Nokia töltheti be.
A projekt magyarországi koordinátora Benczúr András, a Mesterséges Intelligencia
Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője, a SZTAKI pedig a mesterséges intelligencia
fejlesztésével vesz részt a tudományos munkában. A Hexa-X fókuszterületei között szerepel alapjaiban új, lokalizációhoz és érzékeléshez szükséges nagy felbontású, nagyfrekvenciájú rádióhozzáférési technológiák fejlesztése, a jövő hálózatainak vezérlése.
A SZTAKI az információtechnológia, a számítástudomány és rokon területeinek kutatóbázisa. Elsősorban az informatika műszaki-tudományos és matematikai kérdéseivel
foglalkozik, de a kutatások kiterjednek azokra a területekre is, amelyek az alapkérdésekkel kapcsolatosak. Az alap- és alkalmazott kutatás mellett fontos feladata a megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és
rendszerintegrálás, tanácsadás, szoftverfejlesztés területén. A Hexa-X – mely maximális, 15/15 pontos elbírálást kapott az Európai Bizottságtól – célja Európa vezető szerepének fenntartása a vezeték nélküli hálózatok technológiájában, emellett lehetőség
a forradalmi, de fenntartható változásokra.

mányából. A műholdat társfejlesztőjéről,
a Kínai Elektronikus Tudományos és Technológiai Egyetemről (UESTC) nevezték el;
több kísérleti eszközt hordoz, és a terahertzes hullámtechnológia űrben történő
tesztelésére készült. Emellett olyan technológiákkal is felszerelték, melyek a mezőgazdasági termelést veszélyeztető kataszt-

rófák és erdőtüzek megelőzésében segíthetnek.
Mindeközben a ﬁnn Oulu Egyetem is
megkezdte már a kutatásokat, a megvalósításhoz szükséges hardver és antennák
fejlesztését, és megvizsgálják, hogyan lehetne felhasználni az új technológiát.
A Future Circular Collider pedig a teraher-

tzes hullámspektrum (frekvenciák 95 GHz
és 3 THz közötti) megnyitására fókuszál.
És ugyancsak néhány hónapja jelentette be
a Távközlési Ipari Megoldások Szövetsége,
hogy a többi között az Apple, a Google és
a HP, valamint más prominens technológiai és hálózatfejlesztő vállalatok csatlakoztak egy iparági csoporthoz, amely azon
dolgozik, hogy az észak-amerikai cellatechnikát 6G-re és azon túlra vigye.

Évtizedes projekt
Egy új mobilhálózati szabvány kidolgozása rendszerint egy évtizedes fejlesztés
eredménye volt korábban is, és feltehetően a következő generáció kidolgozására is
szükség lesz ennyi időre. A Samsung előrejelzése szerint a 6G szabvány véglegesítése
és az első kísérleti hálózatok telepítése már
2028-ban megtörténhet, de a teljes bevezetéshez egyebek között arra is szükség van,
hogy a telefongyártók is képesek legyenek
6G-s telefonok szériagyártására. Ráadásul
egyes vélemények szerint a következő generációs hálózatot nem is 6G-nek fogják
hívni, hanem az 5G Enhanced vagy az 5G
Advanced elnevezést kaphatja. Egy biztos,
a találgatások 2030-hoz közeledve sűrűsödni fognak, de a hétköznapi mobil-előﬁzetőket feltehetően nem az elnevezés érdekli igazán, hanem az, mikor kezdhetik el
élvezni az új, villámgyors mobilnetes technológia előnyeit az egész világon. ¡
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szórakoztatóelektronikai kiállítás

Virtuálisan is hasított a CES
A koronavírus hatására idén digitális környezetbe költözött a világ legnagyobb
szórakoztatóelektronikai kiállítása, az eredetileg „Las Vegas-i” CES. A szervezők
mindent megtettek azért, hogy az újdonságokat online lehessen bemutatni,
s a járvány időszakában se álljon le az iparág fejlődése.
Fenntartható megoldásokat mutatott be az egészségvédelem,
az otthon használható eszközök és a mobilitás területén a Bosch.
A vállalat újdonságai között szerepel a világ első, a testen és a fülön viselhető okoseszközök számára fejlesztett, öntanuló, mesterségesintelligencia-alapú érzékelője, amellyel testre szabható az
edzéskövetés. Az MI egy érzékelőn fut, így edzés közben nincs
szükség internetkapcsolatra, ami növeli az energiahatékonyságot
és az adatbiztonságot is. A vállalatcsoport emellett bemutatta azt
az érzékelőjét is, amely egyebek között a levegő minőségét és a relatív páratartalmat is méri.
B shh MI
Bo
M I -a
ala
l púú edzéskövető eszköz

G

yorsabb, stabilabb, átláthatóbb és tartalomközpontúbb rendszert ígér felhasználóinak a Google, és a techóriás közleménye szerint már idén élőben is kipróbálhatjuk azt az okostévérendszert, amelyet az Android
TV platform alternatívájának szánnak. Az egyelőre még típusjelzés
nélküli televízió 8K felbontású, OD Zero Mini-LED háttér-világítású QLED panelre épül. A TCL már bejelentette, hogy egyik idei
csúcsmodelljét a Google okostévérendszerével látja majd el. Az LG
2014-ben bemutatott webOS nevű okostévérendszerét 2021 elejére teljesen átalakították. Az új platform nemcsak gyorsabb lett,
de a kezelőfelületet is radikálisan megváltoztatták. A vállalat – igazodva a trendekhez – az alkalmazásokat tartalmazó, szabadon
módosítható alsó sáv méretét csökkentette, és így nagyobb szerep
jut a különféle online videós tartalmaknak.
A Samsung régóta vállal kiemelt szerepet a mesterséges intelligencia (MI) és a robotika kutatásában, világszerte hét MI-kutatóközpontjában foglalkozik a technológia fejlesztésével. Ennek megfelelően a legújabb robotikai fejlesztése, a Samsung Bot™ Care mesterséges intelligencia segítségével ismeri fel a felhasználók viselkedését, és reagál is arra. A robot képes lehet arra, hogy asszisztensként működjön, segítsen hétköznapi feladatok elvégzésében, és
akár társaságot is biztosítson a felhasználók számára. A Bot™ Care
megtanulja a napirendet és a szokásokat, majd ezek alapján emlékeztetőket küld, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak.

A dél-koreai Hills Engineering pedig egy vírusellenes fertőtlenítő robotot fejlesztett ki. A Coro-Bot nevet viselő autonóm szerkezet önállóan járja be a kijelölt területet, miközben beazonosítja
a tisztításra szoruló részeket, és UV segítségével sterilizálja azokat.
A benne található légkeverő távoli infravörös kerámiaﬁlter használatával elpusztítja a levegőben található vírusokat.
LG
G Gram laptopok

Samsung Bot™ Care

Az LG Electronics szintén a CES kiállításon mutatta be új Gram
laptopjait. Az ultrakönnyű, könnyen hordozható, kivételes teljesítményű és hosszú akkumulátoridejű modellek a korábbi Gram
termékekhez hasonlóan a bárhová elvihető, mégis kényelmes
számítógéphasználat jegyében készültek. A vállalat sokoldalú eszközeit a stílusos új dizájn és a hatékony munkavégzést támogató
16 : 10-es képarány teszi teljessé. ¡
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David Attenborough

Egy élet a bolygónkon
A szemtanú vallomása – és látomás
a Föld jövőjéről

annak a csodálatos világnak, amelyet
örököltünk. Csak akarnunk kell.
Földünkön az élővilággal osztozunk,
mely az elképzelhető legcsodálatosabb,
évmilliárdok alatt kialakult létfenntartó
rendszer. Bolygónk stabilitása azonban megingott, miközben a biológiai
sokféleség vészesen lecsökkent – a kettő
ugyanis szorosan összefügg. Helyre
kell állítanunk a biodiverzitást, amit oly
kíméletlenül pusztítottunk. Ez az egyetlen
kiút a magunk által előidézett válságból.
Vissza kell vadítanunk a világot.” •

Park Kiadó

„Az Egy élet a bolygónkon a tanúvallomásom, egyben a látomásom is.
Történet arról, miként követtük el
a leghatalmasabb tévedésünket,
és annak felvázolása, hogy ha haladéktalanul cselekszünk, hogyan tudjuk
helyrehozni ezt a tévedést.
Ma még – utoljára – van esélyünk
arra, hogy tökéletes otthont teremtsünk
magunknak, és helyreállítsuk az épségét

David Graeber

Bullshit munkák
Typotex Kiadó

Bullshit munka az, ami ha az egyik
pillanatról a másikra eltűnne a föld
színéről, észre sem vennénk a hiányát.
Ezek azok a tökéletesen értelmetlen
munkakörök, amelyek nem járulnak
hozzá a világ működéséhez, és semmi
szükség a létezésükre. David Graeber
anarchista antropológus idesorolja
a PR-tanácsadók, a vállalati ügyvédek, a kommunikációs koordinátorok,
a telemarketingesek vagy épp az éjszakai pizzafutárok munkáját, ellenben

a bérgyilkos tevékenységét nem, és
tudományos igényességgel, de élvezetes, könnyed stílusban, kutatásokra
és őszinte vallomásokra alapozva jár
utána a feszítő kérdéseknek: Miért boldogtalan a jó fizetés ellenére is a legtöbb bullshitmunkás? Mi az oka annak,
hogy manapság annyira elszaporodtak
a bullshit munkák? Általában miért
keresnek keveset a valóban értelmes
munkát végzők, például a tanárok
vagy a kukások? •

Csizmadia Norbert

Geofúzió
A földrajz szerepe a 21. századi
gazdasági és geopolitikai világrendben

soknak az elkövetkező évtizedekben,
és hogyan változik a versenyképességi
rangsoruk? Hogyan formálja világunkat
az összekapcsoltság? Mit jelent egy
új, összekapcsolódó Eurázsia, és miért
fontos ez az eurázsiai, fenntartható
növekedésre építő korszak? Hogyan
alakul világunk térszerkezete, és milyen
geopolitikai modellekkel írhatjuk le
ezeket?
A geográfus szerző a földrajzi és
a gazdasági összefüggések feltárásával értelmezi a 21. század geopolitikai
folyamatait, 100 színes térképpel. •

Pallas Athéné Könyvkiadó

A globalizáció új korszakba lépett,
a technológia, a tudás korszakába,
valamint egy hosszú távú, fenntartható
növekedésre építő, eurázsiai korszakba.
Hogyan tájékozódjunk a 21. század
geofúziós világtérképén? Miért fontosak
a földrajzi tényezők? Hogyan fedezhetjük fel a földrajz segítségével az új
gazdasági és geopolitikai világrendet?
Milyen szerepük lesz a globális váro-
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Szerző: Stöckert Gábor

Szent-Györgyi Albert
az első világháborúban

Alighanem Szent-Györgyi Albert a legismertebb Nobel-díjasunk, amit – C-vitamin
tabletták formájában – kézzelfogható kutatási eredménye mellett az is magyaráz,
hogy ő az egyetlen magyar, aki Magyarországon végzett kutatásaiért kapta a legrangosabb tudományos elismerést. Élete moziﬁlmre kívánkozik: az első világháborúban
katonaorvos volt a fronton, a másodikban
az antifasiszta ellenállás egyik vezéralakjaként tárgyalt a szövetségesekkel a kiugrásról, később Amerikában az FBI egy kémkedési ügyben nyomozott ellene. E cikk
terjedelme nem teszi lehetővé mindennek
a részletezését, csak a Nobel-díjas eredmény rövid történetére szorítkozik.
Szent-Györgyi 1893-ban született Budapesten, és ott is szerzett orvosi diplomát.
Európa több nagyvárosában is szerencsét
próbált pályakezdő kutatóként, végül a Groningeni Egyetemen kezdett el a sejtlégzés
és az oxidáció témájával foglalkozni. A később Nobel-díjat érő felfedezés kiindulópontja az volt, hogy a tudósnak feltűnt egy

Forrás: Wikipédia

mellékvese-betegség tünete, a bebarnult
bőr. Szent-Györgyi valamilyen oxidációs folyamatot feltételezett a háttérben, és vizsgálatai során kivont a mellékveséből egy
anyagot, amelyről úgy vélte, fontos szerepe
van az anyagcserében. Ennek további
elemzéséhez londoni ösztöndíjat nyert, de
az nem hozta meg a kívánt eredményt,
Hollandiába visszatérve pedig további szakmai kudarcok érték. A mélyponton még
az öngyilkosság is megfordult a fejében,
de szerencsére egy konferencián találkozott a Nobel-díjas biokémikus Frederick
Hopkinsszal, aki éppen a fiatal magyar
cikkét idézte előadásában. Hopkins cambridge-i ösztöndíjat ajánlott Szent-Györgyinek, aki így már a neves egyetemen izolálta
a mellékvesében felfedezett anyagot, és
hexuronsavnak nevezte el.
1930 végétől dolgozott megint Magyarországon, ahol a Szegedi Tudományegyetem orvosi kémiai tanszékét vezetve, haladó szellemű iskolát teremtett. Akkor már
két évtizede ismerték a vitaminokat, és
sejteni lehetett, hogy a bizonyos ételek
skorbutot megelőző hatása mögött is egy
vitamin rejtőzhet. (A skorbut a C-vitamin

Az aszkorbinsav molekulaszerkezete

Forrás: sciencehistory.org

Forrás: Wikipédia

A C-vitamin felfedezője

A C-vitamin hiánya miatt kialakuló
skorbutot James Lind
d skót orvos
a 18. században a vitaminban gazdag
citrusfélékkel kezelte.

hiánya miatt kialakuló súlyos táplálkozási
betegség – a szerk.) Ezt próbálta megtalálni
az amerikai Charles Glen King biokémikus, akinek a csapatából egy kutató, Joseph

INDEX

Sviberly 1931-ben Szent-Györgyihez került
egy évre. A professzor adott a hexuronsavból Sviberlynek, és így derült ki, hogy
a két kutatási irány összeér, a hexuronsav
gyakorlatilag nem más, mint a C-vitamin.
King ezután megpróbálta elvitatni a magyar tudós eredményét, de 1937-ben a Nobel Bizottság úgy ítélte meg, hogy SzentGyörgyié az elsőség. Ugyanabban az évben
kémiai Nobel-díjat kapott az a Norman
Haworth, akivel a szegedi professzor együtt
dolgozott, és aki megfejtette a vitamin
molekulaszerkezetét (a vegyület végleges
nevét, az aszkorbinsavat is együtt adták).
A vitamin tömegtermeléséhez pedig egy,
a professzor által sokat idézett véletlen is
hozzájárult: Szent-Györgyi felesége egyszer
a vacsora mellé paprikasalátát készített,
amit a kutató nem szeretett, inkább kutatási anyagnak minősítette, és megvizsgálta
a laboratóriumában. Így derült ki, hogy
a paprikában rengeteg a C-vitamin, és sokkal könnyebb kinyerni belőle, mint a mellékveséből vagy a citrusfélékből.
Szegeden voltak még jelentős kutatásai – például a sejtlégzésben alapvető
citrátciklus leírása –, és a második világháború után két évig parlamenti képviselőként is megpróbált részt venni egy
demokratikus ország építésében. 1947ben egy svájci üdülésen érte a hír, hogy
barátját és üzlettársát letartóztatták. Úgy
döntött, hogy nem tér haza, hanem Amerikába emigrál, így a következő évben nem
is vette át a Kossuth-díját. Sosem költözött
haza, sikeres amerikai karrier után, 1986ban hunyt el a massachusettsi Woods
Hole-ban. ¡
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