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Kalandvágy
és játékszenvedély

„A siker mögött rengeteg munka és áldozat van. Aki sokat kockáztat és sokat
dolgozik, arra általában rámosolyog a szerencse” – nyilatkozta magazinunknak
ifj. Duda Ernő üzletember-innovátor, akit előző interjúalanyunk, Varjú Katalin
fizikus ajánlott. A háromfős garázscégből globális piacvezetővé váló Solvo Biotechnológiai Zrt. elnök-vezérigazgatóját nem a pénz, a hatalom vagy a siker hajtja,
hanem a kalandvágy és a játékszenvedély. Hogy az ötleteit meg tudja-e valósítani.
Portrésorozatunk előző szereplője, Varjú Katalin fizikus
számára Ön testesíti meg az innovációt. „Folyamatosan
újdonságokon agyal. Hol egy új vállalkozással rukkol
elő, hol új társasjátékot fejleszt. Hihetetlen mennyiségű
információt képes rendszerezni, s azokból valami újat
létrehozni. Nem klasszikus kutató, ellenben víziója van
arról, hogy egy kutatót milyen asztal mellé kell ültetni,
hogy eredményes legyen.” Egyetért ezzel a jellemzéssel?

– Megtisztelő a megfogalmazás, amit szeretnék kicsit kiegészíteni.
Az elmúlt harminc évben több ezer emberrel készítettem állás-

interjút. Jó néhány éve mindenkivel kitöltetünk egy pszichológiai
tesztet, hogy tudjuk, milyen munkakör passzol az egyéniségükhöz.
Több mint egy tucat szempontot veszünk ﬁgyelembe – energiaszint, szocializáció, döntéshozatal, alkalmazkodás stb. –, amelyekből egy szórást kapunk egytől tízig terjedő skálán. Azokkal könynyű együtt dolgozni, akiknek az értékei középre esnek. Nekem
ezen a teszten szinte kizárólag egyes és tízes értékeim vannak, azaz szinte minden szempont szerint szélsőséges vagyok. A szabálykövetésem gyakorlatilag nulla, az energiaszintem és a szocializációm tízes stb. Ha egy jelentkezőnek ilyen proﬁlja lenne, semmi-
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lyen állásba sem venném fel, mert egyetlen cégemben sincs olyan
pozíció, amire alkalmas lenne. Az elemzőcég vezetője így fogalmazott: „Ernő, értsd meg, a hiba benned van, s nem a többiekben.
Neked kell a többiekhez alkalmazkodnod.”
Akkor mire alkalmas, menedzsernek?

– Eddig kéttucatnyi cég alapításában vettem részt. Ha nagyon
muszáj, el tudok irányítani egy céget, de nincs az az illúzióm, hogy
ebben jó lennék. A cégvezetőnek ugyanis rendkívül szervezettnek,
következetesnek, összeszedettnek kell lennie. Én a megtestesült
káosz vagyok. Ezért olyan emberekkel veszem körbe magam, akik
a belőlem hiányzó tulajdonságok birtokában vannak, és lehetőleg
okosabbak nálam. Én az ötleteket szállítom, beindítom a folyamatokat. A tehetséget kiszúrom, és számára és számomra is értékes
és érdekes jövőképet adok neki. Alapvető, hogy nekem elsősorban
nem alkalmazottaim vannak, hanem társaim. Igazából csak annyi
dolgom van, hogy egy hosszú távú víziót adjak, megtaláljam a legjobb embereket és motiváljam őket. Az összes többi már magától
összeáll. Na jó, ha jön egy hirtelen krízis, akkor azt nekem kell megoldanom, de igazából az az én terepem, az, amiben talán jó vagyok.

drágább szolgáltatók is egyben. Ez egyértelműen a tudományos
reputációnknak köszönhető.
A munkatársak több mint 10 százaléka külföldi, vannak
közöttük japán, indiai, amerikai, angol és holland szakemberek is. Az elmúlt években számtalan külföldön dolgozó
magyar szakember tért haza azért, hogy a munkatársuk
lehessen. Miért kopogtatnak az ajtaján a kutatók?

– Sokan a szakmaiság miatt jönnek, jól mutat, ha valaki a piacvezetőnél dolgozott, de nem ez a legfontosabb. A vállalati kultúra
az, ami mindent visz. Svédországból azzal hívott fel valaki, hogy
haza akar költözni és hozzánk jönne, mert azt hallotta, hogy nálunk
nagyon jó a hangulat. Nem kérdezte, hogy mennyit lehet keresni
– egyébként az iparági átlagot adjuk. Közösséget építünk, szinte
családként működünk. Együtt síelünk, túrázunk, raftingolunk vagy
éppen fát ültetünk, vagy szemetet gyűjtünk az ártéren. Nem csak
munkatársak vagyunk. Időnként egy-egy kolléga a magasabb ﬁzetés reményében elmegy, majd visszajön, mert nem minden a pénz.
Ilyenkor úgy szoktuk, hogy a visszatérő bulin ő hozza a piát.
Miért adta el 2018-ban a Solvót?

Neve összeforrt a Solvo Biotechnológiai Zrt.-vel. Hogyan
indult ez a történet?

– A céget 1999-ben azzal az elképzeléssel alapítottuk, hogy felépítünk itthonról egy nemzetközi biotechnológiai vállalatot. A kezdő
lökést az adta, hogy segíteni akartam Sarkadi Balázsnak, a Hematológiai és Immunológiai Kutatóintézet professzorának egy,
a rákos betegek kemoterápiájának diagnosztikájában használható találmánya kifejlesztésében. Mostanra körülbelül 150 kutató
dolgozik nálunk. Nagy gyógyszercégeknek végzünk gyógyszergyógyszer kölcsönhatás-vizsgálatokat, amivel eldönthető, adott
hatóanyag hogyan oszlik el a szervezetben, és milyen más hatóanyagokkal nem kombinálható. Mintegy 700 ügyfélnek dolgozunk
a világ ötven országában, a saját szegmensünkben abszolút piacvezetők vagyunk, és – magyar cégtől szokatlan módon – a leg-

– Egyértelmű cél volt egy olyan sikeres cég felépítése, amit előbbutóbb el tudunk adni, hiszen a befektetők csak így juthatnak
a pénzükhöz. Egy technológiai cégnél ugyanis a befektető nemhogy pénzt nem tud kivenni, hanem a folyamatos fejlesztések miatt újra és újra pénzt rak be. Mindezt abban a reményben teszi,
hogy idővel olyan piaci pozíciót épít ki, ami valakinek megtetszik.
Mi szerencsére tetszettünk a potenciális vevőknek. Az alapító
tulajdonos-menedzsment azonban nem szállt ki a cégből, kisebbségi részesedésünk maradt, és a vezetésben sem történt változás.
Változott az élete a cég 2018-as eladása után?

– Nem igazán, bár azért a hitelektől megszabadulni jó érzés volt.
Ugyanabban a házban lakunk, ugyanazzal az autóval járok. Egy jó
kerékpárt vettem, és jobb borokat iszom. Amikor eladtam a céget, az egyik gyerekem megkérdezte, hogy akkor most miért kell
nekem ugyanannyit dolgoznom, mint korábban? Ez olyan, mint
amikor a festőt arról kérdezik, miért fest újabb képet, amikor már
elég sokat megvettek tőle? Egy zeneszerzőt sem kényszeríthetnek
arra, hogy a fejéből kipattanó dallamot ne jegyezze le. Engem nem
a pénz, a hatalom, a siker hajt, hanem a kalandvágy, a játékszenvedély. Hogy az ötletemet meg tudom-e valósítani? A pénz természetesen mérőszáma a sikernek az üzletben, de nem feltétlenül
a célja. A Solvo sokszor került nehéz helyzetbe, előfordult, hogy
mindenemet eladtam, hogy pénzt pumpáljak a cégbe, és rengeteg
hitelt vettem fel, néha borzasztó feltételekkel. De a végén bejött
a csapat kitartása.
Milyen projektek érdeklik jelenleg?

– Közvetlenül több mint két tucat cégbe fektettünk be két technológiai inkubátoron belül, és most újabb tíz vállalkozásba teszünk
még pénzt. A döntően élettudományi területen mozgó korai stádiumú startupokba nemcsak pénzt teszünk, hanem tudást és
tanácsot is adunk. Jellemzően olyan témákat preferálunk, amelyekhez értünk is, de mielőtt pénzt adnánk, alaposan körüljárjuk
a koncepciót, kikérem a kollégáim és hozzáértő barátaim véleményét. Ha azt érzem, hogy az ötlet jó, de még nem jött el az ideje,

4

innotéka
inn

2021. június

portré

Interjú ifj. Duda Ernő üzletember-innovátorral

kivárok. Tíz éve olvasgatok a kvantumszámítógépekről, de a mai
napig nem fektettem be egyetlen ilyen proﬁlú cégbe. Ugyancsak
tíz éve kezdtem el foglalkozni blokklánc-technológiákkal, és végül
tavaly találtam meg azt a csapatot, amelyikkel érdemes dolgozni,
és meg is hálálták a bizalmat, kiválóan teljesítenek.
Volt, hogy mellényúlt?

– Természetesen. Jól kezelem ezeket a helyzeteket, hiszen mivel ez
nekem egy társasjáték, előfordul, hogy veszítek. A játék a lényeg,
nem a megkeresett forintok. Várom a következő partit. Százszor
annyi ötletem volt mindig, mint amennyivel foglalkozni tudtam,
muszáj szelektálni, sajnos. A Medipredict nevű céget hat éve fejlesztjük, nyomjuk egy ötletbe a pénzt, de még nincs számottevő
árbevételünk. Harminc ember – orvosok, biológusok, genetikusok,
informatikusok – hisz abban, hogy valami kiemelkedő dolgot fejlesztünk. Eddig talán ez a legizgalmasabb vállalkozásom.
Mivel emelkedik ki ez a többi közül?

– Azzal, hogy azt mondják, lehetetlen véghezvinni, és valóban nagyon nehéz probléma. Ez a vízió arról szól, hogy egészséges ember
esetében a tünetek megjelenése előtt megmondjuk, hogy milyen
betegsége lesz a jövőben, valamint azt is megmondjuk, mit tegyen azért, hogy az a kór ne alakuljon ki. Az ember hihetetlenül
bonyolult rendszer, vagy ha úgy tetszik, gép. Minél több független
adatunk van róla, annál pontosabban modellezhető, hogy mi tör-

ténik a jövőben. Itt az ötlet személyes tapasztalatból jött. Technológia iránt érdeklődő, egészségtudatos emberként amint lehetett,
megszekvenáltattam a genomomat. Ugyanígy, ahogy lehetőség
nyílt rá, a mikrobiomomat is, és teljes test MR-re is beﬁzettem.
Amikor azonban arra voltam kíváncsi, hogy az ezekből kapott
eredmények együtt hogyan értelmezendők, erre a kérdésre senki
sem tudott mondani semmi hasznosat, ugyanakkor kiderült, hogy
másokat is érdekel ez a probléma. Miután megalapítottuk a céget, kiderült, hogy Craig Venter, az emberi genom megfejtésének egyik meghatározó alakja, szintén elindított egy ilyen témára
koncentráló vállalkozást, majd hasonlót tett a rendszerbiológia
atyja, Leroy Hood is. Akkor kezdtem érezni, hogy talán nem tévedtem. Ebben az esetben is a víziót szállítottam, a kérdést tettem fel, a megoldás terhe a kollégáimra hárul. Ehhez jó csapatot
szedtem össze, a szakemberek lelkesen csatlakoztak. Hiszek abban,
hogy egy évtized múlva valós idejű adataink lesznek a testünk működéséről – belénk lesz építve egy csomó szenzor, és folyamatosan adatokat szolgáltatnak rólunk, a biológiánkról. A betegséget
a beindulás előtt diagnosztizálva azonnal beavatkozhatunk, nem
pedig akkor, amikor már baj van. A magas vérnyomás kialakulásához évtizedek kellenek – nem az első infarktus után kell kapkodni,
de igaz ez a legtöbb krónikus betegségre. Olyan méréseket végzünk, amelyekkel évekkel előre látjuk, hogy valaki cukorbeteg lesz
– miközben a vérképén még semmi sem utal erre. Ha az érintett
azonnal változtat a diétáján és az életmódján, megelőzheti a bajt.
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Az ilyen „majdani” beteg emberekkel az orvostudomány jelenleg nem foglalkozik. Miért nem?
Az autónkat is időről időre szervizbe visszük, nem várjuk meg, hogy valahol lerobbanjon velünk. Genetikai vizsgálatainknál átlagosan négy-ötmillió ponton találunk eltérést az emberi
genomban, amiket mind megvizsgálunk. A rizikókat keressük és tanácsot adunk, hogy ne
alakuljanak ki a betegségek. A Medipredictet azzal a céllal alapítottuk, hogy bebizonyítsuk:
az orvoslás jövője nem a betegségek gyógyítása, hanem a betegségek megelőzése, az egészséges állapot minél hosszabb fenntartása. Ehhez azonban a szemléletmódban is változás kell,
és ez lassan látszik is. Amikor hat évvel ezelőtt tíz orvos barátomnak beszéltem erről, kilenc
nézett hülyének. Most már csak nyolc. Nem proﬁtcélok lebegnek a szemünk előtt, hanem azt
szeretnénk, hogy tíz év múlva meghatározó szereplők legyünk ezen a téren.
Az életében a szerencse is szerepet játszott, hiszen amikor 22 évesen a Copy General
fénymásoló szolgáltató cég egyik alapítója lett, az állást a véletlennek köszönhette.
Ugyanis észrevette a metrón, hogy egy amerikai férfi eltévedt, odament hozzá, hogy
megkérdezze, segíthet-e neki. Az úr történetesen azért jött Magyarországra, hogy
a Copy General első régiós vállalatát megalapítsa. Egy évig szinkrontolmácsolt neki, s közben az amerikai üzletember számára világossá vált, hogy Önben az átlagnál több ambíció és munkavágy buzog. Pár év múlva már több száz alkalmazottal
és egy tucat üzlettel működött a vállalkozás, milliárdos forgalmat bonyolítva.

– Szerencséje annak lesz, aki próbálkozik, aki kihasználja az adódó lehetőségeket. Van, aki lecsap ezekre, mások nem élnek ezekkel. Valóban rendkívül sikeres volt a Copy General, de elő-
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fordult, hogy öt munkanap négy éjszakáját végigdolgoztam, haza
sem mentem. Előfordult, hogy évekig nem vettem ki szabadságot.
A siker mögött rengeteg munka és áldozat van, amit általában nem
értékelnek. Aki sokat kockáztat és sokat dolgozik, arra általában rámosolyog a szerencse.
Szülei biológusok, neves kutatókként a Szegedi Biológiai
Kutatóközpontban dolgoztak. Nagy fájdalmuk volt, hogy fiuk
nem teljesített jól már a középiskolában sem. Ami érdekelte, az ráragadt, ami nem érdekelte, azzal nem foglalkozott.
Azzal próbálták motiválni, hogy a tanulmányi eredményre
adták volna a zsebpénzt, de ő ettől sem lett jobb tanuló – viszont megtanult másként pénzt keresni. Elment újságkihordónak, vagont rakodni vagy angolt tanítani. Lusta gyerek
létére felkelt hajnalban, volt, hogy három körzetben hordta
ki az újságokat, és a saját keresetéből vett számítógépet. Mi
nem tetszett a hazai oktatási rendszerben?

– A szisztéma a normál emberekre van kitalálva, a hozzám hasonlókat nehezen kezeli, illetve a hozzám hasonlók nehezen viselik
a kötöttségeket. Ugyanakkor, ha azt kérdezi, hogy mit szeretek
a legjobban, bevallom, oktatni. Biotechnológiát, vállalkozástant
tanítok húsz éve, és ez a munkám legszebb része. Szegeden hétfőn
esténként hét órakor tartok szabadon választható kurzust, ﬁzetést
meg sosem kaptam érte, de nem is fontos. A négyszázötven hely
a kurzusra néha órák alatt betelik. Sohasem tartok katalógust, és
mégis mindig tele van a terem. Addig fogom csinálni, amíg megtöltöm az előadót, amíg csillogó szemeket látok. Jutalomjáték,
amikor taníthatok.
A világ legjobb egyetemei közül a Harvardon és az MIT-n,
a Massachusetts Institute of Technologyn is is tanult egy
rövid ideig. Ott mit tapasztalt?

– Tanároknak szóló továbbképzésen vettem részt, az oktatás egészen más szintjét láttam – ami köszönő viszonyban sincs, sajnos,
azzal, amit itthon adunk a diákoknak. Mindkét intézmény lenyűgöző volt. Az MIT rendszerébe jól passzolnék, a másikba nem.
Az MIT esetében deklarálták, hogy kedvelik az őrülteket, gyűjtik
a kezelhetetlen diákokat. A Harvard ellenben nagyon strukturált,
egységes tudást adó, döbbenetesen szervezett intézmény. Na, ez
nem az én világom.
Több interjúban olvastam, hogy a biológia érdekelte, mégis
vegyészhallgató lett a szegedi József Attila Tudományegyetemen. Miért?

– Roppant egyszerű a magyarázat, nem volt elég pontom a biológus szakhoz. Gimnazistakoromban megfogalmazódott bennem,
hogy másként is lehetne tanítani, mint ahogy akkor, és általában
azóta is tanítanak. Gimnazistaként már biotechnológiai vállalkozás
alapításáról álmodoztam, mint ahogy arról is, hogy majd egyszer
alapítok egy iskolát, ami olyan lesz, amilyennek szerintem lennie
kell. A biotechnológiai vállalkozás hamar meglett, az iskolaalapítással évtizedeket vártam. A szegedi Szikra Iskolával azt szeretnénk
bizonyítani, hogy másként is lehet oktatni. Éveken át kerestem
azokat a tanárokat, akik komplex személyiségfejlesztő oktatási
programú intézményben akarnak dolgozni, ahol a középpontban
a tanulók állnak. Nálunk a gyerekek nem bebiﬂázzák az anyagot,
hanem élményeken, megtapasztalásokon keresztül tanulnak, és

nem csak a NAT-ban (Nemzeti alaptanterv – a szerk.) elvártakat.
Itt a tanulás nem nyűg, hanem élvezetes folyamat. Kiegyensúlyozott, önbizalommal teli ﬁatalokat szeretnénk útnak indítani.
Önt felvették volna a Szikrába?

– Nem tudom. A tanároknak azt mondtam, akkor végzik jól
a munkájukat, ha az én gyerekeimet sem veszik fel, ha nem oda
valók. Nagyon sok ismerősöm nem beszél már velem, mert a korábbi jó kapcsolatunk ellenére nem vettük fel a gyerekét. Nem értik, mit jelent az, hogy én ebbe tényleg nem szólok bele.
Az akadémiai és az egyetemi kutatói világban ellentmondásos kép él Önről. Sokan igazságtalannak érzik, hogy akit
viselkedés miatt kirúgtak első egyeteméről, a szegedi JATEról, üzletemberként sokkal többre vitte, mint éltanuló társai. Sokaknak nem megy a fejébe, hogy aki egykoron éttermet vezetett, újságot hordott ki, ma egyetemeken oktat, hogy
2003-ban létrehozta a Magyar Biotechnológiai Szövetséget,
aminek azóta is elnöke. Van, aki szerint sikerorientált menedzser magyar környezetben. Más nagyszájú szélhámosnak tartja, akit nem annyira a menedzseri képességek, mint
inkább a jól működő kapcsolatok tettek sikeressé.

– Se időm, se energiám mások véleményének elemzésére. Az irigységért pedig megdolgoztam. Az elveim és szókimondásom sok
barátot, de sok ellenséget is szerzett már. Az utálatnál jobban
zavarna, ha valaki semlegesként tekintene rám, ha szürkének tartana. Azt nem hinném, hogy vitatná bárki, hogy tudok lelkesíteni
embereket, kitartok a munkatársaim mellett, és ők is kitartanak
mellettem.
Öt gyermeke hogyan éli meg édesapjuk folyamatos izzását?

– Szórakoztató, elvarázsolt apa vagyok számukra, akivel nagyon
sokat utaznak, de akivel a hétköznapokban nem töltenek annyi
időt, amennyit szeretnének. A home oﬃce idején sokat röplabdáztunk otthon, de akkor is azt mondták, hogy csak a testem volt
jelen, a fejem mindig valahol máshol járt. Példaként és elrettentő
példaként is tekintenek rám – az erényeim mellett a hibáimat is
látják, és ez rendben is van.
Huszadik születésnapját a Mont Blanc-on szerette volna
ünnepelni, ám mivel ez a vizsgaidőszakra esett, szülei nem
támogatták a tervet. Pár héttel később kerékpárra ült, felpakolta a hágóvasat és a jégcsákányt, hogy mégis Európa
legmagasabb hegyén pezsgőzzön. Egyszer egy esti sörözést
követően pedig fogadásból lefutotta a maratoni távot. Most
is jut ideje a teste karbantartására?

– Muszáj, anélkül egyáltalán nem tudok működni. Ha lehet, naponta legalább egy órát intenzíven sportolok. Határértékre terhelem a szervezetemet, semmit sem szeretek félig csinálni. Amíg ez
megy, szinte minden stresszt kibírok. Sőt, szeretem a stresszt, mert
akkor érzem magam formában. Az az én igazi terepem.
Kivel folytatódjon interjúsorozatunk?

– Schwab Richárdot ajánlom. Több mint húszéves munkakapcsolat köt össze bennünket. Kevés példát tudok arra, amikor valaki
orvosként, kutatóként és üzletemberként is kimagasló eredményeket tud elérni. Életútja példakép minden ﬁatal számára. ¡
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új programok, tudományos tanácsadás, ismeretterjesztés • öregedési biomarker

Több forrást kap az MTA A
Jövőre 7,3 milliárd forinttal emelkedhet
a Magyar Tudományos Akadémia költségvetési
támogatása – jelentette be a testület májusi
közgyűlésén Freund Tamás elnök.

kormány és az MTA közötti megállapodás nyomán – amennyiben azt az Országgyűlés is megszavazza – 53 százalékkal nő az Akadémia számára
a központi büdzséből származó forrás. Freund Tamás
elnök szerint mindez azt jelzi, hogy az elmúlt évek vitái után új szakaszba lépett az Akadémia és a kormány
kapcsolata. Azaz, az új akadémiai vezetés programja
nemcsak az őt megválasztó tagság, hanem a kormányzat támogatását is élvezi. A többletforrás mintegy felét új programokra, a többit a meglévő feladatokra,
programokra és működésfejlesztésre fogják fordítani.
Az újdonságok között a tudományos tanácsadás
és ismeretterjesztés intézményesítése, a Középiskolai
MTA Alumni Program támogatása, a három nagy tudományterületen egy-egy nemzeti program (magyar
nyelv, agykutatás, fenntartható fejlődés és technológia) elindítása, továbbá a köztestületi működést segítő elektronikus szolgáltatások fejlesztése szerepel.
A többletforrásokból jut az állandó akadémiai feladatokra, illetve a bevált, sikeres és folytatandó programokra, mint a Bolyai-, Vendégkutatói és Lendület
ösztöndíjak. A köztestületi intézmények fejlesztését,
elsősorban az illetmények értékállóságát, 12 százalékos költségvetési bevételnövekménnyel fogják biztosítani. Elkülönítve kezelik a székház-rekonstrukció első
ütemére betervezett 15 milliárd forintot, amiről még
folynak a tárgyalások. ¡

Kutyaagybank
az ELTE-n
Az öregedési folyamatban kiemelt szerepet játszó gén hasonló aktivitást mutat
a kutyák és az emberek szöveteiben
– állapították meg az ELTE kutatói.

A

betegségek és biológiai folyamatok kutatásához alapvetőek a szerv- és szövetmintákat gyűjtő biobankok.
A humán, orvosi kutatásokat szolgáló bankoknak komoly
irodalmuk és módszertanuk van, de állatoktól származó
mintákat főként tenyésztési, gazdálkodási célból gyűjtenek.
A Kutya Agy- és Szövetbank az egészségügyi okok miatt
a gazdák által elaltatott és felajánlott családi kutyáktól gyűjt
mintákat. Az alapítást elsősorban az Európai Kutatási Tanács
(ERC) Starting Grantja fedezte, de a Nemzeti Agykutatási
Program (NAP) is hozzájárult a mélyfagyasztó és más eszközök vásárlásához. Az ELTE Biológiai Intézete egy jól felszerelt
laboratóriummal támogatta a bankot, amely jelenleg több
mint 130 kutyaagyat és egyebek között bőr-, valamint izomszövetmintákat őriz.
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A világszinten egyedülálló hazai kutyaagybank egyik első kutatási
eredménye a Frontiers in Veterinary Science című szaklapban jelent
meg. Ebben egy öregedési biomarkert vizsgáltak a kutatók. A kutatásban 26, különböző fajtájú kutya agyának homloklebenyét, vázizomszövetét és bőrét vizsgálták. Kiderült, hogy minél idősebb egy kutya, annál
magasabb az agy- és izomszövetében az adott gén expressziója. Az ELTE
kutatói szerint a gén ígéretes biomarker, jól jelzi az öregedési folyamat
előrehaladottságát. ¡

inno -tér

alultápláltság, túlsúly, elhízás, testzsírtömeg, megbetegedések, menopauza, ösztrogén

Szerző: Szegedi Imre

Túlsúlyosság
és alultápláltság

antropológus szemmel
Az ELTE Embertani Tanszék munkatársai évtizedek óta kutatják a hazai
lakosság testtömegének változását, a táplálkozási szokásokat, analizálják a testformákat, elemzik a túlsúlyosság és az alultápláltság okait. Zsákai Annamária
egyetemi docenst a tanszéki eredményekről kérdeztük.

M

ásodik éve küzd az emberiség a koronavírus-járvánnyal. A kórokozó megannyi tulajdonságára,
az ellene való hatékony védekezés mikéntjére derült fény ez idő alatt. Ma már tudjuk, hogy a testtömeg alapvetően befolyásolja, hogy miként hat a szervezetünkre
a vírus. A ﬁatal korosztálynál az elhízás miatt alakulhat ki leginkább súlyos koronavírus-betegség – ezt az Oxfordi Egyetem kutatói derítették ki, akik hétmillió 20 évnél idősebb angol egészségügyi leleteit vizsgálták, és 13 503 olyan embert találtak, akik
tavaly január és április vége között kerültek kórházba coviddal,
közülük 5479-en haltak bele a betegségbe. A britek arra kerestek
választ, hogy a testtömegindex, azaz a BMI (kilogrammban mért
testtömeg osztva a méterben mért magasság négyzetével), mi-

lyen összefüggést mutat a koronavírus-betegség súlyosságával.
(A BMI normális értéke 18,5 és 25 között van, ez alatt soványságról
beszélünk, míg 25 és 30 között túlsúlyosnak, 30 fölött pedig elhízottnak számít az adott felnőtt ember.) Összességében a 23-as
BMI-érték körülieknek volt a legalacsonyabb kockázatuk a súlyos
betegség kialakulására, efölött és alatt egyenletes volt a kockázatok növekedése. Hasonló felmérés itthon nem készült, de ismerve
a hazai étkezési szokásokat, a mozgáshiányos életmódot, könnyen
kitalálható, hogy a koronavírussal összefüggő súlyos esetek zöme
életmódunk következménye. A hazai kutatóhelyek közül az ELTE
Embertani Tanszékének munkatársai – Bodzsár Éva, Zsákai Annamária, Ágota Annamária, Fehér Virág Piroska, Utczás Katinka,
Karkus Zsolt – évtizedek óta kutatják a ﬁatalok és a felnőttek test-
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felépítésének, testtömegének változását. A munkába az egyetem
más tanszékeinek munkatársai is bekapcsolódnak.
Az epidemiológiai vizsgálatok eredményei alapján a gazdaságilag fejlett országokban a gyermekkori kövérség előfordulási
gyakorisága folyamatosan növekedett az elmúlt évtizedekben.
Az utóbbi néhány évben azonban ennek a tendenciának a megtorpanásáról számoltak be számos nyugat-európai országban. Ezzel
szemben a közép-európai országok adatai – köztük a magyar adatok is – azt mutatják, hogy a gyermekkori kövérség gyakorisága
tovább emelkedik régiónkban. Gyermekeink 3–6 százaléka alultáplált, 10–15 százaléka túlsúlyos, míg 4–7 százaléka elhízott. A gyermekkori kövérség felismerése és kezelése kiemelt jelentőségű,
nemcsak azért, mert ismert tény, hogy a kövér gyermekek jelentős százaléka felnőttkorában is kövér lesz a szakemberek segítsége
nélkül, hanem azért is, mert a kövérség napjaink egyik leggyakoribb krónikus megbetegedése, életkortól függetlenül számos betegség kialakulásának fő kockázati tényezője. Szemben a túlsúlyossággal, a kövérség leküzdése már orvosi segítséget igényel.
A tápláltsági állapot másik rendellenessége, az alultápláltság
előfordulási gyakorisága Európában lényegesen kisebb, így kisebb
egészségügyi kockázatot jelent, mint a kövérség és a túlsúlyosság.
Ismert tény, hogy a gyermekkori kóros alultápláltság a gyermekek
fejlődési rátáját csökkenti, és ha nem ismerik fel időben, és nem
kezdik el a gyermekek kezelését, az súlyos szomatikus és mentális retardációhoz vezethet. A gyermekkori kövérséghez hasonlóan kiemelkedően fontos az alultápláltság kiszűrése és kezelése.
Az iparilag fejlett országokban az alultáplált gyermekek aránya
(1990: 20–50 százalék, 2015: 10–30 százalék) a fejlődő országok
alultáplált gyermekeinek arányához képest nagyon kicsi, a WHO
felmérése és becslése szerint a fejlett országokban az arányuk
1990 és 2015 között 1,6 százalékról 0,9-re csökkent. A magyar
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alultáplált gyermekek 3–6 százalékos gyakorisága meghaladja
a fejlett országok átlagát, ráadásul az elmúlt évtizedekben nőtt
az alultáplált gyermekek száma. Míg az 1980-as években felnőtt
gyermekek csoportjában a ﬁúk átlagosan 2–4, a leányok átlagosan 3–5 százaléka volt alultáplált, az ezredfordulón felnövő kortársaik körében ugyanez a relatív gyakoriság a ﬁúk 3–5, a leányok
4–6 százalékát jelentette. Ez a folyamat a gyermekek biológiai állapotának folyamatos szűrővizsgálatait, az alultáplált gyermekek
számának csökkentése érdekében bevezetendő egészségpolitikai
döntések meghozatalát sürgetik.
„A magyar népesség egészségi állapota az 1960-as évek óta
az egyik legrosszabb az európai országok között. A krónikus betegségek ﬁatalabb életkorokban jelentkeznek mindkét nem esetében,
az egyes betegségek relatív előfordulási gyakoriságai minden életkorban jelentősen nagyobbak, a várható élettartamunk rövidebb.
Azaz kevesebb egészségben eltelt év vár ránk átlagosan, mint más
európai országok népességére” – említ néhány folyamatot a tanszék eredményeit bemutató Zsákai Annamária, az ELTE docense,
aki szerzőtársai hozzájárulásával arról is beszélt, hogy a daganatos
megbetegedésekre visszavezethető halálozások terén hazánk a hetedik, a keringési szervrendszer megbetegedéseire visszavezethető
halálozásokat illetően pedig a harmadik (legrosszabb) helyen állunk az EU-s országok között mindkét nem esetében. Mindehhez
a magyar társadalom egészségi állapotának mutatói lényegesen
rosszabbak, mint ami az ország gazdasági potenciáljából következne. A bruttó hazai termék (GDP) terén hazánk az Európai Unió
országai között a 16. helyen, míg a kedvezőtlen halálozási statisztikák miatt az egészségi állapot alapján a 24. helyen áll.
„A védőoltási programoknak köszönhetően számos fertőző betegség előfordulási gyakorisága visszaesett. A terhesgondozási programok, a prenatális szűrővizsgálatok hatására a gyermekhalandó-
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ság (ötévesnél ﬁatalabb gyermekekre vonatkoztatva) fokozatosan
csökkent. Az 1900-as évek elején átlagosan 200 ötévesnél ﬁatalabb
halt meg tízezer gyermekből, ez az érték az 1980-as évekre 10/10
ezerre csökkent, napjainkban pedig már ötnél kevesebb gyermek
hal meg tízezerből ötéves kora előtt” – tudtuk meg Zsákai Annamáriától. A mai magyar ﬁatalságot az egészségtelen táplálkozási
szokások, a mozgáshiány és ezzel együtt az elhízottak arányának rohamos növekedése jellemzi. Ezek a tényezők alapvetően
kapcsolatba hozhatók a család gazdasági helyzetével, a nevelési
attitűdökkel, a szülők iskolázottságával, vagyis a család szociodemográﬁai helyzetével. A jobb szocio-demográﬁai hátterű gyermekek jóval magasabbak és azonos testtömegűek, mint rosszabb
családi hátterű kortársaik.
A gyermekek saját testük iránti érdeklődése a pubertáskorban kerül előtérbe. A növekedés, a nemi érés, a másodlagos nemi
jellegek kifejlődése a pszichés funkciók jelentős instabilitásával,
fokozódó önmegﬁgyeléssel és önkritikával, illetve igen gyakran
az önértékelés csökkenésével jár együtt. A test morfológiai változásainak feldolgozása még az átlagos fejlődési ütemű gyermekek
számára is problematikus, az átlagostól eltérő érési típusba tartozóknak pedig mindez még több nehézséget jelent. Napjainkban,
amikor a kövérség nemcsak a felnőttek körében, hanem már gyermek- és serdülőkorban is jelentősen fokozódik, a kifejezetten sovány, szinte alultáplált testforma idealizált képével találkozhatunk
lépten-nyomon a médiában. Az ELTE kutatói szerint a testkép
önértékelésre gyakorolt hatása lényegesen nagyobb szerepet kap,
mint az önértékelés egyéb komponensei a pubertáskorúaknál.
Gyakori előfordulása ellenére a kövérség nem kedvelt tulajdonság sem a felnőttek, sem a gyermekek körében. A kövér gyermekek negatív énképe – a környezet kedvezőtlen visszajelzéseivel
társulva – e gyermekek társas elszigetelődését eredményezheti.
Az önértékelés egyik fontos tényezője a testről alkotott kép és
az egyén tényleges ﬁzikai tulajdonságainak folytonos összevetésé-

ből ered, az önelfogadás mértéke pedig nagymértékben hat a viselkedésünkre. A megfelelő önértékelés és szociális elfogadottság
elérése még azoknak a gyermekeknek sem könnyű, akiket környezetük vonzónak ítél meg, ám sokkal nehezebb azoknak, akik
nem „átlagos”, illetve nem a közösség által normának tekintett
tulajdonságokkal rendelkeznek. Számukra az önelfogadás csak
az értékhierarchia átrendezésével lehetséges. Kedvezőbb esetben
ez a ﬁzikális helyett a mentális képességek előtérbe helyezését
jelenti, kedvezőtlen esetben a társadalmi normák elutasításához
vezet. Az egyetemi kutatás is igazolta azt az előzetes feltevést,
miszerint az elhízottság nem vonzó tulajdonság a pubertás- és
posztpubertáskorúak körében. A vágyott és a tényleges testkép
közötti eltérés mentálhigiénés szempontból is fontos tényező
minden életkorban, hiszen a testkép bármely zavara hatással van
az önelfogadás, az önbecsülés, az értelmi, érzelmi és szociális fejlődés és észlelés folyamataira is.
A hazánkban leggyakrabban fogyasztott élelmiszercsoportok
fogyasztási gyakoriságainak elemzéséből kiderült, hogy a gyermekek átlagos napi tápanyagfogyasztása, illetve energiabevitele jelentősen eltér a hazai gyakorlatban használt, nemtől és életkortól
függően ajánlott mennyiségtől. A fehérje-, zsiradék- és C-vitaminfogyasztásuk meghaladja, míg a szénhidrát-, D-vitamin-, kalciumés vasfogyasztásuk mértéke elmarad a koruknak megfelelő ajánlott napi mennyiségtől. A napi átlagos összes energiabevitelük
prepubertáskorig pedig lényegesen meghaladja, pubertáskortól
kezdve azonban jócskán elmarad az ajánlott értékektől. A csontozat és izomzat megfelelő fejlődéséhez szükséges tápanyagokból relatíve keveset fogyasztó gyermekek csont- és izomfejlettsége
számottevően elmarad az adott tápanyagokból sokat fogyasztó
kortársaikétól mindkét nem esetében.
A gyermekek ﬁzikai aktivitásának vizsgálata azt mutatja, hogy
a 7–18 évesek szabadidős ﬁzikai aktivitása nagyon alacsony mértékű. A testnevelési órákon kívül más ﬁzikai aktivitást nem végző
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gyermekek előfordulási gyakorisága a prepubertáskorú ﬁúk körében több mint 30 százalék, pubertás- és posztpubertáskorú ﬁúk
körében több mint 20 százalék, míg az inaktív leányok gyakorisága
az inaktív ﬁúk gyakoriságát átlagosan további 10 százalékkal meghaladta minden korcsoportban. Az adatokból az is világossá vált,
hogy a hátrányos helyzetű kistérségek gyermekeinek testfejlettsége
elmaradt a hazai referenciaértékektől, körükben nagyobb gyakorisággal fordultak elő nem normál tápláltsági állapotú gyermekek,
egészségi állapotukat rosszabbnak ítélték meg, illetve gyakrabban
éltek át pszichoszomatikus tüneteket, mint a kortársaik.
Az elmúlt évtizedekben megﬁgyelhető volt, hogy a gyermekek
körében fokozatosan növekszik a légszennyezéssel és más környezeti allergénekkel összefüggést mutató légúti, emésztőszervi és
bőrgyógyászati allergiás megbetegedések aránya. A gyermekkori
rosszindulatú daganatos betegségek előfordulási gyakorisága is
növekvő tendenciát mutat hazánkban (leukémia: 1,2 százalék/év;
központi idegrendszeri daganatok: 4,2 százalék/év növekedés jellemző). Szintén a mai gyermekek egészségi állapotát jellemzi,
hogy 60–70 százalékos gyakoriságú valamilyen testtartási (lúdtalp, gerincferdülés) rendellenességgel élők aránya. Az 1-es típusú
cukorbetegség gyakorisága a gyermekek körében az utóbbi két
évtizedben megháromszorozódott. A 2-es típusú cukorbetegség
az 1990-es évekig szinte egyáltalán nem fordult elő gyermekeknél
hazánkban, napjainkban azonban egyre több gyermeknél diagnosztizálják. A gyermekek körében a mentális problémák közül
a túlmozgásos ﬁgyelemzavarok, a szorongásos problémák és a
depresszív tünetek a leggyakoribbak. „Az előbbiekben ismertetett
adatok a 2000-es évek elején végzett növekedésvizsgálat eredmé-

nyei, és a 2023-ban indítandó utánvizsgálat eredményei alapján derül majd ki, hogy a modern életmód tényezőihez köthető,
a gyermekek biológiai állapotában megmutatkozó trendek folytatódnak-e még napjainkban is, vagy a gyermekek egészségtudatos
magatartásának fejlesztésére indított programok eredményesek,
és a trendek lassulni látszanak-e” – tájékoztatott az ELTE docense.
A tanszék másik hatalmas vállalkozása a női nemi hormonok
szintjének és a testzsírosság kapcsolatának feltárása. A testzsír
mennyiségében és eloszlásában pubertáskortól kezdve jelentős
különbség mutatható ki a két nem között; ennek a kialakulásáért és fenntartásáért a nemi hormonok termelődésének nemi
különbségei felelősek. „Vizsgálatunk eredményei szerint a testzsírosság vizsgált indikátorai közül a testzsír tömege mutatott szoros kapcsolatot az ösztrogén nyálbeli koncentrációjával: minél
nagyobb volt a nemi hormon koncentrációja, annál nagyobb volt
a testzsír tömege a vizsgált leányok esetében. A testzsírosság mutatói és a nemi érési típus közötti kapcsolat elemzésekor megállapíthattuk, hogy leányok testzsírtömege és nemi érési típusa között
szoros a kapcsolat, azaz minél későbbi a nemi érés, annál kisebb
zsírtömeg jellemzi a pubertáskorú leányokat; illetve a késői nemi
érési típusú leányoknál a tipikus nőies zsíreloszlás is jóval később
alakul ki, mint a korán, illetve átlagos tempóban érő leányoknál”
– emelt ki egy korábbi eredményt Zsákai Annamária.
A zsírszövet legfontosabb biológiai funkcióinak egyike, hogy
energiaraktárként szolgál (trigliceridek formájában raktározza a fölösleges energiát, az így raktározott energia nagyon gyorsan mozgósítható). Szigetelőrétegként (vastagsága a bőrön keresztüli hő
mozgását befolyásolja) és mechanikai védőrétegként is funkcionál
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(a teljes test és a belső szerveink körül egyaránt). Emellett endokrin
szervként is működik (számos hormon termelődésének a helye,
mint például leptin, adiponektin, rezisztin, ösztrogének). A zsírszövet mennyiségében és lokalizációjában az életkor előrehaladtával
bekövetkező változások szinte mindegyikét magyarázzák a szövetnek ezek a funkciói, hiszen például az újszülött jelentős bőr
alatti zsírrétege mechanikai védelmét biztosítja a szülőcsatornán
való áthaladása során, a terhesség során felhalmozódó zsírraktárak az egyik legfontosabb feltételei a szülést követően hónapokon
keresztül a szoptatásnak. A nők teljes reproduktív életszakaszában
a női nemi hormonok termelődésében bekövetkező életkori változások következtében különböző hormontermelődési mintázattal jellemezhető életkori szakaszok különíthetők el. Ezen életszakaszok közötti átmeneteket a nemi hormonok termelődésében
bekövetkező változások eredményeképpen a jelentős anyagcserebeli, testszerkezeti változások, illetve ezek következményeként
jelentős egészségi állapotbeli, életminőségi változások is kísérik.
Például a túl korán, illetve a túl későn bekövetkező menopauza
esetében igazolt, hogy a testszerkezeti változások mellett a túl korai menopauza esetében a keringési szervrendszer betegségeinek,
autoimmun betegségeknek, az oszteoporózisnak (csontritkulásnak), míg a túl késői menopauza esetében a mellrák és a centrális
(törzsi) kövérség kialakulásának kockázata számottevően megnő.
A menopauzális átmenetet kísérő testszerkezeti változásokat
leíró vizsgálatok egybehangzó eredményei alapján a nők zsírtömege növekszik, a zsírtömeg átrendeződik. A zsírtömeg abszolút
és relatív mennyiségének növekedésével értelemszerűen a kövér
nők relatív gyakorisága is nő a menopauzális átmenet során, illetve a posztmenopauzális életszakaszban. Ennek a testszerkezeti
változásnak azért is nagy a jelentősége, mert a kövérséghez tár-

suló betegségek (mint az inzulinrezisztencia, glükózintolerancia,
cukorbetegség, kardiovaszkuláris betegségek, alvási zavarok, ízületi gyulladások, bizonyos típusú daganatos megbetegedések stb.)
következtében a változókorú nők morbiditási és mortalitási mutatói is nagymértékben romlanak. „Vizsgálatunk eredményei alapján
megállapítást nyert, hogy a nők zsírtömegének abszolút és relatív
mennyisége is szoros kapcsolatot mutat a vizsgált női nemi hormonok nyálbéli koncentrációjával, ugyanis a még rendszeresen
menstruáló, de a premenopauzális nőkre jellemző progeszteron és
ösztrogén hormonok szintjétől lényegesen kisebb hormonszintekkel rendelkező nők zsírtömege jelentősen kisebb volt. A legalább
már egy éve nem menstruáló nőkre általában jellemző hormonszintektől jelentősen nagyobb ösztrogén- és progeszteronszinttel
jellemezhető nők zsírtömege pedig jelentősen nagyobb volt, mint
(a menstruációs történetük alapján meghatározott) menopauzális
státuszuknak megfelelő alcsoportba sorolt kortársaiké” – említ egy
újabb eredményt Zsákai Annamária.
A nők esetében az időskori testszerkezeti változásokat a menopauza körüli női nemi hormonok szintjében bekövetkező változások nagymértékben felerősítik. A menopauzát kísérő élettani és testszerkezeti változások, valamint a kisebb mértékű ﬁzikai aktivitás következtében a változókor egyértelműen az általános egészségi állapot romlásának komoly kockázati tényezője.
A testszerkezeti változások közül a legintenzívebbek a csonttömeg
és a csontsűrűség csökkenése, a zsírtömeg növekedése és a zsírfrakció eloszlásának átrendeződése a törzsi régió felé. Összességében ezek a testszerkezetet érintő változások növelik a kövérség
és ezzel együtt a kövérséget kísérő betegségek kialakulásának
kockázatát. Ezen időszak embertani vizsgálatainak napjainkban
egyre nagyobb a népegészségügyi jelentőségük. ¡
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kézirat, magyar történetírás • algák, ritkább fajok

Szenzáció Trentóból A

Fotó: BTK /Kasza Péter, Petneházi Gábor

A magyar humanista történetírás szempontjából nagy jelentőségű Brutus-mű elveszettnek
hitt kéziratát vizsgálják a Bölcsészettudományi
Kutatóközpont (BTK) szakemberei.

Különleges élet
a pocsolyában
Még egy sekély, spenótszínű állóvíz
is jó élőhely lehet számos, ritkábban
előforduló faj számára – derítették ki
az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK)
Vízi Ökológiai Intézetének kutatói.

velencei emigráns, Gian Michele Bruto (latinosan:
Johannes Michael Brutus, 1517–1592) Báthory István történetírójaként 1574-től előbb Gyulafehérváron,
majd 1576-tól Krakkóban dolgozott monumentális magyar történeti művén. A Rerum Ungaricarum libri célja
az volt, hogy egyetlen összefoglaló anyagban mutassa
be a magyar hanyatlás századát – Mátyás király halálától Báthory István erdélyi fejedelemmé választásáig –,
egyben legitimálja az ország keleti részén berendezkedő
Szapolyai-dinasztia uralmát. A mű elkészült, ám nyomtatásba nem került, a 19. századi akadémiai kiadásához
pedig már csak töredékes kéziratok álltak rendelkezésre.
2020 júliusában, az olaszországi Trentóban két szegedi
kutató, Kasza Péter és Petneházi Gábor Brutus művének
egy szinte teljesen ép, kétezer oldalas kéziratára bukkant,
amely alapjaiban változtatta meg mindazt, amit a műről
és Brutus történetírói működéséről eddig tudni lehetett.
A szenzációs kéziratot felfedező két szakember idén márciustól az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Történettudományi Intézetében folytatja a kutatást.
Magyarország római nagykövetségének jelentős támogatásával sikerült elérni, hogy a trentói érseki könyvtár vállalta a kézirat digitalizálását, valamint hozzájárult
ahhoz, hogy kiállítás céljából néhány hónapra Magyarországra kerüljön a két, felbecsülhetetlen tudományos
értékű kéziratos kötet. ¡

ről harminc éve nem történt közlés hazánkban, de olyan is, amely most
került elő először. A magyar Vörös listáról csak egyetlen fajt tudtak azonosítani. Annak ellenére, hogy a szakemberek azt várták, hogy a ritkább
fajok a kevésbé terhelt vizekből kerülnek elő, a legtöbbet mégis főleg tápanyagban meglehetősen gazdag vizekben találták. Ez tehát azt jelenti, hogy
az olyan sekély (átlagosan 1,5 méter mély) holtágak, mint amilyen például
a Nagy-Morotva – melyet horgászatra használnak –, igen értékes fajok
élőhelye lehet. A bemutatott eredmények azt bizonyítják, hogy kis mintaszámmal is előkerülhetnek olyan fajok, amelyekről jelenleg csak kevés ismerettel rendelkezik a tudomány. ¡

mikroszkopikus méretű fajok esetében a konkrét
elterjedési terület kijelölése komoly kihívást jelent
a szakembereknek, a ritkább fajok esetében ez még nehezebb feladat. Az ÖK kutatói a vizsgálataik során több, világviszonylatban is ritkán előforduló algát azonosítottak,
melyek között hazai vörös listás faj is szerepel – a kutatás
eredményei a Biologia folyóiratban jelentek meg.
2019-ben a kutatók több mint hatvan különböző típusú, ötven hektárnál nagyobb felszínű állóvizet vizsgáltak meg. Ezek között tározók, holtágak, bányatavak és
szikesek is voltak, melyekben húsz, Magyarországon ritkábban előforduló fajt azonosítottak – volt olyan, amely-
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Nagy-Morotva

inno -tér

Fotó: Bodnár Gabriella

A

intelligens gyár, intelligens termékek, új üzleti modellek, munkahelyek

Szerző: Horváth Dániel

Az Ipar 4.0 alapja az
alkalmazkodóképesség
és a testreszabhatóság

Számos szakértő szerint új ipari forradalom korát éljük, amelynek hatása talán a 18–19. század
fordulóján végbement ipari forradalommal lesz összemérhető. Ahogy akkor, most is a gépesítés
áll az ipari innováció fókuszában, csak most ezeket a gépeket robotok, illetve a gyártás automatizálását lehetővé tevő gépi intelligencia testesíti meg. Ahogy kétszáz éve, úgy most is vannak
olyanok, akik tartanak a változásoktól, legyenek ők munkavállalók, akik féltik az állásukat vagy
cégvezetők, akik nem találják a helyüket az új rendszerben. Az Ipar 4.0 Platform általunk megkérdezett munkacsoport-vezetője szerint az Ipar 4.0 globálisan megállíthatatlan, és csak azok
a cégek maradhatnak talpon, amelyek lépést tartanak a fejlődéssel.

A

z Ipar 4.0 a jelenlegi ipari fejlesztések talán legtöbbet használt hívószava. Sokaktól hallani, és sokféle
innovációt, megközelítést értenek rajta. Érdemes
ezért elöljáróban kissé konkrétabban deﬁniálnunk,
hogy miről is szól ez a paradigma, amely nagy valószínűséggel
meg fogja határozni a gyártástechnológia következő évtizedeit.

Vicze Gábor, az Innomine Group Kft. ügyvezetője, az Ipar 4.0
Nemzeti Technológiai Platform Innováció és Üzleti Modell Munkacsoportjának vezetője szerint a fogalmat három részre érdemes
bontani: 1. intelligens termékek gyártása; 2. új üzleti modellek, innovatív gyártási szolgáltatások, valamint 3. az intelligens gyár. Nem
minden régióra jellemzőek azonban e területek azonos súllyal.
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1. Termék- és
szolgáltatáskínálat
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és integrációja
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Intelligens
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Ipar 4.0 „dimenziók”
„Magyarországon az Ipar 4.0 napjainkban alapvetően a gyártási folyamatok digitalizációjáról szól. De ez önmagában még nem
mond semmit, ezért tovább kell lépnünk, és meg kell vizsgálnunk,
hogy a digitalizációnak mi a kontextusa a jelenlegi ipari környezetben – mondja Vicze Gábor. – Én úgy látom, hogy a jelenleg érezhető legfontosabb, és az utóbbi néhány évben nagyon felgyorsult
trend az, hogy a hosszú távú nagy szerződések, hatalmas terméksorozatok ideje lejárt. Az üzleti környezet is sokkal hektikusabbá
vált, másrészt pedig az ügyféligények is egyedivé kezdenek válni.
Erre a változásra kell választ találni, és ebben lesz hatalmas szerepe
a digitalizációnak.”
A megváltozott igényre adott leghatékonyabb ipari válaszok
egyike az úgynevezett mass customization (személyre szabott
tömeggyártás), amelynek alapjai az informatikából származnak.
A nevéből is sejthető, hogy ez a gyártási ﬁlozóﬁa egyesíti magában
a személyreszabhatóságot és a megrendelői igények dinamikus
változásához való ﬂexibilis alkalmazkodás képességét. Eközben
őrzi a tömeggyártás költségtakarékosságát és nagy kapacitását.

Digitalizációs lehetőségek
Az informatikai kifejezések begyűrűzése más iparterületekre
korántsem meglepő, hiszen az Ipar 4.0 elválaszthatatlan a számítástechnikától és az elektronika térhódításától. Ugyancsak az informatikában honosodott meg először, majd onnan kezdett átterjedni az ipari gyártási szektor szinte minden szegmensére
egy másik kifejezés, amelyet ugyancsak meg kell tanulnunk: ez
a manufacturing as a service, vagyis a gyártás mint szolgáltatás.
Ez együtt jár a termékek egyedi testreszabhatóságával, az eseti
megbízásokkal és a termékparaméterek gyors, akár rendszeres
változtatásával, valamint a gyártási folyamat teljes digitalizációjával. Ezáltal sokkal jobban mérhetővé, kontrollálhatóvá és könynyen módosíthatóvá válnak a folyamatok. Hazánkban ez az átalakulás a legtöbb cég esetében még csak a kezdeti stádiumban jár.
„A magyar gyártóvállalatok elkezdtek azon gondolkodni, hogy
milyen digitalizációs lehetőségek állnak előttük, és legfőképpen hogyan tudnák digitalizálni a teljes gyártási folyamatot” – folytatja
Vicze Gábor.
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De vajon ez mennyire reális kép a magyar gazdaságról? Hiszen
általánosnak tekinthetők azok a laikus vélekedések, melyek szerint
az iparfejlesztésnél nem azokat a megoldásokat kell szem előtt tartani, amelyek még a nyugat-európai, távol-keleti vagy észak-amerikai versenytársak üzemeiben is high-endnek számítanak, hanem
a szűkös anyagi lehetőségek miatt az alapvető hiányosságokat kell
először orvosolni. A modernizáció sokak gondolkodásában öszszekapcsolódik a megnövekedett költségekkel – a beruházásokat
illetően mindenképpen –, és sokan nincsenek meggyőződve, hogy
ezek a ráfordítások belátható időn belül megtérülnek. Az Ipar 4.0
összefoglaló névvel illetett fejlesztések támogatói azonban ugyancsak üzleti kényszerekkel indokolják a reformok szükségességét.
Az ő érvelésük szerint egyszerűen nincs B opció azoknak a cégeknek, amelyek a 21. században továbbra is fenn akarnak maradni.
Vicze Gábor arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy – éppen az ehhez
hasonló vélekedések megváltoztatása érdekében – az elmúlt időszakban számos érzékenyítő projekt zajlott le, amelyben az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ)
élen jár. E projektek segítségével a magyar cégvezetők közül már
igen sokan eljutottak odáig, hogy felismerték: az Ipar 4.0 megoldások fontosak és szükségesek számukra, sőt gyors üzleti megtérülést hoznak. Ezek után a vállalatok egy részénél már inkább
azon gondolkodnak, hogy ez náluk milyen fejlesztéseket jelent,
és milyen intézkedéseket tesz szükségessé.
Viszont ez az a fázis (vagyis a költségkeret és a fejlesztések beruházásigényeinek összeegyeztetése), ahol a legtöbb cég elakad.
A továbblépéshez komoly szemléletváltásra van szükség, ami magában foglalja a cégek közötti tudásmegosztást. Ez utóbbi nem
minden cég megszokott gyakorlatának a szerves része. A paradigmaváltások viszont óhatatlanul is ellenérzéseket fognak kelteni némely szereplőkben. Részben amiatt, hogy sokan érdekeltek
a korábbi technológiák megőrzésében, részben pedig nem biztosak benne, hogy a digitalizáció világában jelentkező új típusú
kihívásoknak meg tudnak majd felelni a régi világban szerzett
ismereteikkel.
„A technológiai fejlődés olyan sebességgel halad, hogy az új
technológiákkal szinte összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá és
kontrollálhatóbbá válik a gyártás folyamata. Ez a globális trend
előbb-utóbb minden gyártót nyomás alá fog helyezni, akár tudomást akar venni róla, akár nem – magyarázza Vicze Gábor. – A cégek többsége nem úgy fog szembesülni az Ipar 4.0 irányú fejlesztésekkel, hogy valaki explicite tájékoztatja és meggyőzi őket erről
a lehetőségről, hanem azt fogják tapasztalni, hogy a vevői igények
többé már nem maradnak állandók éveken keresztül, hanem akár
néhány hetente is megváltozhatnak. A folyamatosan megjelenő új
– és az ezzel párhuzamosan eltűnő régi – igények miatt pedig arra
fognak kényszerülni, hogy folyamatosan újraszervezzék a gyártási
mechanizmusokat, a gyártási tervet.”

Nincs általános érvényű recept
Számos cég máig nem digitalizálta a gyártási tervezést. Az analóg
megoldások jól működhetnek a megszokott stabil környezetben,
de a változó feltételek közepette hatalmas versenyelőnyre tesz
szert az, akinek a gyártási tervei eleve rugalmas, könnyen átalakítható platformokon készültek. A digitális megoldások egyszerűvé
teszik például a különböző forgatókönyvek (megváltozott körül-
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A technológiai fejlődés olyan sebességgel halad, hogy az új technológiákkal szinte összehasonlíthatatlanul hatékonyabbá
és kontrollálhatóbbá válik a gyártás folyamata. Ez a globális trend előbb-utóbb minden gyártót nyomás alá fog helyezni,
hogy Ipar 4.0 irányú fejlesztéseket hajtson végre, akár akarja, akár nem. A változó feltételek közepette hatalmas versenyelőnyre tesz szert az, akinek a gyártási tervei eleve rugalmas, könnyen átalakítható platformokon készültek.

mények esetén várható szcenáriók) futtatását. E tudás birtokában
szinte azonnal tudnak reagálni a váratlanul beérkező ügyféligényekre is, és gyorsan pontos információval tudnak szolgálni például arról, hogy mennyi időre van szüksége a cégnek a megrendelt
terméksorozat legyártásához.
A gördülékeny átalakítást alapos tervezésnek kell megelőznie.
Ehhez a cégvezetőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy az ő vállalatuk esetében melyek azok a területek, technológiai lépések,
amelyek fejlesztésével a legtöbb, a nyereségben is realizálható haszon. Vicze Gábor véleménye szerint a digitális fejlesztések akkor
lehetnek sikeresek, ha azokat a piaci igények motiválják. Tehát
nem az a végső cél, hogy a cég Ipar 4.0 (vagyis digitális) megoldásokat használjon, hanem az, hogy a működése hatékonyabbá váljon.
„Minden cégnek egyedileg kell áttekintenie azt, hogy melyek
azok a területek, ahol az adott gyáron belül növelni lehet a hatékonyságot – mondja Vicze Gábor. – Tehát például melyek azok
az üzleti potenciálok, ahol a jelenlegi gyártás átalakításával költségmegtakarítás érhető el.”
A jelen arról szól, és ez már az utóbbi évtizedekben is jellemző volt, hogy az élet minden területén megjelent-megjelenik
a számítástechnika. Komputerek üzemelnek a telefonjainkban,
a tévékben, az autókban. Teljesen természetes – gondolhatják
a laikusok –, hogy ez a digitális átalakulás már a gyárakban is rég
végbement. Jogos tehát a kérdés, hogy az Ipar 4.0 miben hoz alapvető paradigmaváltást a „számítógépeket használó gyárakhoz” képest, ami már évtizedek óta nem újdonság senki számára.
A szakértő szerint az Ipar 4.0-t igazán befogadó cégeket az különbözteti meg alapvetően a ma általánosnak számító vállalatoktól, hogy előbbiek azonnal digitalizálják a gyártás során keletkező

adatokat. Ezt az információt aztán automatikusan továbbítják
a folyamatokat felügyelő szakembernek, illetve a gyártást irányító
számítógépnek, amely a mechanizmus magától értetődő elemeként automatizált döntéseket hoz a termelés hatásfoka javítása
(vagy szinten tartása) érdekében. Az adatok azonnali digitalizációjával akár a teljes gyártási folyamat elérhetővé válik a cégvezető
számítógépén, mobiltelefonján. Ő pedig szüntelenül információt
kaphat arról, hogy éppen hol tart egy megrendelés teljesítése.
Vagyis a működés ellenőrizhetővé válik valós időben, így a vezetők igen hatékony eszközt kapnak a kezükbe a folyamatok racionalizálása érdekében. Az Ipar 4.0 tehát egy eszköz, és az ezt
használók rátermettségén, ismeretein múlik, hogy milyen eredményesen használják fel a benne rejlő lehetőségeket. Önmagában
a technológia nem jelent megoldást az összes problémára. Fontos
például, hogy a dolgozók számára hogyan ismerteti a cégvezetés
a digitalizációs fejlesztéseket. Nem kizárható, hogy a munkavállalók egy része a digitális folyamatkövetésben újabb ellenőrző eszközt fog látni, amely esetleg hátrányosan érintheti őt, illetve az állását. Viszont a rátermett, szorgalmas dolgozóknak az új rendszer
előnyöket tartogathat.
Ha a munkavállaló többféle eszközhöz ért, és a munkája hatékonyabb, gyorsabb, pontosabb, mint az átlagé, akkor a digitalizált
folyamatirányítási megoldások révén e tény azonnal transzparenssé válik a vezetőség számára is (miközben a hagyományos gyári
struktúrában talán nem ﬁgyeltek volna fel soha a kivételes képességeire). A munkahelyi vezetők kezébe ezáltal objektív értékelési
eszköz kerül, amelynek révén a teljesítményalapú bérezés a valóságos viszonyokat fogja tükrözni. Ez valóban versenyhelyzetet
teremthet a dolgozók között, ugyanakkor a cégnek az az érdeke,
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Az Ipar 4.0-t igazán befogadó cégeket az különbözteti meg alapvetően
a ma általánosnak számító
számítógépeket használóktól,
hogy előbbiek azonnal digitalizálják a gyártás során keletkező
adatokat, így akár a teljes gyártási
folyamat elérhetővé válik a cégvezető
számítógépén, mobiltelefonján. Vagyis
a működés ellenőrizhető lesz valós
időben, amelynek révén a vezetők igen
hatékony eszközt kapnak a kezükbe
a folyamatok racionalizálásához.

hogy az igazán elhivatott és tehetséges munkavállalókat díjazza
kiemelten, mert ez is hozzájárul ahhoz, hogy sikeresebbé váljon
a termelés és az egész vállalat.

Számszerűsíthető előnyök
„Szinte minden cégnél problémát szokott okozni a rendelések és
a rendelkezésre álló erőforrások (munkavállalók, gépek) összehangolása, így ez egy olyan kérdés, amelyen szinte minden vállalat esetén lehet javítani a digitalizáció segítségével – érvel Vicze Gábor. –
Az igények és a kapacitások összehangolásából áll elő a termelési
terv, amelyet a legtöbb cég jelenleg egy Excel-táblában vezet. Pedig
erre már remek automatizált megoldások vannak, amelyek azonnali hatékonyságnövekedést eredményezhetnek.”
Nagy kihívás az is, hogy e befektetések megtérülése nem olyan
könnyen megbecsülhető, mint például a gyártási infrastruktúra
fejlesztésének hozadéka. A szakértő példája szerint, ha a vezetők a fejlesztésekre elkülönített pénzt egy új gépre költik, akkor
nagyon egyszerűen tudják kalkulálni, hogy mekkora lesz a megtakarítás, vagyis mennyivel fog csökkenni a költség, és mennyivel
fog nőni a kapacitás. A digitális megoldások hatása nem ennyire
magától értetődő. Számos előny szolgálhatja a hatékonyságot,
például a gyártási folyamat átláthatóságának növekedése, a kontrollképességek fejlődése, az adminisztrációra fordítandó erőforrások csökkenése, és ezzel együtt az alaptevékenységre fordítható
erőforrások bővülése. Ezeket átgondolva mindenki érzi, hogy itt
alapvető hatékonyságnövekedési potenciál van, de ezt nehéz megfogni, és még nehezebb számszerűsíteni.
Az Ipar 4.0 szemléletű fejlesztések indoklásához azonban mégis
számszerűsíteni kell a várható előnyöket, hiszen egy megfontolt
cégvezetőt csak a korrekt és matematikailag is értelmezhető előrejelzések győzhetik meg arról, hogy a digitális fejlesztésekre költsön
el meglehetősen komoly összeget. Természetesen számos kutatócég végzett az elmúlt években és végez folyamatosan felméréseket
a digitalizáció pénzben (illetve egyéb módokon, például a környezeti terhelés, a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésében) kifejezhető
hatásáról. Vicze Gábor szerint a felmérések általános eredménye
az, hogy e fejlesztések beváltják a hozzájuk fűzött reményeket.
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Nem lehet ugyanakkor általánosan ítélkezni (és ezáltal általános
érvényű receptet adni) az Ipar 4.0-ról. Minden ipari szektort, sőt
minden céget és minden digitalizációs megoldást külön-külön kell
értékelni, az összes ható tényező számbavételével.
Fontos tényező az is, hogy valós félelem él az alkalmazottak
egy részében azzal kapcsolatban, hogy az automatizálás munkahelyek megszűnésével fog járni. Márpedig az alkalmazotti elégedettség, biztonságérzet lényeges eleme a termelékenységnek.
Vajon hogyan lehet összeegyeztetni az alkalmazottak létbiztonságát az Ipar 4.0 következtében átalakuló munkaigényekkel, illetve a bérköltségek csökkentésének megnyíló lehetőségeivel?
„Magyarország esetében teljesen alaptalan az a félelem, hogy
az ipari termelés automatizálása munkahelyek megszűnésével fog
járni – vélekedik Vicze Gábor. – Az első dolog, amit egyértelműsítenünk kell, hogy ez a folyamat, az Ipar 4.0 térnyerése így is, úgy is
megtörténik. Az egyetlen kérdés, hogy csak máshol történik meg,
vagy nálunk is. Az csak illúzió, hogy ha a magyar cégek kimaradnak belőle, akkor az ott dolgozók megtarthatják az állásukat,

Az alkalmazottak egy részében félelem él, hogy az automatizálás munkahelyek megszűnésével jár, pedig ha a hazai
vállalatok kimaradnak a globális trendből, akkor képtelenek
lesznek megőrizni vagy fejleszteni a versenyképességüket, és
emiatt biztosan munkahelyek fognak megszűnni. Ugyanakkor
az Ipar 4.0 révén a munkahelyi vezetők kezébe olyan objektív
értékelési eszköz kerül, amelynek alapján a valós viszonyokat
tükröző, teljesítményalapú bérezés is megvalósulhat.
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hiszen ha a hazai vállalatok kimaradnak e globális trendből, akkor
képtelenek lesznek megőrizni vagy fejleszteni a versenyképességüket. Emiatt teljesen biztos, hogy munkahelyek fognak megszűnni.”

Lehetőség és kényszer
Vagyis a digitalizáció és az automatizáció nemcsak lehetőség, hanem a jelenlegi világpiaci környezetben kényszer is. Ez lehet a túlélés – és ezáltal az alkalmazottak foglalkoztatásának – záloga.
Eközben azt sem szabad elhallgatni, hogy azoknál a cégeknél,
amelyek elindulnak ebbe az irányba, nyilvánvalóan át fog alakulni a foglalkoztatási struktúra. Ugyanakkor a szakértő szerint
valószínű, hogy több munkahely jön majd létre a cégeknél, mint
amennyi megszűnik, mert a vállalatok által nyújtott gyártási szolgáltatások hozzáadott értéke növekedni fog.
Az Ipar 4.0 a globális gazdaságon végigsöprő változások gyűjtőneve, és az elemzők szerint az ehhez való alkalmazkodási képesség
fogja nagymértékben meghatározni, hogy a következő évtizedekben mely cégek, és rajtuk keresztül mely régiók lesznek sikeresek
a világpiacon. Az államoknak ezért érdekük segíteni a hazai cégeket, hogy azok minél nagyobb eséllyel indulhassanak ebben az új
világversenyben. De vajon Magyarország hogyan áll e tekintetben?
Vicze Gábor szerint erről sem lehet általánosságban beszélni, hiszen a digitalizáció összefoglaló kifejezés számos, egymással csak
távolról összefüggő jelenséget, infrastrukturális tulajdonságot takar. Emiatt igen különböző fejlettséget érhetnek el egyazon régióban, illetve egyazon országban is.

„Magyarország az internetinfrastruktúra kiépítettsége tekintetében nagyon jó helyen áll világviszonylatban is. Ugyanakkor a vállalatirányítási rendszerek használatának szempontjából még európai összehasonlításban sem tartozik a vezető országok közé – hoz
példát Vicze Gábor a fejlettségbeli ellentmondásokra. – Az elmúlt
években ígéretes fejlődési folyamat indult el. Ennek leglátványosabb eleme, hogy megszületett Magyarországon az Ipar 4.0 stratégia. Az IVSZ és az Ipar 4.0 Platform is népszerűsíti a digitalizációs
megoldásokat, és igyekszik a szereplőket érzékenyíteni, a tudatukat formálni. De az is biztos, hogy még sokkal több eszközre lenne
szükség a szemléletváltás térnyeréséhez. Fontos a 2021–2027 közötti
európai uniós fejlesztési tervekbe integrálni az Ipar 4.0 projekteket,
a digitalizációt. Ez minden magyarországi cég érdeke.”
Az Európai Uniónak van ipari digitalizációs stratégiája, azonban a szakértők a hiányosságokat is megfogalmazzák. Miközben
elismerik, hogy a kontinensen is megvalósulnak fejlesztések, arra
hívják fel a ﬁgyelmet, hogy az EU csak akkor lesz képes az Egyesült Államokkal és Kínával felvenni a versenyt az ipari termelésben, ha célzott kormányzati támogatások történnek. A fejlesztések gyorsasága részben pénzkérdés, de hasonlóan fontos feltétele
ennek a technológiák és a szolgáltatások elérhetősége. Az Ipar 4.0
meghonosítása azért sem egyszerű, mert interdiszciplináris tudás
szükségeltetik hozzá. Szükség van a gyártáshoz, a menedzsmenthez, az informatikához értő szakemberekre is. „E három szakterületnek kell összekapcsolódnia ahhoz, hogy az Ipar 4.0 megoldások
egyáltalán elindulhassanak, és megvalósulásuk esetén sikeresek
legyenek” – szögezi le Vicze Gábor. ¡
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A Magyar Öntészeti Szövetség és az
Országos Magyar Bányásza és Kohásza
Egyesület Öntésze Szakosztálya

2021. október 15–17. között tartja a

26. Magyar Öntőnapok Kiállítás
és Konferencia rendezvényt
A rendezvény helye:
Hotel Abacus**** – www.abacus.hu
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 3.
A jelentkezők a vas-, acél-, fémöntésze , valamint
a minta- és formakészítési területeket érintő, általános
érdeklődésre számot tartó, szakmai és információs
előadásokon, programokon vehetnek részt.
A rendezvénnyel kapcsolatosan bővebben
a www.foundry.hu honlapon és a +36 30 233-1922-es
telefonszámon tájékozódhat.

szűrés, fertőtlenítés

UV-fénnyel fertőtlenítő klíma lakásba
Időnk legnagyobb részét beltérben töltjük, ez az arány ráadásul a pandémia miatt lényegesen megnőtt. Ezért is érdemes
fokozott figyelmet fordítanunk a megfelelő beltéri levegőminőségre. Ebben segíthetnek az LG legújabb, komplex szűrőrendszerrel ellátott, a levegő fertőtlenítésére is képes légkondicionálói.

A

cég legújabb, Artcool és Deluxe otthoni légkondicionálóiban a kombinált szűrőrendszer öt lépésből álló légtisztítási folyamatát UVnanoTM technológiával egészítették ki.
Ennek lényege, hogy a berendezések ventilátora mögé UV
LED -fény források kerültek, amelyek UV-sugarak kibocsátásával fertőtlenítik a beáramló levegőt, és elpusztítják a készülék belsejébe jutó egyes kórokozókat. A TÜV Rheinland igazolása szerint az UV LED-fényforrásnak négy órán keresztül való
kitettség a Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis és Klebsiella pneumoniae baktériumok 99,99 százalékát eltávolította a légkondicionáló ventilátoráról.
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A légkondicionálók 360 fokos szűrőrendszerébe épített ﬁlter kiszűri a nagyobb porszemeket a beáramló levegőből, az Auto-cleaning
funkció pedig felszárítja a készülék belsejében esetlegesen felgyűlő
nedvességet, ezzel megakadályozva a kórokozók számára kedvező
környezet és a penész kialakulását. A rendszer PlasmasterTM Ionizer+
funkciója a beáramló levegőt szagtalanítja, továbbá megakadályozza
a baktériumok megtapadását. ¡

innováció

kényelem, biztonság

Növekvő e-kereskedelem,
folyamatos innováció
Egyre több felmérés és tanulmány támasztja alá, hogy az e-kereskedelem
2020-ban robbanásszerű növekedésen ment keresztül.
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kezni, így a következő évtizedre kissé lassuló, de folyamatos növekedés jósolható.”
Ahogy növekszik az e-commerce piaci részesedése a kiskereskedelmi forgalmon belül, úgy próbál egyre több cég betörni a
szektorba. Két-három év múlva viszont sokkal nehezebb és költségesebb lesz gyors sikereket elérni, mint napjainkban, mert ahogy
egyre kisebb mértékű lesz a növekedés és egyre több nemzetközi
szereplő jelenik meg a magyar piacon, úgy lesz egyre élesebb
a verseny is. Azoknak, akik későn lépnek, nagyobb
befektetéssel és hosszabb megtérülési idővel kell
számolniuk. „A vállalatoknak érdemes még
most beszállni és egy erős márkát kiépíteni,
különösen nagy ﬁgyelmet szentelve a folyamatos innovációnak. Megbízható üzleti
modellel és folyamatos innovációval a kisebb vállalkozások is sikeresek lehetnek
még a világcégek uralta piacon is” – fogalmazott Nótin Szabolcs. ¡
Forrás: GKI Digital és Árukereső.hu

Fizetési módok (e-kereskedelmi tranzakciós szám szerint)

Az e-kereskedelem forgalma

Mrd Ft

T

avaly három évnyit ugrott előre az e-kereskedelem a koronavírus-járvány és a digitalizációs forradalom következtében, derült ki a GKI Digital és az Árukereső.hu közös
kutatásából. Az átlagos növekedés évente 16–18 százalék szokott lenni, de az elmúlt évben a belföldi online kiskereskedelem – 45 százalékos rekordbővülést követően – 909 milliárd forintos forgalmat bonyolított.
A pandémia miatt a vártnál többen vették igénybe az e-kereskedelem szolgáltatásait. A tavaszi és év végi boltbezárások nemcsak komoly terhet róttak az e-kereskedelemre, de ezzel együtt
a robbanásszerű növekedésével is jártak. A legnagyobb forgalom
2020 utolsó negyedévében volt: az emelkedő esetszámok és szigorítások miatt az év végi ünnepi szezonban 59 százalékkal bővült
a szektor 2019 utolsó negyedévéhez képest.
Nótin Szabolcs, a Retargeting.Biz online marketing automatizációs szoftvercég magyarországi vezetője szerint a következő
években lassulni fog a növekedés, de a rendelések gyakorisága és
értéke tovább fogja hajtani a piacot: „A vevők egyre inkább az online-t fogják előnyben részesíteni, egyrészt mivel a közép- és időskorúak a járvány alatt rájöttek arra, hogy online kényelmesebb,
és a legtöbb szempontból biztonságosabb is a vásárlás, másrészt
a Z generáció egyre nagyobb része fog jelentős vásárlóerővel rendel-
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Eötvös Loránd Tudományegyetem • elte.hu

Szerző: S. I. K.

A társadalmi innováció
tudáscentruma

A nemzetgazdaság
emzettgazdaság számára
számára különösen
különösen ígéretes
ígéretes tématerületek
tématerületek tudás
tudáscent
centrumairumainak ki
kialakítása
kezdődött
2020 végén.
l kítá k
dődött meg országosan
á
é é M
Magyar Dá
Dánielt,
i lt
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Innovációs Központjának igazgatóját
mint projektvezetőt kérdeztük az egyetem által kezdeményezett és koordinált
Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumról (TINLAB), melyben konzorciumi partnerei a Miskolci Egyetem és a Pannon Egyetem, valamint egy
civil kutató-tudásközvetítő szervezet, a Hárfa Alapítvány.
Mi volt a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium életre hívásának
fő motivációja?

– Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen régóta tapasztaljuk, hogy sok terület, így
például a gyógypedagógia, a média vagy a nyelvészet innovációi nehezen fejleszthetők a technológiai innováció klasszikus eszközkészletével. Az egyértelmű ugyan,
hogy újdonságról van szó, az is, hogy mérhető társadalmi-gazdasági hasznot produkálnak, de általában például szabadalommal nem védhetők, és a piaci bevezetésük is
egészen más logikát igényel a műszakibb jellegű találmányokhoz képest. Szükség van
tehát egy új módszertani, ﬁnanszírozási és szakmai keretrendszerre, ami kifejezetten
a társadalmi innovációs fejlesztések kiteljesedését tudja támogatni.
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Ennyire távoli a technológiai és nem technológiai alapú innovációk területe?

– Valójában nem. Más megközelítéseket igényelnek ugyan, de rengeteg kapcsolódási felületük van. Például az önvezető autók, az új
környezeti technológiák, de az innovatív digitális megoldások sem
működnek emberi részvétel és a technológiával harmóniában
fejlesztett társadalmi innovációs modellek nélkül. Rengeteg jogi,
szociológiai, pszichológiai és más kutatás és fejlesztés szükséges
ahhoz, hogy ezek az új paradigmák valóban optimálisan tudjanak
majd megvalósulni.
Vannak társai az ELTE -nek ebben a küldetésben?

– Igen, és szerencsére egyre szélesebb ez az együttműködői kör.
Nagyon jó, hogy a labort a Miskolci Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel és a Hárfa Alapítvánnyal partnerségben hoztuk létre és
építjük fel. Egyre több meghatározó tudásközponttal kezdtük el
az együttműködést Magyarországon, sőt már az első nemzetközi
opponensi véleményezésen is túl vagyunk. Civil szervezetekkel,
vállalkozásokkal és állami szervekkel is megkezdődött a párbeszéd, az év második felében az első kísérleti innovációs projektek
is elindulnak az említett partnerekkel közösen. Nagyon fontos
ugyanakkor, hogy a fejlesztéspolitika is kiemelt ﬁgyelemmel kíséri működésünket, és javaslatokat, igényeket fogalmaz meg, ami
segíti a munkánkat. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal szakmai támogatása nélkül pedig biztosan nem jutottunk
volna idáig.
Melyek az aktuális súlyponti feladatok?

– Már az elért eredményeinkről szeretnénk beszámolni június végén, az ELTE Innovációs Napján, a jelenlegi feladatokról pedig álljon itt egy összefoglalás partnereinktől.

Pannon Egyetem
A társadalmi innováció kifejezés a 2000-es években jelent meg,
de még mindig kevesen ismerik, fogalmi kerete is képlékeny.
A TINLAB küldetése, hogy e kétségkívül jól csengő kifejezés részletes deﬁníciós és tartalmi kereteit kidolgozza – természetesen
széles körű társadalmi partnerségben. Ennek során első lépésként
elkészült egy elméleti keretrendszer, amely egységes struktúrába
foglalja a társadalmi innováció lehetséges fókuszterületeit. (Ezt
a Felmérés munkacsoport a konzorciumi tagok előzetes témafelvetései, a Horizon 2020, a Horizon Europe (HE), valamint szakirodalmi felvetések és korábbi egyetemi innovációs versenyek eredményei alapján dolgozta ki.) Ezeket a fókuszterületeket több, ún.
klaszterbe sorolták, amelyekhez további – részletező – dimenziók,
aldimenziók tartoznak. A létrejött klaszterek a következők: digitalizáció, kultúra és kreativitás, helyi fejlesztések és governance,
környezeti innovációk és klíma, társadalmi jóllét, munka jövője, humán rendszerek, társadalmi innováció menedzsmentje.
Az így létrejött mátrix alapján ezután kutatási terv készült, amely
az igényfelmérésre, a tematikus és célcsoport speciﬁkus fókuszterületek azonosítására, a célcsoportok és együttműködők körének
meghatározására szolgál. Ennek keretében fókuszcsoportos interjúk szervezésére és lebonyolítására került sor a 8 klaszterben, közel
60 résztvevővel. A munkacsoport ezt követően elkezdte a kérdőíves megkérdezés előkészítését, amelyet júniusban bonyolítanak.

Miskolci Egyetem
A TINLAB egyik alapvető feladata, hogy kidolgozza a társadalmi innováció általános fogalmát, illetve az ehhez tartozó Fehér könyvet.
Ezek alapján a TINLAB célja egy jogalkotási javaslat megfogalmazása. A fenti célok megvalósításának előkészítője a Deﬁniálási Munkacsoport, melynek eddigi eredményeit mutatta be május 7-én
a Strategy of Social Innovation angol és magyar nyelvű nemzetközi
rendezvényen. A workshopon a fentieken kívül továbbfejlesztették az eddig kialakított Fehér könyvet és deﬁníciót, illetve egyfajta
kezdeti társadalmi vitára bocsátották. Ennek érdekében tudományos vita keretében külföldi és hazai szakértők értékelték az eddigi munkát. A felkért előadók között vannak Európa több neves
intézményének vezető kutatói, úgymint a Technische Universität
Dortmund, a University of Neuchatel, a University of Kocaeli vagy
a bolgár Tudományos Akadémia. Mellettük a téma hazai szaktekintélyei is részt vettek a tanácskozáson, a többi között a Pécsi
Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a Miskolci Egyetem
képviseletében. Az esemény visszanézhető a Miskolci Egyetem
Állam- és Jogtudományi Karának Youtube csatornáján. Az előadások írott anyagai pedig előreláthatóan a European Integration
Studies című folyóiratban jelennek majd meg.

Hárfa Alapítvány
Az elmúlt időszakban sor került a TINLAB hosszú távú partnerségi, célcsoporti együttműködéseinek megalapozására is, a szokásosnál nyitottabb, tágabb formában. A projektben az egyik
fokmérő éppen az a tudományos eredmény, amelyet ez a sokrétű
partnerség közösen letesz majd az asztalra az évek során. A tematikus fórumok és az együttműködés kialakításának fő mozgatóelve
a quadruple helix, avagy „négyes spirál” – kormányzat, gazdasági
szereplők, akadémiai szféra, civilek – mozgósítása. Vannak szereplők, akik stratégiai partnerként segíthetik a Labor munkáját, míg
mások kedvezményezettként, támogatott társadalmi innovációt
célzó pilotprojektet hajtanak végre a második projektévtől kezdve.
Az eredmények terjesztéséhez és multiplikálásához is hozzájáruló
pilotprojektek a TINLAB „savát-borsát” adják. Fontos szempont
a gondosság: a kiválasztott projektek az ország egész területén
fognak választ adni a különféle problémákra, valamint a megvalósítás is felügyelet mellett, mentorált módon történik majd.
A költségvetés egy jelentős részéből pénzbeli és nem pénzbeli
ösztönzők biztosítottak e „külsős” megvalósítók számára, amellyel
a társadalmi innovációs ökoszisztéma szereplőinek értékes, újszerű kezdeményezéseit támogatják. Végül a feldolgozott tapasztalatok a TINLAB közkinccsé váló tudományos-szakmai eredményeit,
tudástárát gazdagíthatják. ¡
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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala • sztnh.gov.hu

Szerző: B. Á.

Fehér könyv segíti
a kutatás-fejlesztési
projekteket
Az elmúlt években számottevően emelkedett a kutatás-fejlesztési
(K+F) minősítést kérő vállalkozások száma, ezért a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) egy Fehér könyvet készített,
amely a kutatás-fejlesztésben részt vevő vállalatoknak és az ezzel a minősítéssel megszerezhető adókedvezményekre benyújtott pályázatok elbírálóinak egyaránt útmutatást ad. Minderről
Pomázi Gyula, a hivatal elnöke tájékoztatta lapunkat.

A

K+F minősítési rendszer célja, hogy ösztönözze a hazai
innovációt, elősegítve a hazai GDP növekedését is, egyúttal jogbiztonságot teremtve a piacon. A K+F minősítés sok hazai pályázat esetében feltételként szerepel a kiírásban, de ha ez a szempont nincs is nevesítve, akkor is
versenyelőnyt jelenthet a cégeknek. A minősítési rendszer segíti
a kutatás-fejlesztéssel összefüggő pályázati források és adókedvezmények igénybevételét.
Éppen ezért egyebek között gazdasági racionalitás is vezérli
azokat a vállalkozásokat, amelyek kutatás-fejlesztési projekteket
indítanak, hiszen az ilyen típusú kezdeményezéseket az állam adókedvezménnyel, valamint európai uniós vagy hazai költségvetésből
ﬁnanszírozott támogatással is ösztönzi. Az ehhez elengedhetetlen
K+F minősítés kiadása már kilenc éve a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalához tartozik. Pomázi Gyula a minősítés folyamatával kapcsolatban arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy elsősorban azt vizsgálják,
hogy a projekt megfelel-e a KFI törvényben foglalt elvárásoknak és
az ott megfogalmazott metodikáknak. „A hivatal kutatás-fejlesztési
minősítése biztosítja, hogy az EU-s források kiosztása megfelelően
történik, az állami támogatásokat valóban kutatás-fejlesztési célokra fordítják, és egyben arra is garancia, hogy a kutatás-fejlesztési
adóösztönzők felhasználása, valamint a külföldi vállalatok magyarországi kutatás-fejlesztési beruházásainak támogatása megalapozott. Az elemzés során azt is nézzük, hogy az adott tevékenység
alapkutatásnak, kísérleti fejlesztésnek vagy éppen alkalmazott kutatásnak minősül, ugyanis kategóriától függően más-más támogatási
intenzitás rendelhető hozzá” – avatott be a részletekbe az elnök.
Mint folytatta, az adókedvezmények tekintetében érvényesíthető kedvezmények százalékos arányainak alakulása azt mutatja,
hogy a szociális hozzájárulás esetében a cégek akár minden tizedik
munkavállaló bérét megtakaríthatják. A társasági adónál például
10 millió forintonként 1 milliót, vagy 100 millió forintonként 10 millió forintot spórolhatnak meg a fejlesztésekkel foglalkozó cégek.
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„A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott minősítés erős
garanciát jelent, ugyanis az ellenőrző hatóságok ilyen esetben egy
egyszerűsített eljárásban vizsgálják az adott projektet” – érzékeltette a hivatal munkájának súlyát Pomázi Gyula.

innováció

Forrás: SZTNH

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala • sztnh.gov.hu

Az elnök tájékoztatása szerint az elmúlt években jelentősen
megnőtt az SZTNH-hoz benyújtott K+F minősítés iránti kérelmek
aránya. A tavalyi év első negyedévében 70 százaléknál magasabb
erősödést tapasztaltak, 2021-ben pedig a 2019-es számokhoz képest két és félszeres növekedés volt megﬁgyelhető. A pandémia
alatt megemelkedtek a bejelentési számok a járvány által érintett
ágazatokban. A legtöbb minősítési kérelem az informatikai szektorból érkezett, elsősorban a banki informatika és a mesterséges
intelligencia területéről, ezt követi az egészségipar, és kiemelkednek a műszaki jellegű fejlesztések is, leginkább a járműipari vállalkozások részéről.
Pomázi Gyula szerint az ilyen jellegű kutatómunkát még hatékonyabbá teheti, ha a vállalkozások a projektekre már a munka
megkezdése előtt minősítést kérnek, ezért is volt fontos, hogy
a cégek olyan támogatást kapjanak, amivel a jövőben már a projekt megkezdése előtt pontosan látják a minősítéshez szükséges
elvárásokat. A hivatal által készített Fehér könyv nemcsak a kutatás-fejlesztést végzőknek, de a pályázatok elbírálóinak is útmutatást jelent.
Az SZTNH kutatás-fejlesztési minősítéseket végző szervezeti
egysége a mindennapi gyakorlat alapján készítette el a pályázóknak szóló Fehér könyv – Módszertani útmutató pályázatok KFI
szempontú értékelésének elkészítéséhez című kiadványt. A hivatal
honlapján közzétett húszoldalas dokumentum a kutatás-fejlesztés fázisaira és feltételeire vonatkozóan részletes, közérthető formában ad útmutatást, és példákkal segíti a pályázókat a projekt
tervezésétől egészen a megvalósításáig. A kiadvány információi
alapján a vállalkozások kiküszöbölhetik a minősítés során felmerülő hiányosságokat és típushibákat, ugyanakkor a döntéshozókat

is segíti az egységes irányelvek szerint történő projektértékelésben. Pomázi Gyula ez utóbbival kapcsolatosan felhívta a ﬁgyelmet
arra is, hogy korábban több minősítési eljárás – az erre szánt forrás kiírójától függően – volt párhuzamosan érvényben, és a Fehér
könyv ezeket a metódusokat kívánja egységesíteni, és egy módszertanhoz kötni.
Az elnök kitért arra is, hogy a hivatal már a pandémiát megelőző időben is törekedett arra, hogy minél több szolgáltatása digitálisan is elérhető legyen. Mint mondta, áprilistól a kutatásfejlesztési minősítés területén is bővült az online benyújtható
igénylések száma, így már kutatás-fejlesztési szakértői véleményt
is kérhetnek az ügyfelek a hivatal elektronikus ügyintézési felületén. Az erre a célra létrehozott elektronikus űrlap használatával
az ügyfelek hivatalos azonosítás segítségével, információbiztonság szempontjából is védett csatornán keresztül nyújthatják be
szakértőivélemény-kérelmüket.
Tavaly az SZTNH az ügyfeleket az általa már korábban kialakított elektronikus ügyintézés (például: elektronikus bejelentések, elektronikus kapcsolattartás) és szolgáltatások (például adatbázisok használata) irányába tudta terelni, és ezt a trendet a jövőben is szeretné fenntartani, hogy minél inkább digitális hivatallá
váljon. „Az adatok jó irányba mutatnak, hiszen 2020 első negyedévében az összes beadvány 43 százaléka érkezett elektronikus úton,
idén ez a szám már 74 százalék. Míg a 2020-as havi átlag elektronikus bejelentés 990 volt, addig az idei átlag havonta 1400. Összesen
11 852 e-bejelentés érkezett a hivatalhoz 2020-ban, 2021 első negyedévében pedig már 4200-at regisztráltak, ami magasabb, mint
a tavalyi első három hónapban érkezett elektronikus bejelentések
száma” – mondta Pomázi Gyula. ¡
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Dunaújvárosi Egyetem • uniduna.hu

Szerző: S. I. K.

Nukleáris fókuszú innovációs
ökoszisztéma a Dunaújvárosi
Egyetemen
A Dunaújvárosi Egyetem – reagálva a változó
felsőoktatási követelményekre és működésre –
már 2018-ban létrehozta az Ipari Fejlesztési
Központot, melynek célja, hogy az egyetemi és
az ipari tevékenységek között tudástranszfert
alakítson ki, összehangolja a felsőoktatási képzést az ipari igényekkel.

A

z elmúlt években az Egyetem
jelentős mértékben nyitott a régió és az ország kiemelt ipari
szereplőinek az irányába. Ennek
eredményeként az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt.-vel és a Paks II. Zrt.-vel közös kutatásokat és oktatási tevékenységeket követően
a Dunaújvárosi Egyetem a közeljövőben
Atomerőművi Képzési Bázist hoz létre
a Paksi Kompetencia és Kutatóközpontja
részeként. Fontos, hogy alkalmazott tudományok egyetemeként a gyakorlatorientált
képzési modell előtérbe helyezése az oktatás és a kutatás terén is prioritás legyen.
A Dunaújvárosi Egyetem országosan is elismert ipari kapcsolati hálózatot hozott létre.
A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00008
számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított
támogatással, az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázati program ﬁnanszírozásában valósul meg. A fejlesztés legfontosabb eleme az intézményi tudás- és technológiatranszfer-szolgáltatások kialakítása és
piaci hasznosítása.
A létrehozott új innovációmenedzsment-szolgáltatások működésének és bőví-
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Dr. András István, a DUEE rektora (balra)
és Szabó István, az NKFIH
H tudományos
és nemzetközi elnökhelyettese a Dunaújvárosi Egyetem Területi Innovációs
Platform aláíróünnepségén

tésének érdekében az intézmény K+F+I tevékenységének fejlesztésére és üzleti sikereinek széles körű kommunikációjára fekteti
a hangsúlyt. Ezzel párhuzamosan cél a külső
bevételeinek növelése, az eredmények üzleti
hasznosítása, továbbá a vállalati együttműködések, szinergiák bővítése. A projekt
keretén belül lehetőség nyílik startup vállalkozói és üzletfejlesztési tematikájú, valamint a technológia- és tudástranszferhez
kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére az
Egyetem polgárai részére, amelyben a hallgatói aktivitás jelentősnek bizonyult.

innováció

Dr. András István rektor elmondta,
hogy a Paksi Kompetencia és Kutatóközpont fejlesztése révén újabb lehetőségek
nyílnak meg a nukleáris alkalmazott kutatások és a piaci szereplők egymásra találására.
Ezt segíti elő a Területi Innovációs Platform,
amely az Egyetem tudásbázisára alapozva
nyit utat az innovációnak, ösztönözve a tudástranszfert, folyamatos együttműködési
és kapcsolatépítési lehetőséget biztosítva
a térség innovatív szereplőinek.
A pályázati támogatásból a Dunaújvárosi Egyetem 2020-ban sikeresen elindította
a Proof of Concept alapot. A PoC program
célja, hogy mentorálási és képzési programmal, valamint pénzügyi támogatás formájában lehetőséget nyújtson az Egyetem
polgárainak ipari/gazdasági alkalmazással
bíró ötleteik megvalósításához. A pályázók termék/prototípus kialakítását végzik.
A csapatok érdekes témákkal foglalkoznak
a pályázat keretében: érintés nélküli sorszámhúzó panel, VR-technológia integrálása az oktatásba, interaktív videó készítésére alkalmas körkamerás felvevőrendszer,
valamint ipari felhasználásra tervezett intelligens robot fűnyíró fejlesztése. ¡

Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Főosztály • innovacio.pte.hu

Szerző: Paulik Katalin

Egyetemközpontú
innovációs ökoszisztéma
a PTE-n
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) már évekkel ezelőtt felismerte, hogy az egyetemi
tudásvagyon megóvása és hasznosítása kiugrási pontot jelenthet, mondta Kottászné
dr. Vass Orsolya, a PTE Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Főosztályának vezetője, akit a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által
támogatott, 2019-1.2.1-EGYETEMIÖKO-201900015 projekt-azonosítószámú pályázatuk
kapcsán kérdeztünk.
Hogyan épül fel az egyetemi innovációs ökoszisztéma?
– A PTE korán felismerte, hogy az egyetemi tudásvagyon
megóvása és hasznosítása – az oktatás és kutatás mellett –
fontos feladata egy tudományegyetemnek, ezért már 2005ben kiépítette az ehhez szükséges keretrendszert. A PTE
Kutatáshasznosítási és Technológia Transzfer Főosztály tízfős szakértői csapattal dolgozik az egyetemi tudásvagyon
felmérésén, megóvásán és piacra juttatásán. Az egyetemközpontú innovációs ökoszisztéma kiépítésére és megerősítésére
130 millió forintos pályázati forrást is nyertünk az NKFIHtól. A 2019. december 1-jével megkezdett projekt a befejezéséhez közeledik, azonban bízunk abban, hogy az NKFIH
támogatásával a jövőben is folytathatjuk a munkát.
Kik az egyetemi innovációs ökoszisztéma szereplői?
– Az innovációs ökoszisztémában az egyetem tölti be a központi katalizátor szerepet, de nélkülözhetetlen részei a város
mellett a régió mikro-, kis- és középvállalkozásai, és azok
a nagyvállalatok is, amelyek szerepet tudnak vállalni ebben.
Az innovációt segítő transzferszervezetek szintén fontos szereplők, továbbá együttműködünk a régió kamaráival, valamint kockázati tőketársaságokkal, amelyek biztosíthatják
a projektekhez szükséges erőforrást.

eredményeket összekapcsolni a piaci innovációs világgal.
Ennek érdekében képzéseket, rendezvényeket, szakmai fórumokat tartunk. A projekt keretében célunk volt nyolcvan
olyan új kutatás-fejlesztési szolgáltatás, illetve technológia
azonosítása, amelyeket transzparensen megoszthatunk a vállalati szféra szereplőivel. Az innovacio.pte.hu oldalon bemutatjuk a kutatásainkat, tudományos eredményeinket és szolgáltatásainkat.

Az egyetemekkel szemben gyakori kritika, hogy bonyolult
a struktúra, hosszadalmas a szerződéskötés.
– A projekt másik célja éppen ezért a folyamatok egyszerűsítése volt. Már működnek a gyorsabb ügyintézéshez szükséges adminisztratív keretek megteremtésére alapított egyetemi cégek. Létrehoztuk a PTE Innovációs Szakértői Hálózatot,
amelynek keretében elismert gazdasági szereplőket kértünk
egyrészt arra, hogy értékeljék, validálják a korai fázisban
lévő egyetemi technológiákat, másrészt arra, hogy közvetítsék felénk a piac fejlesztési, kutatási igényeit. A nemzetközi
Demola hálózathoz való csatlakozás szintén fontos lépés volt.
Három sikeres projektet zártunk a Demola Pécs beindítása
óta. Eredményeinket a számok is tükrözik: növekszik a kutatás-fejlesztési együttműködésekből származó bevételek
nagysága, valamint az innovatív szellemi alkotások, hasznosítási szerződések száma. ¡

Mi az, amit a program keretében valósítottak meg?
– Célul tűztük ki az innovációs kultúra fejlesztését az egyetemen. A PTE-n rengeteg kutatócsoport, kutató, PhD-hallgató
dolgozik, nekik kell megmutatni, hogyan lehet a tudományos
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Semmelweis Egyetem • semmelweis.hu

Szerző: Horváth Dániel

Innovációs környezet
és társadalmi elvárások
Az évtized végéig Budapesten tudományos és innovációs
park épül a Semmelweis Egyetem részvételével. Az egyetemen mind nagyobb hangsúlyt kapnak ugyanis a piaci igények által motivált fejlesztések, hiszen a modern egyetemek
megítélésében egyre fontosabb szerepet játszik, hogy a kutatásaikat milyen sikeresen tudják a társadalomban meglévő
elvárások teljesítésének szolgálatába állítani. E cél érdekében
jött létre a Semmelweis Egyetem Innovációs Központja.
Dr. Szigeti Gyula Péterrel, a központ igazgatójával beszélgettünk az egyetem előtt álló fejlesztési kihívásokról.
tásba való visszacsatolása gördülékenyen történik. A Semmelweis Egyetem nemcsak Magyarországon, de Kelet-KözépEurópában is vezető szerepet játszik az egészségügyi felsőoktatásban. Dr. Merkely Béla rektor úr is a tervei között fogalmazta meg, hogy a Semmelweis Egyetemnek a világ száz
legjobb egyeteme közé kell kerülnie, Európában pedig az öt
legjobb orvostudományi egyetem közé. Ezek ambiciózus célok, elérésükhöz elengedhetetlen az egyetemi innovációs
készségek fejlesztése. Nem utolsósorban azért, mert az egyetemek nemzetközi megítélésében – és ennek megfelelően a
rangsorokban való előrejutásban – egyre nagyobb hangsúlyt
kap az innovációs potenciál.
Milyen hatást gyakorol az innováció az egyetemre?

Dr. Szigeti Gyula Péter
Hogyan illeszkedik az innováció, a piacosítás egy orvostudományi egyetem alaptevékenységei közé?

– Ma már minden egyetemmel szemben alapvető elvárás, hogy az oktatás és a kutatás mellett a kutatás eredményeit az egyetem hasznosítani is tudja, különösen annak fényében, hogy nemzetközi szinten és
Magyarországon is a kormányzatok az egyetemeknek központi szerepet szánnak a tudás létrehozása és hasznosítása terén. Ebből automatikusan következik, hogy az egyetemek köré tudáscentrikus gazdasági
ökoszisztéma épüljön. Ráadásul az egészségtudomány és a biotechnológia Magyarországon kiemelt jelentőséggel bír, mint ahogy erre
a mostani COVID -19 világjárvány is ráirányította a ﬁgyelmet, így a
magyarországi orvostudományi képzést folytató egyetemek szerepe
is megkerülhetetlen.
Mi a Semmelweis Egyetem különlegessége az innováció terén?

– Egyetemünk olyan innovációs ökoszisztémát kezdett kiépíteni,
amelyben a tudás létrehozása, illetve e tudás hasznosítása és okta-
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– Az innovációs megközelítés alapjában változtatja meg a kutatói-fejlesztői és oktatói gondolkodást, ezen keresztül kiemelt
a haszna az egyetem működésében is. Az egyetem megítélése
szempontjából is elemi érdekünk az innovációs potenciálunk
erősítése. Kétségtelen, hogy e hozzáállásban bizonyos tekintetben ütközik a múlt a jelennel és a jövővel. A múltban ugyanis
az akadémiai előmenetelt szem előtt tartó kutatók nem fordítottak elegendő ﬁgyelmet a megszerzett tudás alkalmazására, hiszen ez nem volt a szakmai előmenetel feltétele, a piaci
igények ilyen tekintetben másodlagosak voltak. Mára ez mindenhol a világban megváltozott. Most már rendkívül fontos
az egyetemi szellemi tulajdon – például a szabadalmak – gondos és felelős kezelése, oltalma, illetve az ehhez kapcsolódó
piaci árbevétel. Mivel tehát az egyetemek szerepvállalása iránti
21. századi igényeknek már nem minden tekintetben felel meg
az évtizedek óta változatlan akadémiai rendszer, nekünk, akik
az egyetemi innovációt igyekszünk erősíteni, az az elsődleges
célunk és feladatunk, hogy ezt az ellentmondást próbáljuk feloldani, és összehangolni egymással az akadémiai (alapkutatás)
és a fejlesztői szférát.

innováció

Semmelweis Egyetem • semmelweis.hu

Hogyan lehet összeegyeztetni az alapkutató karriert és az innovációt?

– Fontos lenne, hogy az akadémiai előmenetel során vegyék ﬁgyelembe, ha valaki a piaci igényeknek megfelelő
kutatás-fejlesztési tevékenységet végez, illetve teremtsük
meg annak lehetőségét a kutatói közösségen belül, hogy át
lehessen járni mindkét irányba a kutatói és a piaci terület
között. Jelenleg falak állnak a két terület között: ha valaki elindul az akadémiai pályán, de azt időközben elhagyja
a piac és az alkalmazott fejlesztés kedvéért, nagyon nehéz
később visszakerülni a tudományos (alap)kutatások világába. Még nehezebb előrejutni tudományos értelemben,
ha valaki az iparból érkezett, hiszen ez azt jelenti, hogy
korábbi karrierje során nem teljesítette az akadémiai érvényesülés feltételeit. Így gyakran közel nulláról kell újrakezdenie a karrierjét. A Semmelweis Egyetemen elkezdett
innovációs ökoszisztéma építése során próbáljuk elérni,
hogy a kutatók vegyenek ﬁgyelembe piaci igényeket kutató-fejlesztői tevékenységük során, végezzenek szolgáltatási tevékenységet, és váljon lehetségessé az egyetemi és
ipari lét közötti átmenet.
Mi a Semmelweis Egyetem innovációs törekvéseinek középtávú célja?

– Az egyetem hosszú távon gondolkodik, és ennek megfelelően az innovációs fejlesztéseket is hosszú távon szeretné megvalósítani. Ennek a törekvésnek a zászlóshajója
lesz a Semmelweis Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részvételével
létrehozni tervezett tudományos és innovációs park. Ebben az egészségipari innovációs fejlesztésben a Semmelweis Egyetem kulcsszerepet kaphat, a jelenlegi egyetemi
törekvések csúcsa lesz ennek a science parknak a – várhatóan 2025–2030 közötti – megvalósulása.
Mely tudományterületeket tartja a legfontosabbnak
az egyetem szempontjából?

– A Semmelweis Egyetem innovációs programjai szempontjából négy szakterületet határoztunk meg prioritásként. Az első az orvosi képalkotó rendszerek diagnosztikai
fejlesztése, a második a bionika, vagyis az ember és a gép
közötti kapcsolódási pontok fejlesztése. Itt például a testen hordható, a szervezetbe beépíthető eszközök, illetve
a szenzorokkal ellátott, úgynevezett okos művégtagok,
amelyek működését már a mesterséges intelligencia is befolyásolja. A harmadik szakterületet a digitális biomarkerek kutatásának hívom, amely a biológiai jelzőanyagok
elemzése révén elősegíti a terápiák és a betegutak optimalizálását. Az utolsó kiemelt szakterület pedig a klasszikus
biotechnológia. Az elmúlt két évben már jelentős fejlesztések indultak el ezeken a területeken a Semmelweis Egyetemen, de a jövőben e kutatások a tudományos és innovációs parkban fognak kiteljesedni. Jól érződik, hogy ezek
a fejlesztések már elsődlegesen nem alapkutatási projektek, hanem a piaci igényeket elégítik ki. Az egyetem ezen
a ponton „billen át” a múltból a jelenbe és a jövőbe, ezáltal
megfelel a 21. századi társadalmi elvárásoknak. ¡
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Támogatott tartalom

Szerző: Pócsik Attila, EKE • Fotó: Balogh Tibor, EKE

Innovatív, szolgáltató
egyetem Egerben
Az elmúlt közel másfél évben az Eszterházy Károly Egyetem (EKE) jelentős erőforrásokat
fordított az intézmény falain belül működő innovációs tevékenységek és folyamatok fejlesztésébe, melyek mostanra – a járványhelyzet ellenére is – beérni látszanak. E fejlődésnek
új lendületet adott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott
Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt, mely 2020. január 1-jén kezdődött meg Egerben.

A

fejlesztések során átalakult az Eszterházy Károly
Egyetem Kutatáshasznosítási Irodája, amely
immár Innovációs Osztályként folytatja működését. A változással az intézmény elsődleges célja a kutatások hasznosulási fokának további növelése volt
annak érdekében, hogy a kutatási eredmények révén bővüljön a partnerek által igénybe vehető szolgáltatások köre
is. Mára egy kiadvány foglalja össze a komplex szolgáltatásokat, melyekkel az intézmény hozzájárulhat üzleti partnerei fejlődéséhez. A kiadvány a https://uni-eszterhazy
.hu/komplexszolgaltatascsomagok címen érhető el.

A szolgáltatások kapcsán elkészültek azok az üzleti tervek és
működési modellek, amelyek az intézményben potenciális fejlődési lehetőségekkel rendelkező tevékenységeket segítik. Az elkészült eredménytermékek közvetlenül hozzájárulnak az iparjogvédelmi bejelentések és kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI)
bevételek növekedéséhez. A partnerekkel kapcsolatos nyilvántartások egységesítése, valamint a hatékony partnerkezelés érdekében pedig CRM-rendszer működtetését vezette be az intézmény.
Mint minden hazai felsőoktatási intézményben, így Egerben
is fontos a szellemi vagyon pontos nyilvántartása. Ehhez kapcsolódóan megújult az intézmény szellemitulajdon-kezelési szabályzata, továbbá egy új nyilvántartó rendszer is készült. Ez egyrészt
az Egyetem iparjogvédelmi oltalmainak jegyzéke, másrészt lehetőséget kínál az oktatók és kutatók számára, hogy találmányaikat
megismertessék az intézmény vezetésével, és adott esetben kezdeményezzék azok oltalmazási eljárás alá vonását. A fejlesztésnek
köszönhetően az intézmény mára pontosabb nyilvántartással
rendelkezik szellemi alkotásairól, valamint az új találmányok is
gyorsabban kerülnek iparjogvédelmi eljárás alá.
Az elmúlt hónapok munkájának eredményeképpen szintén
külön nyilvántartás foglalja össze az Eszterházy Károly Egyetemen fellelhető kompetenciákat. Feltérképezték az intézményben működő számos kutatócsoport munkáját, azonosították
az azokban fellelhető kapacitásokat és kompetenciákat. Az új
ismeretek birtokában az Egyetem a korábbinál szerteágazóbb,
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A Komplex szolgáltatáscsomagok kiadvány
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komplexebb és kiszámíthatóbb szolgáltatáscsomagot tud
ajánlani partnereinek. A szolgáltatások – melyek megrendelésére külön felületet működtet az intézmény a https://
laborszolgaltatas.uni-eszterhazy.hu weboldalon – jelentős
része a Kutatási és Fejlesztési Központhoz kapcsolódik.
Az Eszterházy Károly Egyetem projektjének fontos elemei
a képzések és a különböző workshopok, melyek hozzájárulnak
a partnerkapcsolatok építéséhez és a kollégák szakmai fejlődéséhez. Ilyen rendezvények voltak például az Innováció- és kutatásmenedzsment képzések, melyek célja elsősorban a kutató
munkakörben dolgozó kollégák kompetenciáinak fejlesztése
volt, hogy ezáltal az intézmény szolgáltatásait még nagyobb sikerrel tudják értékesíteni az üzleti partnerek számára.
A szolgáltatások értékesítése terén egyértelmű növekedés
tapasztalható az elmúlt egy évben, az intézmény által nyújtott
kutatás-fejlesztési tanácsadói megbízások (komplex kutatások és kísérleti fejlesztések) száma szignifikánsan növekszik,
míg a külső partnerrel kötött K+F+I szerződések száma meghaladta a 350-et.
Az intézmény oktatói és kutatói kompetenciáinak fejlesztése mellett az elmúlt időszakban kiemelt figyelmet fordított
a hallgatók egyedi képzéseire is: a szellemitulajdon-védelem
és a vállalkozóvá válás témakörökben kínáltak kreditpontos
tananyagot. Elmondható, hogy az érdeklődés az előzetes várakozásokat is meghaladta: az elmúlt három szemeszterben
nappali és levelező tagozaton összesen közel 1000 fő vett részt
ezeken a képzéseken.

találmányok gyakran nem jutnak el addig a technológiai fejlettségi szintig, ahol piaci hasznosíthatóságuk bizonyítottá
válhat. Ennek hiánya elrettenti a külső piaci szereplőket attól,
hogy a továbbfejlesztést finanszírozzák, vagy együttműködő
partnerként részt vegyenek a fejlesztésben. Ezáltal a kutatási tevékenység és az eredmények üzleti hasznosíthatósága
között finanszírozási „rés” keletkezik, amely az egyik legfőbb
gátja a kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények piaci
hasznosulásának. Az Eszterházy Károly Egyetem által létrehozott Proof of Concept alap ezt a rést hivatott mérsékelni.
Az elsődleges cél azoknak a pályázóknak a támogatása,
akik olyan termék/prototípus kialakítását végzik, mely alkalmas licenciára, szabadalomra vagy spin-oﬀ cég alapítására.
A lehetőségről szóló tájékoztatók eredményeként mára három
Proof of Concept pályázat is megvalósítás alatt áll az Eszterházy Károly Egyetemen.
Az Eszterházy Károly Egyetem
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Jelen projekt keretében új lehetőséget is kínál kutatóinak az intézmény, mely Proof of Conceptként vált ismertté
az Egyetem falain belül. Ismeretes: az egyetemi kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek keretében kifejlesztett

Bár nem része az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma projekt nek, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy részben e
projektben végzett tevékenységeknek köszönhetően az intézmény hallgatói sikeresen vesznek részt a Hungarian Startup
University Programban (HSUP).
2020 szeptemberének végén az Eszterházy Károly Egyetemen is elindult Magyarország első felsőoktatási szintű kreditpontos e-learning startup kurzusa, melyre 96 hallgató jelentkezett. Az őszi félév végén 75 változatosabbnál változatosabb
pályamunka érkezett be a hallgatóktól onepager formájában.
Az idei tavaszi félév megkezdésekor az öt legjobb ötletgazdának lehetősége nyílt egy-egy háromfős csapat alakítására.
A csapatalakítások végére kirajzolódott, hogy az Eszterházy
Károly Egyetemen megszületett öt nyertes ötletet összesen
az intézmény 12 hallgatója valósítja meg, melyhez három hallgató csatlakozott más felsőoktatási intézményből is. ¡
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Szerző: S. I. K.

Híd a kutatóhelyek és
az iparvállalatok között
A Miskolci Egyetem is sikeresen pályázott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal (NKFIH) által korábban meghirdetett Egyetemi Innovációs
Ökoszisztéma programra. Az intézmény a vállalt feladatok teljesítése érdekében
létrehozta a Technológiai és Tudástranszfer Igazgatóságot (TTI). Ennek működéséről és eredményeiről kérdeztük István Zsoltot, a szervezet projektvezetőjét.
Ezeket részben nyomtatott, de természetesen elektronikus formában is elkészítettük, magyar és angol nyelven. Az egyetem
központi oldalán kereshető formában található meg az adatbázis (uni-miskolc.hu/
kompetenciak). De nemcsak a tudást foglaltuk így össze, hanem frissítettük és kereshető formában ugyancsak közzétettük
az egyetemi laborbázist is. Ezt természetesen az NKFIH által kialakított sztenderdnek megfelelően készítettük el. Ez pedig
az uni-miskolc.hu/meresi-szolgaltatasok aloldalon található.
Mennyire érdeklődnek a cégek? Csak
nagyvállalatokkal állnak kapcsolatban?

A Miskolci Egy
gyyetem un
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ióós kompetenciatár, amely négy fókuszterületen mutatja be
b az egyetem 74 műszaki kompetenciáját.
Mikor indult a munka, és milyen célokat fogalmaztak meg?

– Az eredményes pályázat után 2020. január 1-jén kezdtük meg a munkát. Létrejött a szervezet, amelynek legfontosabb
célja az volt, hogy kialakítsa a technológiatranszfer alapjait az egyetemen, ami egyablakos ügyintézési formában hidat képez
a kutatóhelyek és az iparvállalatok között.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egyszerű,
átlátható formában adunk át információkat a potenciális üzletfeleknek arról, hogy
milyen műszaki megoldásokon dolgozunk,
milyen kérdésekre tud az egyetem válaszokat adni, ehhez milyen eszközök, laboratóriumok, technológiák és szaktudás áll a rendelkezésünkre. Mostanra elkészült a műszaki karok kompetenciatára, de dolgozunk
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a társadalomtudományi karokén is. Hiszen
ott is zajlanak kutatások, amelyek átültethetők a gyakorlatba.
Milyen területeket érintenek ezek az információs blokkok? Hogyan néznek ki?

– Egy új, könnyen átlátható és egységes
struktúrát dolgoztunk ki. Egy oldalon minden lényeges információ megtalálható.
Nincs értelme hosszú és bonyolult szövegeket megjeleníteni. Aki komolyan érdeklődik, pontosan látja ebből is, hogy hova
érdemes fordulnia. Négy fókuszterület
szerint csoportosítottuk a kompetenciatárat: fenntartható természeti erőforrásgazdálkodás, korszerű anyagok és technológiák, innovatív gépészet, valamint
logisztika 4.0 és digitális technológiák.

innováció

– Az egyablakos vállalati rendszer részeként feladatunk az egyetem stratégiai üzleti
partnereivel megkötött együttműködések
koordinálása. Legfontosabb partnereink
között van például a Robert Bosch Power
Tool Kft., a Joyson Safety Systems Hungary
Kft., a BorsodChem Zrt., a Starters E-Components Generators Automotive Hungary
Kft., a Mol Nyrt., valamint a Borsod-AbaújZemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara is. De kisebb cégekkel is kapcsolatban
vagyunk, továbbá várjuk a kis- és közepes
vállalkozásokat, hogy feladatokkal, kérdéseikkel keressenek meg minket. 2019 novemberében alakult meg a Területi Innovációs
Platform (TIP) is, amelyet a Miskolci Egyetemen a TTI szervez és koordinál. Mintegy
80 különböző cég csatlakozott a kezdeményezéshez, ennek keretében a tagok rendszeresen megkapják a Techtranszfer hírlevelet, emellett lehetőségük van arra, hogy az
egyetemen zajló kutatási, fejlesztési munkákba betekintsenek. Feldolgoztuk az egyetem ipari KFI kapcsolatrendszerét és a duá-

Miskolci Egyetem • uni-miskolc.hu

lis képzésben részt vevő partnercégeket is.
Mintegy 500 céget felölelő adatbázissal
rendelkezünk, amelynek alapján az üzletfejlesztő kollégáink a személyes megkereséseket is megkezdték. Az adatbázist egy
online CRM (Customer Relationship Management, vagyis: ügyfélkapcsolat-kezelés
– a szerk.) platformban tárolja a TTI, amely
az egyetem érintett dékánjai és intézetigazgatói számára is elérhető. Így mindenki
képbe kerül.
Az elmúlt években rengeteg startup
indult országszerte. Mi a helyzet önöknél? A frissen végző vagy éppen még
csak kezdő diákok hogyan kapcsolódhatnak a rendszerhez?

– Ez napjaink egyik legfontosabb feladata. A Miskolci Egyetem ezért létrehozta
a „Proof of Concept” (PoC) programot.
Ez egyfajta belső startuptámogató alap
volt, számottevő tőkével. Összesen 16 csapat jelentkezett (kb. 60 hallgató), közülük
három csapat nyert. Az erre létrehozott

alapból további négy csapat kapott még
anyagi támogatást a StartMEup versenyen
is, amelyen összesen 25 csapat indult el.
A nyertesek júniusban az ökoszisztémaprojekt zárókonferenciáján mutatják be
eredményeiket a nyilvánosság számára.
Hiszünk benne, hogy még több ilyen programot kell indítanunk, hiszen látható, milyen sokat jelent a „vérfrissítés”, nem beszélve arról a nemzetközi versenyről, amely
nagyon komoly kihívás elé állítja nemcsak
a Miskolci Egyetemet, hanem az egész hazai felsőoktatást. Mi úgy látjuk, ha ügyesen
lépünk, akkor megálljuk a helyünket.
Hogyan fejlődik a szervezet a jövőben?

– A TTI az elmúlt másfél évben bebizonyította, hogy jó irányban kezdte el az egyetemi innovációs ökoszisztéma kialakítását.
A Miskolci Egyetem vezetése ezért úgy
döntött, hogy a TTI szerepét tovább erősíti:
az eddigi tevékenységei mellé a szervezeten
belül alakítják ki az egyetem teljes körű értékesítési szervezetét, az egységes pályázati és

projektmenedzsment-szervezetet, valamint
idekerül a felnőttképzéssel foglalkozó szervezet is. E tevékenységek központosításával
a TTI kulcsszerepet fog játszani a modellváltó egyetem hatékony működését illetően, amely várhatóan erősíti majd a Miskolci
Egyetem vezető szerepét az Észak-magyarországi régióban. Ehhez rengeteg munkára
és fejlesztésre van szükség, de nem ijedünk
meg a kihívásoktól. A cél, hogy a klasszikus
oktatói munka mellett erős szolgáltatói
bázissá váljunk, megkerülhetetlen tényezőként dolgozzunk a vállalatokkal együtt,
mert csak így érhetünk el eredményt nemcsak rövid, hanem hosszú távon is. A világ
változik, és benne az egyetemek, főiskolák
szerepe is: ma már nem elég „csak” tudást
átadni, azt a lehető leghatékonyabban kell
kihasználni és üzletet kötni. Ez a valódi tapasztalat. És aki ebbe hallgatóként idejekorán belecsöppen, az úgy hagyja el az intézményt, hogy igazán versenyképes tudás
birtokában lép vagy a munkaerőpiacra, vagy
indítja el saját vállalkozását. ¡

A 2019-1.2.1- EGYETEMIÖKO -2019-00003 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból
biztosított támogatással, a 2019-1.2.1- EGYETEMIÖKO pályázati program finanszírozásában valósult meg.
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hidropónia, élelmiszer-ellátás • klímaváltozás, vándorlás

Mire jó a vertikális farm? A
A jövő élelmiszer-ellátásának egyik kulcsát
jelentő technológián alapuló létesítményt
adtak át a közelmúltban Budapesten.
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kutatás-fejlesztési célú, teljes egészében magyar fejlesztésű és gyártású vertikális farm
termőterülete 150 négyzetméter, amelyen hidropóniás rendszerben mikrozöldségeket és kisebb
salátanövényeket termesztenek, kizárólag LED -es
megvilágítással, napszaktól és időjárástól függetlenül. Ezt a területet két kisebb méretű klímakamra
egészíti ki, ahol a kutatási tevékenység folyik. A LEDtechnológia elterjedése az üvegházi növénytermesztés forradalmát is magával hozta, mivel képes
energiahatékonyan előállítani a zöldségek, gyümölcsök, gyógynövények növekedéséhez szükséges,
Naphoz hasonló fényt. A zárt technológia révén
pedig maximális a higiénia, így a kórokozók távol maradnak, nincs szükség növényvédő szerekre. A vízfelhasználás pedig akár 95-98 százalékkal is kisebb,
mint a szabadtéri termesztésnél. Bár jelenleg még
költséges ez a technológia, a projekt résztvevői szerint mégis érdemes itthon meghonosítani és a jövő
szakembereivel megismertetni, mivel a termőterületek nagysága véges, a beltéri gazdálkodás viszont
alternatívát jelenthet a világ élelmiszer-ellátására.
A Tungsram újpesti központjában működő farm
– a Biopólus Zrt. biotechnológiai tudását alkalmazva – a KÉSZ-csoport kivitelezésében, az Eisberg
kereskedelmi partnerségével, valamint a Tungsram
beltéri farmokra szánt lámpáinak a felhasználásával készült. ¡

Kullancsveszély!
Az Európában is egyre gyakrabban előforduló Hyalomma kullancsok terjedésének
monitorozására új kutatási programot
indít az ELKH Ökológiai Kutatóközpont.

A

klímaváltozás az élőlények vándorlását is eredményezi,
mivel az adott faj számára ideális környezet csak a Föld
egy bizonyos sávjában van jelen. A globális éghajlatváltozás épp
ezeknek a sávoknak a határait tolja el, emiatt régebbi élőhelyek
vesznek el, miközben újak jelennek meg. Ez elkerülhetetlenül
együtt jár a különféle fajok vándorlásával, melyek között akár
veszélyesek is lehetnek. A kutatók szerint ennek hatásait és mértékét nehezen lehet megjósolni, de sajnos az Európát is érintő
folyamat már elkezdődött. Az egyik kihívást a Hyalomma kullancsok megjelenése és esetleges megtelepedése jelenti. A nagy
méretű, sávozott lábú kullancs többféle veszélyes kórokozót
is képes hordozni és terjeszteni, köztük a krími-kongói vérzéses lázat okozó vírust. Ezek a kullancsok eredeti élőhelyükön
– a Földközi-tenger mentén, Afrikában és Ázsia déli részén –
gyakran tömegesen élősködnek lovon, szarvasmarhán, de előfordulnak kisebb testű állatokon, valamint az emberen is.
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Hyalomma kullancs

Az Ökológiai Kutatóközpont arra ﬁgyelmeztet, hogy az idei kullancsszezonban talált példányokat a megszokottnál tüzetesebben
ﬁgyeljék meg, és amennyiben Hyalomma egyedet találnak, jelezzék. Az azonosításról és a beküldés módjáról további információ
a kullancsﬁgyelo.hu weboldalon olvasható. ¡

inno -tér

csapadékmentes periódusok, vízkészlet-gazdálkodás, öntözés, víztakarékos technológiák

Szerző: Paulik Katalin

A hazai öntözésfejlesztés jelene
és jövője
Jelenleg hazánkban mintegy százezer hektárt öntöznek a gazdálkodók, és a cél az,
hogy az öntözött területek nagysága elérje a négyszázezer hektárt. Milyen fejlesztésekre, támogatásokra, jogi ösztönzőkre van szükség ahhoz, hogy a megfelelő mennyiségű
víz a gazdák rendelkezésére álljon? Futó Zoltánt, a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem (MATE) Környezettudományi Intézet Öntözésfejlesztési és Meliorációs Tanszékének vezetőjét az öntözésfejlesztés jelenéről és jövőjéről kérdeztük.
Az öntözéses gazdálkodással mérsékel hetők a mezőgazdaságot érintő
olyan negatív hatások, mint az aszályos időszakok gyakoribbá válása vagy
a csapadék intenzitásának és időbeli
eloszlásának változása. Hol tartunk
jelenleg a hazai öntözésfejlesztésben?

– Az utóbbi évtizedekben tapasztalt időjárási szélsőségek rendkívüli módon megterhelik a hazai agráriumot. Míg öt-hat
évtizeddel ezelőtt a leghosszabb csapadékmentes időszak legfeljebb húsz-huszonöt
napig tartott, addig az elmúlt húsz évben

több olyan év is volt, amikor negyven napot meghaladó csapadékmentes periódusok alakultak ki. Ez a jelenség az intenzív
növénytermesztésben rendkívüli terméscsökkenéshez vezet, mivel lerontja a növények életfeltételeit. A szélsőséges időjárás
hatásainak csökkentésére különböző megoldásokban lehet gondolkodni, de ezek
közül a vízzel való gazdálkodás a legkézenfekvőbb. Itt nem kizárólag az öntözésre
gondolok, hanem azokra a víztakarékos
technológiákra is, amelyekkel a rendelkezésre álló víz sokkal jobban hasznosítható.

zöldkörnyezet

Ezt azért tartom fontosnak, mert a teljes
hazai mezőgazdasági területből a statisztikai adatok alapján 2019-ben és 2020-ban
alig haladta meg a százezer hektárt az öntözött területek nagysága.
Jelenleg ez hány százaléka a gazdálkodásba vont területeknek, és mi a kitűzött cél, amit el szeretnének érni?

– Ez a közel százezer hektáros terület a
szántók körülbelül két százalékát teszi ki.
Reális cél lehet a háromszáz-, háromszázötvenezer hektár öntözött terület elérése,
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a vizet, és melyik nem. Az új szemlélet elterjesztése az agrotechnikát újragondolni
képes szakemberek feladata lesz.
Foglalkoznak tehát az öntözéses gazdálkodás technológiai kérdéseivel, de
azzal is, hogy ennek milyen hatása van
a vízmegtartásra, és ezáltal a fenntarthatóságra?

A gazdálkodóknak fel kell készülniük arra, hogy takarékoskodjanak a vízzel. Korábban
az számított jó talajművelésnek, ha a növénymaradványok lehetőleg nem maradtak a talajfelszínen. De ma már egy harmincszázalékos szármaradvány-borítással
rendkívül jó párolgáscsökkentő réteget lehet kialakítani, amitől javul a talaj vízés tápanyaggazdálkodása.

ami hat-nyolc százalékos arányt jelenthet.
Azonban sok minden gördíthet akadályt
az öntözött területek növelése elé, és az öntözésfejlesztési stratégia kidolgozása az ezzel foglalkozó szakemberek feladata, mégis azt gondolom, hogy ez a cél gyorsan és
aránylag kis befektetéssel elérhető.
Visszatérve a korábban említett víztakarékos, illetve csapadékgazdálkodásra, ez mennyire ismert és népszerű
a gazdálkodók körében?

– Azt gondolom, hogy az agráriumban
szemléletváltásra van szükség. Nagy kérdés, hogy a természetes csapadékkal való
gazdálkodás során a gazdák milyen szélsőséges évjáratokat tudnak megfelelően kezelni. Az országos termésátlagokat tekintve
kukoricából – ami egy kifejezetten aszályérzékeny növény, és jó indikátora az évjáratoknak – a négytonnástól a nyolctonnás
termésátlagig bármire képes az ország. Ez
azt jelenti, hogy egymillió hektáron a négymilliótól a nyolcmillió tonnáig rendkívül
változó termésmennyiségeket lehet elérni,
ami hatalmas ingadozást jelent. A gazdálkodóknak fel kell készülniük arra, hogy takarékoskodjanak a vízzel, de ehhez előbb
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meg kell változtatniuk az alapvető agrotechnikai feltételeiket. Leginkább másként
kell gondolniuk a talajokra, a talajművelésre, valamint azokra a technológiákra, amelyeket a megszokott, tradicionális művelésben használtak.
Forgatás nélküli talajművelés, eke helyett kultivátor?

– Egy biztos, a régi szemléletet el kell felejteni. Csökkenteni kell a forgatásos műveletek arányát, és minél több talajlazító
eszközt kellene használni. Korábban az számított jó talajművelésnek, ha a növénymaradványok lehetőleg nem maradtak
a talajfelszínen. Ma azt mondjuk, hogy
egy 30 százalékos szármaradvány-borítással rendkívül jó párolgáscsökkentő réteget lehet kialakítani, és javul a talaj víz- és
tápanyag-gazdálkodása. Ezeknek a technológiáknak az alkalmazásával és okszerű
vetésváltással jelentős mennyiségű, akár
hatvan-száz milliméter vizet meg tudunk
őrizni a talajban, ami a magyarországi meteorológiai adatokat ﬁgyelembe véve másfél havi csapadékot is jelenthet. Nagyon
gyorsan kiderül egy aszályos évben, melyik
gazdálkodó tudta megőrizni a talajban

zöldkörnyezet

– A vízkészlet-gazdálkodás ugyan nem
klasszikus értelemben vett mezőgazdasági
feladat, hanem vízügyi, de a kettő nem választható szét, ugyanis a vízkészlettel való
gazdálkodás végfelhasználói nagy arányban a mezőgazdasági termelők. Jelenleg
hazánkban a legnagyobb vízfelhasználó
területek a szántóföldi kultúrák, a gyümölcsösök és a halastavak. Igaz viszont, hogy
Magyarországról sokkal több csapadék távozik, mint amennyi az országba érkezik. Ez
nem is lehet másként, hiszen az a csapadék,
amely nem a növénytermesztésben hasznosul, a folyóinkat táplálja. Hogy mi lenne
a cél? Azt gondolom, alapvetően akkor gazdálkodunk jól a vizekkel, ha a területre érkező csapadékot és a felszíni vízkészletek jó
részét a növénytermesztésben tudjuk hasznosítani, ami aztán a növény párologtatása
révén távozik a légkörbe. Ez azt jelentené,
hogy amennyi felszíni víz érkezik hozzánk,
nagyjából ugyanannyi távozik, vagyis a területünkre érkező csapadék száz százalékát
tudtuk hasznosítani, számunkra ez már
komoly fejlődés lenne. Nagyon sok ország
akár még ennél is jobb mutatókat képes elérni. Az elsődleges feladatunk az, hogy mindenképpen növeljük az öntözött területek
nagyságát, ami szerintem csak korszerű öntözési beruházásokkal valósulhat meg.
Az öntözéses gazdálkodásra való áttérésnél a gazdálkodók számára az
a kérdés, hogy vajon megtérülő beruházást jelent-e, vagy sem?

– Az öntözésre is igaz a mérethatékonyság
elve; minél nagyobb táblákon építik ki, annál hatékonyabb az üzemeltetés, és annál
hamarabb térül meg a beruházás költsége.
Magyarországon éppen az az egyik komoly
gátja az öntözésfejlesztésnek, hogy csak kis
arányban alakultak ki olyan egybefüggő, nagyobb táblaméretek, amelyek elősegítenék
a hatékony és gazdaságos öntözést. Ezért
a szaktárca az elmúlt években különböző
ösztönzőket vezetett be. Támogatja például
az öntözési közösségek kialakulását, ami azt
jelenti, hogy több termelő összefog egy
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azonos cél érdekében azért, hogy közösen,
gazdaságosabban tudják öntözni az egymáshoz közel lévő területeiket. Ez komoly
előrelépést jelentett az öntözésfejlesztés területén az elmúlt években. Eddig az elaprózott táblaméretek akadályozták a beruházásokat, és az is, hogy egyes tulajdonosok
nem járultak hozzá egy csatorna vagy egy
felszín alatti rendszer kiépítéséhez a saját
területükön. Azóta jogszabályi változás
történt; a jogszabály előírja, hogy ha a területek, illetve a tulajdonosok többsége szeretne egy beruházást megvalósítani, akkor
a kisebbségben lévő tulajdonosok ezt nem
akadályozhatják meg, cserébe viszont kártérítésre jogosultak. A gazdálkodókat nem
elég meggyőzni arról, hogy az öntözéses
gazdálkodással megéri foglalkozni, meg kell
tanítani őket arra, milyen korszerű öntözési
módokkal tudják növelni a hatékonyságot.
A vízgazdálkodásról szóló törvény
módosítása mekkora segítséget jelent? Az, hogy az öntözési idény meghosszabbításával a gazdálkodók két
hónappal tovább juthatnak kedvezményesen öntözővízhez, és a vízhiányos időszakban lehetővé vált a rendkívüli öntözés intézménye, vagy az engedély nélkül kialakított mezőgazda-

sági öntözést szolgáló kutak helyzetének rendezése egyszerűsíti az ilyen
kutak nyilvántartásba vételét és vízjogi engedélyezését.

– Megfordítanám a kérdést. Az elmúlt évtizedek keserű tapasztalatai miatt a gazdálkodók között volt egyfajta pesszimista
hozzáállás az öntözéses gazdálkodáshoz.
Ennek talán az egyik legfőbb oka az, hogy
nagy volt az engedélyeztetéshez kapcsolódó adminisztrációs teher. Vízjogi engedély
kell ahhoz, hogy valaki öntözhessen, azt
gondolom, hogy szükséges egyfajta kontroll, hiszen, ha nem végzik helyesen, akár
talajromboló, esetenként környezetkárosító hatása is lehet az öntözésnek. Vannak
olyan területek Magyarországon, ahol nem
javasolt az öntözés. Ott, ahol természetvédelmi aggályokat, talajdegradációt, például
másodlagos szikesedést okoz. Az elmúlt
években megtörtént az adminisztráció
nagyarányú egyszerűsítése, így a gazdálkodók jelenleg sokkal jobb feltételekkel
szerezhetik meg az öntözéshez szükséges
engedélyeket. Elhárult tehát az első akadály, azonban még mindig azt tapasztaljuk, hogy az öntözéses gazdálkodás, mint
termelési módszer, nem olyan formában
alakult ki, mint ahogy arra szükség lenne.
Sokan megelégednek azzal a termésátlag-

gal, hatékonysággal, amit öntözés nélkül
elérnek, nem mozdulnak az intenzív mezőgazdaság és a korszerűbb technológiák
felé. Ennek alapvetően szakmai okai vannak, ezért olyan fontos megismertetni
a gazdálkodókkal, milyen előnyökkel jár
az öntözéses gazdálkodás, hogy mennyire
meg fog változni a vetés szerkezete, hogy
sokkal intenzívebbé válik a termesztés, ezáltal nagyobb nyereségre tehetnek szert.
Nem beszélve a vidékfejlesztésben, illetve
a vidéken való foglalkoztatásban betöltött
szerepéről, hiszen aki öntözéses gazdálkodást folytat, általában intenzív, élőmunkaigényes növények termesztésével foglalkozik: szántóföldi zöldségfélékkel, olyan növényfajokkal, amelyekhez sok embert kell
foglalkoztatni. Ezek a gazdák helyben adnak munkát, megélhetést. Az öntözéses
gazdálkodás több annál, mint hogy vizet
juttatunk a szántóföldre, a hatása makrogazdasági szinten is jelentős.
A közfelfogás szerint éppen az intezív
mezőgazdasági termelés teszi tönkre a termőtalajokat. Nálunk menynyire fontos szempont a melioráció,
azaz a talajjavítás?

– Az intenzív gazdálkodás nyilvánvalóan
sokkal nagyobb terhelést jelent a talajokra,

Magyarországon az elaprózott táblaméretek, valamint az, hogy egyes tulajdonosok nem járultak hozzá
egy csatorna vagy egy felszín alatti rendszer kiépítéséhez a saját területükön, akadályozták a beruházásokat. Ma már jogszabály írja elő, hogy ha a területek, illetve a tulajdonosok többsége szeretne egy
beruházást megvalósítani, akkor a kisebbségben lévő tulajdonosok ezt nem akadályozhatják meg.

zöldkörnyezet
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A növények vízigényét mindig a talajszerkezeti tulajdonságok ﬁgyelembevételével
kell kielégíteni. Ahol lassú a víz talajba szivárgása, hiba nagy intenzitással öntözni,
mert a felszínen megáll a víz, és a talajfelszín szerkezetrombolása azonnal bekövetkezik. Kialakul egy olyan réteg, amely nem engedi át a vizet, és anélkül,
hogy a növényen keresztül hasznosulna, egyszerűen elpárolog.

azonban nem lehet egyenlőségjelet tenni
az intenzív gazdálkodás és a talajleromlás közé. A világ mezőgazdaságának meg
kell oldania több mint hétmilliárd ember
élelmiszer-ellátását. Ha globálisan gondolkodunk, nem nagyon marad más választás, mint az intenzív gazdálkodás. A jó
hír az, hogy a korszerű mezőgazdaságban
minden, a talajban bekövetkezett károsodásra léteznek jól működő talajjavítási
mechanizmusok. A gondot legtöbbször
inkább az jelenti, hogy a gazdálkodók egy
részének vagy hiányosak az ismeretei, vagy
az eszközparkja nem alkalmas arra, hogy
ezeket a talajjavítási feladatokat elvégezze.
Ezért a melioráció az elmúlt évtizedekben
sajnos háttérbe szorult, ami hatással van
a növénytermesztés hatékonyságára és az
öntözésre is.
Rossz talajon gyengébb az öntözés
hatása?

– A növény vízigényét mindig a talajszerkezeti tulajdonságok ﬁgyelembevételével kell
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kielégíteni. Hiba nagy intenzitással öntözni
ott, ahol lassú a víz talajba szivárgása, mert
ha a felszínen megáll a víz és tócsásodás lép
fel, akkor a talajfelszín szerkezetrombolása
azonnal bekövetkezik. Ezt a jelenséget felszíni cserepesedésnek nevezzük, amikor kialakul egy olyan réteg, amely nem engedi
át a vizet, így sem a csapadék, sem az öntözővíz nem tud maradéktalanul beszivárogni a talajba, és ahelyett, hogy a növényen
keresztül hasznosulna, egyszerűen elpárolog. Ha odaﬁgyelünk a talaj szerkezetességére, a megfelelő agrotechnológiára, akkor
egy öntözéses intenzív gazdálkodás egyáltalán nem rontja a talaj szerkezetét. Sőt,
bizonyos feltételek mellett a talaj termékenysége még növelhető is, ehhez azonban
komoly szakmai ismeretekre van szükség.
A jogi ösztönzők mellett a támogatási
rendszer is változott?

– Öntözésfejlesztésre jelenleg több pályázati és egyéb forrás áll rendelkezésre.
Az öntözési közösségek létrehozása, illetve

zöldkörnyezet

a vidékfejlesztési programok keretében
az öntözési beruházások akár 80 százalékot is elérő támogatása komoly ösztönzést
jelent az áttérésen és a hagyományos technológiák leváltásán gondolkodók számára. Ezeknek az ösztönzőknek elsősorban
a beruházások megvalósulását kell szolgálniuk, hiszen nem olcsó technológiák bevezetéséről beszélünk, viszont az öntözéses
gazdálkodást folytató termelők nagyobb
hasznot és nyereséget fognak elérni, és versenyelőnyben lesznek a többiekkel szemben. Ez az előny aszályos, száraz évjáratokban rendkívül felértékelődik. A pályázatoknak és támogatásoknak a célja szerintem az kell, hogy legyen, hogy minél több
gazdálkodó térjen át az öntözéses gazdálkodásra, hogy növelhető legyen az öntözött területek nagysága, illetve, hogy korszerűsítsék az elavult öntözőrendszereket.
Ma már sem energetikai, sem víztakarékossági szempontból nem felel meg a klasszikus végszórófejjel, úgynevezett vízágyúval
történő öntözés, viszont a hatékonyság
javítására rengeteg új technológia létezik.
Ilyen például a víz kimagasló hasznosulását
biztosító talaj- és növénykímélő öntözőkonzol, a lineáris öntözőrendszerek vagy
a mikroöntözési technológia. Ez utóbbi
szántóföldi bevezetésével a felhasznált vízmennyiség 45-50 százalékra csökken, és az
energiamegtakarítás elérheti a 60-70 százalékot. Az elmúlt években a gazdák hozzáállása kedvezően változott a korszerű technológiák bevezetését illetően, ami egyre
több pályázóhoz, így beruházások megvalósulásához és öntözési közösségek megalakulásához vezetett.
Milyen a szakember-utánpótlás? A fiatalok körében a digitális technológiák
alkalmazásával nőtt a mezőgazdaság
ázsiója?

– A természettudományi alapokon működő agrárgazdálkodás rendkívül tudásigényes ágazatnak számít. Azonban, sajnos,
ki kell mondani, hogy az agrárium népszerűsége az utóbbi évtizedben csökkent,
és bizonyos területein nagyon komoly
a szakemberhiány. A bolognai folyamat
bevezetése utáni években mind a középfokú, mind pedig a felsőfokú képzésből jóformán eltűnt az öntözéssel, meliorációval
kapcsolatos oktatás. Szerencsére az elmúlt
években ismét sikerült mezőgazdasági
vízgazdálkodással, öntözéssel foglalkozó
szakokat indítani, azonban közben eltelt

csapadékmentes periódusok, vízkészlet-gazdálkodás, öntözés, víztakarékos technológiák

húsz év, amíg sem a középfokú, sem a felsőoktatásban nem voltak ilyen képzésben
részt vevő diákok, ennek következtében
komoly szakemberhiány alakult ki. Napjainkban nagyon keresettek a mezőgazdasági vízgazdálkodási, öntözési ismeretekkel
rendelkező szakemberek. A MATE-n több
olyan szakot is indítottunk, amely mezőgazdasági vízgazdálkodással és öntözéssel
foglalkozik. Csakhogy miközben egyre nagyobb az igény agrárszakemberekre, évről
évre kevesebb a jelentkezők száma. Azt
gondolom, kell még pár év, amíg igazán
el lehet fogadtatni az új generációval azt,
hogy ez egy olyan szakma, hivatás, amiből
hosszú távon jól meg lehet élni. A képzésben ugyanúgy szükség van a szemléletváltásra, mint az agrárium más területein,
mert növelni kell a végzett szakemberek
számát. Ez óriási feladat, nagy kihívás a jövő számára.
A képzések mellett szakértőként is
bekapcsolódott az öntözésfejlesztési
programba. Milyennek látja a helyzetet, a nehézségeket és lehetőségeket
a hazai öntözésfejlesztésben?

– Szakértőként segítettük azoknak a szakembereknek a munkáját, akik döntés-előkészítőként vagy döntéshozóként vettek
részt a programban. Talán azt emelném
ki, hogy a műszaki megoldásokban is komoly szemléletváltásra van szükség. El kell

Magyarország mezőgazdasági termelés szempontjából kiváló adottságokkal rendelkezik. 2019-ben földterületének 57,1 százalékát tették ki a mezőgazdasági területek, ami,
csakúgy, mint a szántóterületeinek 46,6 százalékos aránya, európai összehasonlításban
igen magasnak számít. Az ország gazdaságában és történetében mindenkor elsődleges
szerepe volt a mezőgazdasági termelésnek, amely a hazai igényeket mindig ki tudta
elégíteni; termékei fontos tételei voltak exportunknak. A mezőgazdaság jelentősége
azonban túlmutat az élelmezésen, társadalmi és környezeti funkciókat is betölt. A vidéki
térségek életében az agrárium ma is meghatározó szerepet játszik, ami a korábbi időszakokban még inkább jellemző volt. (Forrás: Valkó Gábor: A magyar mezőgazdaság
elmúlt száz éve a statisztika tükrében. Statisztikai Szemle, 2020/6. szám.)

mozdulni a víz- és energiatakarékos technológiák irányába, ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Egyébként is fontos a
fenntarthatóság a mezőgazdaságban, ami
a jövő generációk számára egy fenntartható vidéket, életteret hagy örökül. Az öntözésfejlesztés területén elképzelhetetlen,
hogy ne víz- és energiatakarékos rendszerek telepítésével történjen. Az agrárium
digitalizációján belül elő kell segíteni a precíziós technológiák bevezetését az öntözésben is. Ma már képesek vagyunk olyan
műszaki megoldásokra, amelyek segítségével a víz – a talajadottságokhoz igazodóan – eltérő mennyiségben juttatható ki,
akár egy táblán belül is. A térinformatikai
és távérzékelési eszközök által vezérelt precíziós öntözés ma a legkorszerűbb technológia, amellyel a szántóföldi növénytermesztés sokkal biztonságosabbá válik
a jövőben. Szakértőként közreműködtünk

A vízágyúval törté
ténőő öntözés sem
m energetikaii, sem vííztakarék
ékossáágii
szempontból nem megfelelő. Sokkal hatékonyabb a víz kimagasló
hasznosulását biztosító talaj- és növénykímélő öntözőkonzol, a lineáris öntözőrendszerek vagy a mikroöntözési technológia, mint a mikro
szórófejes és a csepegtető öntözés, melynek szántóföldi bevezetésével a felhasznált vízmennyiség 45-50 százalékra csökken.

zöldkörnyezet

a kollégákkal például azoknak a műszaki
lehetőségeknek, valamint az öntözésre alkalmas csatornáknak a felmérésében, amelyek az elmúlt évtizedekben elhanyagolt,
sok esetben növényzettel benőtt, gazdátlan állapotba kerültek. Magyarországon
sok gazdálkodó jelezte már, hogy öntözni
szeretné a területét, de a földjéig nem jut el
a víz. Ezért, ahol korábban kiépített öntözési lehetőség volt, ott a csatornákat rendbe kell tenni. 2021-ben a szaktárca által
felállított munkacsoport feladata lesz felmérni a gyorsan és viszonylag kis költséggel
helyreállítható csatornákat, műtárgyakat
az országban. Így várhatóan több tízezer
hektár új terület vonható be az öntözésbe.
A harmadik fontos dolog, amiben szakértőként segítettük a munkát, a már említett
képzés és oktatás. Javaslatot tettünk arra,
hogy milyen képzéseket lenne célszerű elvégezniük azoknak, akik öntözéses gazdálkodással szeretnének foglalkozni. Továbbá
javasoltuk, hogy az agráriumban évtizedek
óta dolgozó gazdálkodóknak is induljon továbbképzés, hiszen az elmúlt időben olyan
gyors fejlődésen ment keresztül a mezőgazdaság, mint soha korábban: ma már
robotkormányzott traktorok, precíziós öntözőgépek dolgoznak a földeken. Ezekkel
az új technológiákkal a húsz-harminc évvel
ezelőtt végzett szakemberek nem találkoztak a tanulmányaik során, ezért szükség
van a legkorszerűbb ismeretek átadására.
Hiszek abban, hogy erős szakembergárdával és korszerű öntözőrendszerekkel,
valamint az ehhez szükséges megfelelő vízmennyiséggel akár háromszázezer hektárnál is nagyobb területet fogunk tudni öntözni. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy
Magyarországon régen volt négyszázezer
hektár öntözött terület, vagyis amit most
célul kitűztünk, egyszer már megvalósult.
A lehetőségeink és az adottságaink megvannak hozzá, mellé kell tennünk a szándékot és az elszántságot, és sikerülni fog. ¡
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Innováció az agráriumban A
A digitális technológia bevezetésével a mezőgazdaságban a hatékonyság növelése mellett számos környezetkímélő megoldás is lehetővé válik, ez azonban
új igényeket támaszt az agrárképzéssel szemben.

mezőgazdaságban egyre inkább teret hódítanak az innovatív eljárások, technológiák,
és a digitális megoldások bevezetésétől a szakemberek összességében legalább 60 százalékos termelési hatékonyságjavulást várnak. Az 5G, napjaink egyik legmeghatározóbb technológiai újítása, a mezőgazdaságban is rendkívül hatékony
megoldásokat tesz lehetővé, a növénytermesztésben például lényegesen gyorsabb és eredményesebb lehet a tápanyagellátás, a növényvédelem,
valamint az öntözés. Mindez nagyban hozzájárul
az egészségesebb élelmiszerek előállításához, illetve a környezetszennyezés visszaszorításához.
Az elmúlt három évben Magyarországon is mind
népszerűbb az agrárdrónok használata, ezért a
digitálisan összegyűjtött adatok alapján célzottan
lehet a növényekhez juttatni a megfelelő menynyiségű műtrágyát vagy rovarirtó szert. Az új követelményeknek megfelelő precíziós szakmérnöki képzés már az ország kilenc egyetemén elérhető. A szakmérnöki továbbképzésen részt vevők pedig a digitális talajtérképezés, a műholdas
és légi távérzékelés, a precíziós állattenyésztés és
növényvédelem témaköreiben fejleszthetik tudásukat. A ﬁatal agrárszakemberek korszerű elképzeléseinek és kutatásainak támogatása érdekében
a K&H Bank ismét meghirdette a fenntartható
agráriumért ösztöndíjpályázatot, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is előremutató, innovatív megoldások születhessenek. ¡

Bogarak
Különféle bogárfajok ősidők óta dézsmálják a gabonatárolókat, és okoznak
károkat az élelmiszer-termelésben világszerte. A Koppenhágai Egyetem kutatói
azonban új módszert találtak ki a piciny
kártevők ellen. Felfedezték azokat
szerint ez megnyitja az utat az olyan bogárhormonokhoz hasonló
a hormonokat, amelyek szabályozzák vegyületek kifejlesztése előtt, amelyekkel elérhető, hogy annyi vizelet
a bogarakban a vizeletképződést. képződjön a bogarakban, amennyi miatt kiszáradnak és végül elpusz-

A

kutatók azt javasolják, hogy a bogarak legnagyobb erősségét fordítsuk ellenük. Pontosan ezen dolgoznak a Koppenhágai Egyetem Biológiai Tanszékének kutatói a skóciai Edinburghi Egyetem és a kanadai McMaster Egyetem kutatóival
együttműködve. A káros rovarok elleni „ökológiai” módszerek
kifejlesztésére irányuló szélesebb körű erőfeszítések részeként
a kutatók felfedezték azokat a hormonokat, amelyek a vizeletképződést szabályozzák a bogarakban. Kenneth Veland Halberg, a Koppenhágai Egyetem Biológiai Tanszékének docense
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tulnak. A bogarak szisztémás ozmoregulációjának evolúciós eredetéről szóló tanulmány nemrég jelent meg a PNAS tudományos folyóiratban. A tanulmányban a szerzők igyekeznek bebizonyítani, hogy
a bogarak alapvetően más módon szabályozzák a szervezet vízvesztését, mint az összes többi rovar, és hogy ezeket a különbségeket ki
lehetne használni a kártevő bogarak folyadékegyensúlyának végzetes
megzavarására anélkül, hogy az más rovarokat érintene. A kutatási
adatok szerint ez az egyedülálló mechanizmus körülbelül 240 millió
évvel ezelőtt alakult ki, és jelentős szerepet játszott a bogarak rendkívüli evolúciós sikerében. ¡

inno -tér

Messenger Órarend • home office, fogyasztói igények

A Neptun rendszerrel összekötött Messenger Órarend chatbot segíti a szegedi hallgatók életét. Az új alkalmazás
nemcsak azt mutatja meg, hogy szorgalmi időszakban melyik oktató hol tart
órát, de azt is megtudhatják az egyetemisták, hogy melyik tanteremben lesz
a vizsga, és hogy lehet eljutni a leggyorsabban a helyszínre.

ha valaki menet közben megváltoztatta egy vizsgája időpontját, az másnaptól fog helyesen szerepelni a Messenger Órarendben. Mivel minden
felhasználónak a saját óra- és vizsgarendjét jeleníti meg az algoritmus,
ezért az első használatkor a szoftveren keresztül be kell jelentkezni
a Neptunba. A chatbot előnye, hogy nem szükséges semmilyen applikáció letöltése, csak egyszeri, a Neptun-kódot igénylő regisztráció kell
a szolgáltatás eléréséhez. Az Órarend chatbot kifejlesztését a Szegedi Tudományegyetem egykori diákjai valósították meg, a tesztelésben pedig
több mint ötven szegedi hallgató vett részt. ¡

Forrás: facebook.com/univszeged

Chatbot az egyetemis ták új barátja

A

RoboRobo nevű fejlesztőcég alkalmazása ugyan nem
alkalmas a szabadszavas kommunikációra, csak előre
meghatározott szavakkal lehet munkára fogni a szoftvert.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha valaki a másnapi óráit
szeretné csekkolni, akkor a „holnap” kifejezés beírásával látja
az aktuális listát, ha pedig a következő vizsgájának az időpontját szeretné megtudni, akkor arra a „következő” szó
beütésével tud rákeresni. A chatbot minden éjjel frissül, így

Meddig tart a chiphiány? N
A COVID-korszakban tapasztalt példátlan mértékű számítástechnikai eszközigény még évekig éreztetni fogja
hatását a chippiacon. A home office elterjedésével
jószerével elfogytak az üzletek polcairól a laptopok,
notebookok, a játékkonzolok és az okostelefonok is.

inno -tér

em túl biztató interjút adott a BBC-nek Jim
Whitehurst, az IBM elnöke. Az amerikai technológiai óriáscég főnöke ugyanis a többi között
úgy fogalmazott, hogy a számítógépes chiphiány
még akár két évig is eltarthat. A World Business
News című műsorban elhangzott nyilatkozat szerint az IBM-nek alternatív megoldásokat kell keresnie a fogyasztói igények kielégítésére. Egy biztos,
a kereslet folyamatos növekedése, az árukészletek
szűkössége miatt az elmúlt egy esztendőben tapasztalható meredek áremelkedést további drágulás követheti. A Goldman Sachs elemzője szerint
1-3 százalékkal dobhatja meg a fogyasztói árakat a
chiphiány. A probléma mindenhol jelen van: a világ
egyik legnagyobb okostelefon-gyártója, a Samsung
Electronics a Reuters hírügynökségnek idén tavaszszal azt mondta, hogy hiánya van a Qualcomm alkalmazásprocesszoraiból, amelyeket az okostelefonok szívének tekintenek a szakemberek. Az Apple,
a félvezetők legnagyobb vásárlója a világon, a hiány
miatt kénytelen volt elhalasztani legújabb iPhone
készülékének piacra dobását. A chiphiány másik
nagy vesztese a gépjárműgyártás, ugyanis egy átlagos autóban 50-150 chip található; szinte minden
funkcióhoz szükséges mikrochip a navigációtól a járművezető-támogató rendszerekig. ¡
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Sokhasznú drónok
Egyes szakemberek szerint a drónok egyre szélesebb körű felhasználása újabb
ipari forradalmat eredményezhet, a társadalomra gyakorolt hatásuk pedig már
most is markánsan érzékelhető. A katonai célok mellett az évezred elején elsősorban
még csak a fotózásban és a filmezésben népszerű önvezető légi eszköz napjainkra
a 21. századi technológiai verseny egyik legfontosabb szereplőjévé nőtte ki magát.

H

és az energiaszektoron keresztül egészen a szállítmányozásig, és az
önvezető légi eszközök a COVID elleni küzdelemben is élen jártak.
Kínában már tavaly februárban, a világjárvánnyá minősítés előtt
egy pekingi székhelyű ipari dróngyártó, a TTA ezer drónból álló
ﬂottája napi ezer veszélyeztetett kínai falut permetezett le fertőtlenítő hatású folyadékkal. A TTA M6E–1 típusú, 10 literes tartállyal
felszerelt permeteződrónok egy klórtartalmú fertőtlenítőszer és víz
keverékét juttatták ki a vírus által érintett területek falvai fölött.
Indiában pedig a megközelíthetetlen, azonban sűrűn lakott területek feltérképezését végzik jelenleg is, nagyban hozzájárulva az oltási
program hatékonyabb kidolgozásához. A drónok nemcsak a vakcinák szállításában vesznek részt, de a 13 milliós Mumbai lakosságának tájékoztatásában is központi szerepet kaptak, ugyanis a másfél
kilométer hatótávolságú hangszórókon keresztül négy nyelven ismertették a távolságtartási szabályok részleteit.
Hasonló helyzet alakult ki a fekete kontinensen is, ahol az afrikai egészségügyi légi folyosót szabályozott keretek között olyan
drónok rendelkezésére bocsátották, amelyek koronavírus elleni
gyógyszereket, illetve vakcinákat juttattak célba. Ez a megoldás
azért is volt különösen fontos, mert Afrika légi szállítási infrastruktúrája jóval elmaradottabb a többi kontinenshez képest. Az Egyesült Államokban a pandémia egészen más szakaszában váltak
kulcsszereplővé a drónok, mégpedig az újranyitásban. A lezárások
után igen nagy felületeket, területeket kell fertőtleníteni a sport-

atalmas utat tett meg az eredetileg felderítésre, az ellenséges haderők pozíciójának és mozgásának feltérképezésére kifejlesztett katonai jármű. Az Európai Bizottság becslései szerint két évtizeden belül több mint
100 ezer embert foglalkoztatnak majd a drónokkal összefüggő
területek, ezek gazdasági hatásai elérik vagy meghaladják majd
a 10 milliárd eurót. Az első áttörés a folyamatosan bővülő technikai paraméterek mellett a drónok árának csökkenésére vezethető
vissza, hiszen így egyre több ipari felhasználó vagy magánszemély
számára váltak elérhetővé. Az elmúlt években rengeteget fejlődtek
a vezérlés, a megbízhatóság és a beépített funkciók szempontjából, a hosszú üzemidőt biztosító akkumulátorok azonban még továbbra is váratnak magukra. A drónok elterjedését a hazai adatok
is alátámasztják, 2017-ben 15–30 ezer volt, mára 70–80 ezerre tehető a drónrepülések száma, ami 2025-re elérheti az évi 10 milliót,
ami naponta 27 ezer drónos repülést jelenthet az előrejelzések szerint. Összehasonlításul, ez a 27 ezres szám a mai teljes európai légi
forgalomnak felel meg. A jelenlegi hazai repülések zöme (90 százaléka) a hobbiszegmenshez köthető, a maradék a kereskedelem
(9 százalék) és a közszolgálat (1 százalék) között oszlik meg.
A dróntechnológia alkalmazása, érettségi szintje a különböző
országok különböző iparágaiban nagy eltérést mutat, de általánosságban elmondható, hogy napjainkban tucatnyi szektorban alkalmazzák a drónokat, az építőipartól kezdve a telekommunikáción
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A Méhkirálynő karrierje
Az angol Királyi Haditengerészet még 1935-ben, a Queen Bee (Méhkirálynő) nevű repülőgép
átalakításával valósította meg a világ első távirányítású repülőjét, amelynek feladata elsősorban a kiképzések támogatása volt. A gép bemutatóján jelen volt egy amerikai admirális
is, aki azonnal felismerte az innovációban rejlő lehetőségeket, ezért a második világháborúban
az amerikaiak már saját fejlesztésekkel rukkoltak elő. A „drone” névválasztás a britek iránti
tiszteletre vezethető vissza, hiszen a szó egyrészt azt jelenti, hogy „zümmög”, másrészt a méhek esetében a méhkirálynő megtermékenyítéséért felelős heréket is így nevezik angolul.
A dróntörténelem első nagyobb vállalkozása egy első világháborús veterán, Reginald Denny
személyéhez köthető, aki Radioplane nevű vállalatán keresztül 1945-ig mintegy 15 ezer drónt
gyártott az Amerikai Hadsereg megrendelésére. Nem kellett sokat várni a felfegyverzésükkel;
még a második világégés idején a Salamon-szigeteken történt az első bevetésük, ezután már
egyetlen komolyabb háború sem zajlott a részvételük nélkül. A leghíresebb katonai drón a kilencvenes években jelent meg az égbolton. A jugoszláv háborúban már élesben is bevetették
a szerbek ellen a Predator nevű gépet, amely 24 órát is képes volt a levegőben tölteni, és kiváló
felvételeket készített még éjjel is, és idővel felszerelték AGM–114 Hellﬁre irányított páncéltörő rakétákkal is. Sajnos nem ritka, hogy nem hivatalos háborús helyzetben, úgynevezett
„megelőző csapásként” is használják a drónokat feltételezett terroristák vagy lázadók ellen.
Egy felmérés szerint 2004 és 2013 között amerikai drónok több ezer ember haláláért voltak
felelősek Pakisztánban, Jemenben és Szomáliában. És nem pusztán a sivatagban bujkáló
névtelen gerillák elleni küzdelemben szereztek hírnevet maguknak. Alig egy éve például drónok
végeztek az iráni hírszerzés vezetőjével. Kászim Szulejmáni iráni tábornok 23 éven át irányította a különleges erőket és az iráni hírszerzést, így az áldozat valójában Irán külügyminisztere
is volt. Ám a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a teljesen autonóm fegyverek jelentős
akadályokba ütköznek a nemzetközi humanitárius és emberi jogi törvényeknek való megfelelés
során, és joghézagot képeznének az elszámoltathatóságot illetően.

létesítményekben, szórakozóhelyeken és a különböző intézményekben. Az Egyesült Államok Szövetségi
Légügyi Hatósága, az FAA történetében először adott ki a munkálatok
elvégzéséhez szükséges engedélyt
fer tőtlenítési céllal. A permetező
drónok első munkája sikeres volt,
a 17 500 férőhelyes, 150 ezer négyzetméteres Atlanta Hawks stadiont
mindössze egyetlen óra alatt fertőtleníteni tudták. A hírek szerint a szabadalmazott eljárást hamarosan börtönökben és kormányhivatalokban is
alkalmazni fogják.

Az új építőmesterek
A drónok építőipari felhasználására
érdekes hazai példákat is találunk.
Idén tavasszal kezdték meg Gönyűnél
a Magyarország és Szlovákia között
épülő távvezeték fázisvezető sodronyainak áthúzását a Duna felett, ott,
ahol a folyam közel 700 méter széles.
Hasonló, folyamkeresztező távveze-
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ték kiépítése utoljára az 1980-as években történt hazánkban, de
a feladat érdekességét az adta, hogy az előköteleket nem hajókkal
vezették át a két oldal között, hanem ipari drón segítségével, erre
pedig nálunk még sosem volt példa. A technológia alkalmazására
elsősorban azért volt szükség, mert így a nemzetközi és sűrű hajóforgalmat nem akadályozták.
A drónok számos más szektorban is rendkívül hasznosnak
bizonyulnak, egyebek között képesek centiméteres pontosságú
felmérést készíteni, legyen szó bármilyen épületről vagy területről, majd ezt különböző szoftverekkel feldolgozva pontos terveket kapunk töredék idő alatt. Arra is lehetőség nyílik, hogy előre
kiszámoljuk, milyen kilátást tudunk kialakítani a még meg sem
épült ingatlanunkból. A drónt megfelelő magasságba felküldve
látványos fotókat és videókat tudnak előre készíteni a kivitelezők
az ügyfelek számára, az pedig nem kérdés, hogy egy ház értékét
milyen mértékben befolyásolja a tudatosan megválasztott (örök)
panoráma. De segítségükkel akár folyamatosan nyomon követhető a teljes építési terület, a mesterséges intelligenciával rendelkező
kamerával pedig bármit szemmel lehet tartani, és a legapróbb hiba is észlelhető az építkezés során.
A magaslati munkák elvégzése az energiaipar területén is
központi szerepet játszik: szélturbinák, napelemek, olaj- és gázvezetékek vizsgálata lényegesen könnyebben végezhető el, míg
a telekommunikációs szektorban az állagmegóvás és a hibák feltárása szempontjából kiemelkedően fontos az antennák ellenőrzése.
Miután az építőipar rendszerint nagy értékű eszközökkel és alapanyagokkal dolgozik, amelyek éjszakára is a helyszínen maradnak,
ezért rendkívül hasznos, ha bizonyos időközönként drónrepüléssel
ellenőrizhető a helyszín. Meglévő ingatlanoknál is kínál alternatívát a drónok használata: megkereshetjük az épületek hővesztési
pontjait, hőhídjait, feltérképezhetjük a sérült szigeteléseket, nyílászárókat. Ráadásul vihar vagy földrengéskárok esetén is könnyen fel
lehet mérni a károkat az ingatlanban.

Expanzió több szektorban
A dróntechnológia a mezőgazdaság versenyképességében is
mind nagyobb szerepet játszik; felhasználásának egyik legfontosabb szegmense az adatgyűjtés, a monitoring, melynek segítségével hamar felismerhető és így azonnal kezelhető a többi között
a vízstressz, a tápanyag-ellátottsági zavarok, a korai gyomproblémák, elvégezhető a talajnedvesség feltérképezése, a vadkárok
felmérése, lokalizálása, a folyamatos termésbecslés. A legmodernebb drónok nemcsak területalapú becslésre képesek, hanem
gépi tanulás segítségével meg tudják becsülni a hiányzó, letarolt
növények darabszámát is. Így aztán az információk precíziós növénytermesztési rendszerekbe adaptálása jelentős hatékonyságnövelést tesz lehetővé. De ugyancsak detektálhatóvá válnak a kártevők, vagy épp időben, még kezelhető stádiumban felfedezhetők
a betegségek is.
Biztató, hogy Magyarországon is egyre több helyen alkalmazzák a pilóta nélküli eszközöket; a Mecsekerdő Zrt. szakemberei
Baranya megye erdeinek mintegy 50 százalékát felügyelik ezzel
a technológiával. A drónokat földmérési adatok kinyerésére is
használják: a terepről és a faállományról készítenek felvételeket.
A képalapú adatok feldolgozásával tudják nyomon követni fák
és erdőrészek pusztulását, a fák sűrűségét és növekedését, illetve
a természeti élőhelyek állapotát. A közel egymillió ember vízellátását biztosító Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. kelet-magyarországi vízműszolgáltató 10 ezer kilométer hosszúságú vezetékhálózatot tart karban. A technológiát a lehetséges csőtörések,
szivárgások azonosítására használják, a cső vízáteresztő képességének mérésével.
A Vodafone-csoport olyan dróntechnológia fejlesztésén dolgozik, amelynek köszönhetően könnyebben észlelni lehet majd
a tűzeseteket, gyorsul az orvosi eszközök szállítása, valamint
a vállalkozások rövid távú szállítmányozását is segíti. A Vodafone
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5G-s kísérleti laboratóriumában a hálózati adatok felhasználásával lefedettségi térképeket készítettek, melyek lehetővé teszik
a drónok számára, hogy olyan területeken nyújtsanak gyors és
hatékony segítséget, ahol a földi mentőegységek nem, vagy csak
korlátozottan bevethetők. A megoldás lehetővé teszi, hogy gyorsan és könnyen megtervezhető legyen a drónok útvonala úgy,
hogy azok közben végig kapcsolatban maradnak az irányító központtal, még akkor is, ha kikerülnek a látómezőből. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy lehetséges baleset bekövetkeztekor
a kórházak bizalmas adatok megadása és közlése nélkül hálózati
információt tudnának igényelni, hogy drónt küldhessenek a baleset helyszínére. A drónok egészségügyi felhasználására korábban
is volt már példa: néhány hónapja Spanyolországban a Vodafone
egy tesztszimuláció részeként egy 5G hálózaton kommunikáló
drónnal küldött deﬁbrillátort egy szívrohamot kapott páciens
segítségére. Némely drónok képesek kisebb súlyú – néhány kilós – csomagok szállítására is, így a kiskereskedelmi áruk mellett
élelmiszerek, orvosi és ipari termékek kerülhetnek a pilóta nélküli
járművekre. A kiskereskedelmi árukon elsősorban az e-kereskedelmi platformokon, például az Amazon vagy a DHL által szállított termékeket kell érteni, míg az élelmiszereknél az éttermi házhoz szállítást. Az egészségügyben vérkészítményeket, vakcinákat,
gyógyszereket és bizonyos esetekben a szervátültetéshez szükséges orvosi eszközöket indítanak útnak, az ipari áruk körében pedig
egyebek között a járműgyártáshoz szükséges kiegészítőkkel, számítástechnikai egységekkel találkozhatunk.
A technológiával kapcsolatban az egyik legfontosabb kérdés,
hogy miképp lehet a drónokat integrálni abba a légtérbe, ahol

Drón Koalíció jött létre
Magyarországon
Idén májusban alakult meg a Magyarországi Drón Koalíció.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Széchenyi
István Egyetem, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, valamint a HungaroControl Zrt. kezdeményezésére
létrehozott szervezet alapító tagjainak száma meghaladja
a hatvanat. A koalíció azzal a céllal jött létre, hogy hazánk
a pilóta nélküli járművek használata terén minél előbb a világ
élvonalába kerüljön, és mintaként szolgáljon az Európai Unió
számára a jogszabályi környezet kialakításában. A szervezet
feladata, hogy állandó szakmai és együttműködési fórumot
biztosítson a fejlesztők, a felhasználói oldalt képviselő piaci és
állami szereplők, valamint az akadémiai és szakmai szervezetek között. Emellett támogatást kíván nyújtani a pilóta nélküli
légi járművek felhasználásához, fejlesztéséhez, oktatásához,
teszteléséhez köthető DroneMotive kezdeményezésnek. A Drón
Koalíció szellemi műhelyként is működik, ezért a tervek szerint
szakértői és munkacsoportokat hoz létre, valamint konferenciákat is szervez a jövőben.

hagyományosan kialakult és erős szabályok vannak. A folyamatos
törvényi ﬁnomítások az előrelépés jeleit mutatják, de feltehetően
a folyamat felgyorsulása az ipari szereplők lobbitevékenységével
élesedhet igazán. Ennek pedig alapfeltétele lesz a magasabb akkumulátorkapacitás, a nagyobb repülési hatótáv, valamint a lényegesen nagyobb teherbírás is. ¡
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Önvezető hajó hódítja meg K
az Atlanti-óceánt

Forrás: IBM

Mesterséges intelligencia és önvezető technológia segíti
a Mayflower Autonomous Shipet (MAS), amely 5630 kilométeres útra indul hamarosan. A legénység nélküli jármű
a tervek szerint – egy év késéssel ugyan – a nagy-britanniai Plymouthból az amerikai Massachusettsbe fog eljutni.

üldetésével a MAS annak az 1620-ban
kifutott Mayﬂower nevű hajónak kíván
emléket állítani, amely az első angolokat vitte
el az Újvilágba. Az önvezető jármű mozgását
30 különféle szenzor segíti, amelyek folyamatosan gyűjtik és elemzik a beérkező adatokat.
A kutatók azt remélik, hogy tartós és úttörő
eredményeket érnek el a meteorológia, oceanográﬁa, éghajlattan, biológia, tengerszennyezés és -védelem, valamint az autonóm vegetáció terén. A 15 méter hosszú, alumíniumés szénszálakból megépített Mayﬂower 5 tonnát nyom, és olyan hajtóművel szerelték fel,
amely kombinálja a szél- és a napenergiát az
áramellátáshoz. Vészhelyzet esetére egy dízelgenerátor is van a bárkán. Négy évszázaddal ezelőtt a hajó két hónap alatt tette meg
a több mint 5600 kilométeres utat, az utódjának – a technológiai fejlesztéseknek köszönhetően – két hét is elég lehet. A tervek szerint
a Mayﬂower óránként 37 kilométeres sebességgel szeli majd át az Atlanti-óceánt. Az elmúlt évek tapasztalatai azt bizonyították,
hogy az önvezető hajók képesek a bóják, törmelékek, sziklák és egyéb akadályozó tényezők azonosítására, azaz képesek önmaguktól
manőverezni az óriási hullámok között. ¡

Hatalmas kamera
a Sharp csúcsmobilján
A nyugati piacon termékeivel talán kevésbé
népszerű japán gyártó, a Sharp vadonatúj okostelefonjának hátlapjára rekordméretű, 1 hüvelykes, 20 megapixeles kameraszenzor került,
ehhez hasonló nagyságú optikák tipikusan felsőkategóriás kompakt fényképezőgépekben fordulnak elő. A csúcskategóriás, Aquos R6 típusú
okostelefon kamerája közel ötször akkora,
mint megszokott méretű társaié.

H

atalmas érzékelő foglalja el a telefon felső harmadának legnagyobb
részét, mellette csupán egy ToF-érzékelő, valamint a LED-villanó
van. A Leica 7 részes lencséből álló optikával ellátott képalkotó minden
fénykörülmények között kimagasló teljesítményt nyújt, ugyanis 35 milliméteres kisﬁlmeseknek megfelelő, 19 milliméteres gyújtótávolsággal
rendelkezik. A csúcsmobil nem csupán képrögzítő egysége, hanem a
képernyője okán is egyedinek nevezhető, mert a japánok újdonságát
240 hertzes IGZO OLED panellel szerelték fel. A kijelző takarásában egy
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Qualcomm 3D Sonic Max ultrahangos ujjlenyomat-olvasót
is építettek. A középre igazított kameralyuk pedig egy
12,6 megapixeles előlapi kamerát foglal magában. A Sharp
Aquos R6 meghajtásáért egy Qualcomm Snapdragon 888
lapkakészlet felel, amely mellé igény esetén 12 GB RAM
és 128 GB belső tárhely kerülhet. Az okostelefon az 5G,
a Bluetooth 5.2, valamint a Wi-Fi 6 kapcsolati lehetőségekkel kompatibilis, de rendelkezésre áll az NFC-technológia is.
A csúcsmobilt a Docomo és SoftBank szolgáltatóktól lehet
megvásárolni. ¡

Kate Murphy • Gijs van Wulfen • Kecskés Lajos

Kate Murphy

valójában hermetikusan lezárt véleménybuborékokban kommunikálunk.
Megértjük-e valóban a másikat, és
képesek vagyunk-e a való világra
koncentrálni, amikor a virtuális valóság minden erejével a figyelmünket
követeli?
A szerző szemléletesen, közérthetően és a humort sem mellőzve vezet
be minket a figyelem pszichológiájába
és szociológiájába. Az értő figyelem
tanulható és fejleszthető, a kötet kulturális és tudományos magyarázatai,
valamint a szerző gyakorlati tanácsai
pedig segítenek, hogy ne pusztán elbeszéljünk egymás mellett, hanem valódi
beszélgetéseket folytathassunk. •

Az értő figyelem
Útmutató a jobb, tartalmasabb
kommunikációhoz
Libri Kiadó

Mikor fordult elő utoljára, hogy úgy
beszélgettél valakivel, hogy közben nem vetettél lopott pillantásokat a telefonodra, vagy nem vágtál
a beszélgetőpartnered szavába, hogy
a saját véleményed hangoztathasd?
A közösségi médián keresztül minden
gondolatunkat megoszthatjuk; azt hiszszük, a világ kinyílik előttünk, pedig

Gijs van Wulfen

Az innovációs expedíció
Képes útmutató az elinduláshoz
Az expedíció más értelemben is jelen
van. A könyvben bemutatott FORTH innovációs módszertan egy sajátos térképpel illusztrált utazásként állítja elénk
az innováció folyamatát: előkészületekkel, térképpel, módszertani iránytűkkel,
vevői elégedetlenségek formájában
jelentkező nehézségekkel és (az innovációs ötletek szempontjából) élet-halált
jelentő döntésekkel.
Szakkönyv és esti olvasmány egy
kötetben. A magyar kiadás a tizedik
a nyelvek sorában a mű 2013-as megjelenése óta. •

Human Telex Consulting

A könyv az expedíció szimbólumára
épít, több értelemben. Egyrészt számos
híres felfedező nyomát követve vonja
meg a párhuzamot a mai modern
innovációs folyamatokkal. Így találkozhatunk Kolumbusz utazásával, Hillary
Everest-meghódításával, az ember
Holdra lépésével Neil Armstrong által.
Történeteik, melyek nemegyszer arról
szóltak, hogyan küzdenek meg a felmerülő nehézségekkel, alakítják
az olvasó gondolkodásmódját.

Kecskés Lajos

A halmaz peremén

beillesztésével, másrészt a természettudomány számos területéről vett hasonlattal és analógiával éri el. Bizonyos esetekben az elemek periódusos
rendszerével vagy az izotópokkal való
összevetés tűnik célszerűnek, máskor
az evolúcióra vagy a csillagászati, kozmológiai ismeretekre való hivatkozás.
A komplex rendszerekkel való ismerkedés mindig egyfajta kaland, kísérletezés, melynek végén öröm, ha valamilyen
összefüggés megfogalmazhatóvá válik.

Cirkálás a komplex végtelenben
Typotex Kiadó

A szerző könyvében a híres Mandelbrot-halmazhoz vezető szabály kissé
általánosabb alakját vizsgálja. Nemcsak az egyszerű leképezésből következő mintázatok hihetetlenül gazdag
tárházát mutatja be, de az ennél jóval
fontosabbat is: hogyan lehet valami
módon rendszerezni az elsőre áttekinthetetlennek tűnő tapasztalatot.
Ezt egyrészt szépirodalmi idézetek

Tél Tamás, az MTA doktora,
fizikus, egyetemi tanár
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bányász, bányamérnök, önjáró hidraulikus páncélpajzs

Szerző: Stöckert Gábor

A lignitfejtés
forradalmasítója

Forrás: ﬁlmhiradokonline.hu

A Kossuth-díjra ma alapvetően kulturális
elismerésként tekintünk, de a szocializmusban a termelőmunkában elért teljesítményért is lehetett Kossuth-díjat kapni.
A díjazottak között voltak, akik technikatörténeti szempontból is ﬁgyelemre méltó
újítással érdemelték ki a kitüntetést, például Ursitz József bányamérnök, aki a
hazai lignitfejtést forradalmasította találmányával.

Ursitz Józseff egy 1962-es ﬁlmhíradóban mutatja a páncélpajzsot

A sváb származású Ursitz 1911-ben született a Nógrád megyei Etesen, de élete
nagy részét a Heves megyei Petőﬁbányán

töltötte, és itt is halt meg 2010-ben. Petőﬁbányát a térség szénbányászata hívta
életre: a korábban Pernyepusztaként ismert településen 1945-ben kezdtek lignitet
fejteni, és részben erre alapozva építették
meg a Lőrinci Hőerőművet. Ursitz tapasztalt bányászként került ide, mert már 1927ben dolgozott a salgótarjáni kőszénbányában, ahol több munkafázisban is helytállt. Petőﬁbányán így csapatvezető vájárként kezdett. A második világháború után
továbbtanult a Közgazdasági Egyetemen
és az Állami Műszaki Főiskolán. Az utóbbin
szerzett mérnöki diplomát, ezután pedig
a komlói bánya igazgatójává nevezték ki.
Sztahanovistaként több szocialista országba is eljutott, tanulmányozta a környező
országok bányászati megoldásait.
Petőfibányába 1954-től került vissza,
amikor a Mátraaljai Szénbánya Vállalat
osztályvezetője és főmérnöke lett. 1959ben itt alkotta meg legismertebb találmányát, az önjáró hidraulikus páncélpajzsot.
A frontfejtéses bányák akkor Magyarországon korszerűsítésre szorultak; a fejtésekhez kivájt bányajáratokat fadúcokkal támasztották ki, ami munka- és anyagigényes módszer volt, ráadásul a kőzettágulások miatt a támok gyakori fenntartást
igényeltek. A páncélpajzs ezt nagyrészt
kiváltotta. Egy korabeli ﬁlmhíradó szerint

az egy méter széles tagokból álló berendezés a kibányászott területet 50 méter
hosszúságban omlásveszély nélkül elzárta
a munkatértől. A gép a szén lerobbantása
és elszállítása után önműködően továbblépett a következő munkaterületre. A páncélpajzs egy 4 órás biztosítási munkát
90 percre csökkentett, és Ursitz saját leírása szerint mintegy 90 százalékos bányafamegtakarítást hozott. „A megszűnő felesleges munka növelte a tényleges teljesítményt, és 20 százalékkal csökkentette az
üzem költségét” – fogalmazott a főmérnök
visszaemlékezésében.
Bár hasonló páncélpajzsok léteztek már,
Ursitz József az ismert koncepciót több
ponton módosította olyan megoldásokkal,
amelyek gyorsabban szerelhetővé és rugalmasabban működővé tették a szerkezetet.
Ennek köszönhetően a környező országokból ezúttal mások jöttek Petőﬁbányára,
hogy új megoldásokat tanuljanak. Egy lengyel miniszterhelyettes például hat mérnökkel érkezett, és utasításba adta, hogy
addig maradjanak a mérnökök, amíg meg
nem ismerik a pajzsfejtés technológiáját.
A találmány révén felpörgő bányászat
átmenetileg még Petőﬁbánya és a szomszédos bányákhoz tartozó kistelepülések
életét is fellendítette, lakások, óvodák,
sport- és kulturális létesítmények épültek.
Ursitz páncélpajzsa 1962-ben kapott szabadalmat, és a főmérnököt ugyanebben
az évben tüntették ki a Kossuth-díjjal. Néhány év elteltével azonban már nem volt
gazdaságos a petőﬁbányai fejtés, és bezárták a bányát. Az Ursitz-féle páncélpajzsot
a bükkábrányi állandó bányászati kiállításon lehet megtekinteni. ¡
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