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Nyelvtudomány
és az agyi folyamatok
Hogyan hasznosítják
egyetemeink a tudást?
1090 Ft

A víz mennyiségére
és minőségére is vigyázni kell

Harmóniát
A ritka természeti értékeknek otthont adó védett területet
szokás rezervátumként emlegetni, és sokan azt gondoljuk
e szó hallatán, hogy a külvilágtól harmonikusan elzárt
területet jelenti. A mögöttünk hagyott hónap egyik fontos
híre volt, hogy öt ország – Ausztria, Horvátország, Magyarország, Szerbia és Szlovénia – összefogásával létrejött
a Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum, Európa egyik
legnagyobb természeti területe. Nem mondhatni, hogy
gyorsan: több mint tízéves előkészítés előzte meg, de létrejött. Magában foglalja az öt ország számos védett természeti területét, Natura 2000 területét, valamint nem védett
területeket is. Az ötök rezervátuma számos különleges
halfajnak és több mint 300 madárfajnak ad otthont.
Hazánk majdnem 330 ezer hektárnyi területtel részese
az összesen 943 ezer hektáros összefogásnak.
Jelenleg 714 bioszféra-rezervátum található a világ 129 országában. A határon átnyúlók száma 21, melyek közül négy
működik háromoldalú együttműködés keretében. Ötoldalú
bioszféra-rezervátumból a világon csak ez az egy van!
Az egyedülállóság fontos, de önmagában nem érték,
csupán statisztikai érdekesség. Akkor éri el a célját a kezdeményezés, ha nemcsak erre a szűk egymillió hektárra lesz
hatással, hanem a tágabb környezetére is. Példát mutat
gazdálkodóknak, városlakóknak, hogyan kell védeni a természetet, a vizes élőhelyeket. Harmonikusan együtt élni
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azzal a természeti környezettel, amelyből az ember kinőtt,
és amely nélkül nem élhet. Legyen ez a rezervátum egy
új szemlélet hírnöke, követendő példa. Nem bezárkózó,
hanem nyitott, harmóniát sugárzó.
Szegedi Imre
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Interjú Csiba László neurológussal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Mindennap fontosnak
lenni valakinek
„A szívinfarktus, alsóvégtagi érszűkület, stroke közös gyökere az érelmeszesedés. Emiatt
gyakran előfordul, hogy valaki mindhárom súlyos betegségben szenvedni fog” – nyilatkozta
magazinunknak Csiba László neurológus, akit Mechtler László ajánlott. A debreceni
Neurológiai Klinikát negyedszázadon át vezető akadémikus szerint a 21. század orvoslásának nagy veszélye, hogy az orvosok a gépek rabszolgái lesznek.
Édesapja 47 évig dolgozott Sajószentpéteren, köztiszteletnek örvendő körzeti orvosként. Nyolc gyermeke közül három, az unokák közül öten lettek orvosok. Nehéz eldönteni,
hogy az édesapja példája követendő volt vagy sem az utódok
számára…

vos-történész, higiénével foglalkozó, laboros, klinikus, körzeti orvos
vagy éppen kutató. Az igazi pályaválasztás 24-25 éves korra tolódik. Akkor már éretten hozol egész életre szóló döntést. Édesapám
példája mellett ez is szempont volt a pályaválasztásom idején.

– Az egyik orvos húgom hat ﬁából öt lett orvos, az ő példája egyértelműbb. Édesanyám sokszor mondta, ha nincs igazán tehetséged valamilyen speciális dologhoz, legyél orvos. Lehetsz sebész, or-

Milyen emlékeket őriz a gyerekkorából?

– Édesapám sokszor magával vitt a betegekhez már gyerekkoromban is. Láttam ﬁatal falusi halottat, arcán horgolt terítővel.
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Sajószentpéter bányásztelepülés, előfordult, hogy a kertünkben
döfködték egymást az ittas bányászok – házhoz jöttek a páciensek. Az egyik nyári éjjel édesapám azt álmodta, hogy bányász áll
az ágya mellett, fején lámpával, kezében csákánnyal. Felébredt,
és valóban egy bányász állt az ágya mellett és keltegette. „Doktor úr, doktor úr!” Elkésett az esti műszakból, orvosi igazolásért
jött. A csengő nem működött, ezért átmászott a kerítésen, bejött
a hálószobába.
Hogyan került Pannonhalmára a gimnáziumba?

– Vallásos családban nőttem fel, szüleim egyházi iskolában látták
biztosítottnak a megfelelő nevelést – a három Csiba ﬁú ezért került a 350 kilométerre lévő Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba.
A másik szempont, hogy háromszobás lakásunkban a nyolc gyerek nagyon szűkösen fért el. 1966-ban volt az ’56-os forradalom
évfordulója. A rendszer annyira félt még a gimnazistáktól is, hogy
le kellett adni a zsebrádiókat, és a diákok nem sétálhattak együtt
a kritikus október napokban. Gimnáziumi éveimre esett az 1968as csehszlovákiai szovjet–magyar bevonulás. Édesanyám megélte
a második világháborút, az éhezést. Annyira benne éltek az emlékek és a félelem, hogy küldött egy nagy szalonnát, amit nem volt
szabad megenni, csak háború esetén.
Mit kapott az egyházi iskolától?

– Kinyitotta a világot. Az egyik tanárunk, Bánhegyi Jób, Habsburg
Ottó nevelője volt. Ő írta meg a magyar írónők történetét, ennek köszönhetően bekerült a múlt század harmincas éveinek mű-
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vészvilágába. Babits Mihályt, Kosztolányi Dezsőt, Karinthy Frigyest a barátai között tartotta számon, rengeteget mesélt róluk.
Gyakran látogattuk Mécs László költőt is, aki száműzöttként élt
Pannonhalmán. Szinte minden szerzetes-tanárom éveket töltött
külföldön, missziót járt, több nyelven beszélt hihetetlen tudással.
Az egyetemen érték meglepetések?

– A Debreceni Orvostudományi Egyetemre jelentkeztem – egy lány
miatt. Őt nem vették fel, én bekerültem. Idegsebész akartam lenni, ám a Neurológiai Klinika akkori vezetője azt mondta, ha nem
elsőosztályú a kézügyességem és nem kiemelkedő a térlátásom
(mindkettő átlag alatti), ne ezt az irányt válasszam, mert viszonylag
sok az idegsebész. Legyek ideggyógyász, annak nem kell operálnia,
és sok a beteg. A mai napig hálás vagyok neki, mert igaza volt.
A Csiba család tagjai Alaszkától Párizsig, az Egyesült Államoktól Genfig laktak, illetve laknak. Miért szóródott szét
a család?

– A testvéreimet és a gyerekeiket a munkájuk vitte külföldre. Egyik
húgom a L’Oréal vegyészmérnöke Párizsban, nővérem Genfben
újságíróként, férje a genﬁ CERN-ben dolgozott ﬁzikusként. Unokaöcsémet Koszovóba biztonsági szakértőnek hívták, a másik a Lausanne-i, a harmadik a Lille-i Egyetemen tanít, és még sorolhatnám.
Unokahúgomat férje állása repítette Alaszkába, majd Hollandiába.
A világra való nyitottság, érdeklődés, de a hazaszeretet is a Csiba
család vérében van. Orvos édesapám a második világháború
végén amerikai hadifogságba került, mehetett volna az Egyesült
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Államokba, de Magyarország mellett döntött. Én egyébként gyerekként hajóorvos akartam lenni, mert azt gondoltam, a hajóorvos
sokat utazik, és közben gyógyít. Egy szempontot azonban – akkor
még – nem tudtam: a legkisebb hullámzástól is rosszul leszek.
Klinikája nemzetközileg ismert klinikai és oktatási stroke
központ, német, holland és japán orvosok kutatóhelye. Ami
azért érdekes, mert hozzánk nem jönni szoktak a fejlett országokból, hanem mi megyünk hozzájuk. Mit kapnak ezek
a szakemberek Debrecenben, amit otthon nem?

– Németországban kísérleti módszereket tanultam, Japánban az
ultrahangos eljárásokban mélyedtem el. Az ultrahangmódszereket sikerült olyan magas szinten megteremteni és annyi tudományos publikációt közzétenni, hogy az Európai Neuroszonológiai
Társaság elnökévé választott, klinikám neve ismert lett, és több
nyugati kolléga töltött éveket tudományos munkával Debrecenben. A debreceni klinika abból a szempontból is unikális, hogy
itt nagyon sok klinikopatológiai vizsgálatot végzünk – nyugaton
egyre kevesebb boncolásra kerül sor, pedig a boncolás a gyógyítás
utolsó állomása. Alapvető információkkal szolgál az alkalmazott
kezelés hatékonyságáról, a mellékhatásokról, a társult betegségekről és arról is, milyen szövődményekkel járt a beavatkozás. A hozzánk érkező nyugati kutatók klinikai és patológiai vizsgálatokat
egyaránt végezhetnek. Hát ezért is jönnek.

közül Pasteur, Roosevelt, Sztálin, Winston Churchill, Sharon
Stone, Ariel Sharon izraeli miniszterelnök is stroke-ot szenvedett. Mindenki hallotta a közelmúltban elhunyt Kaszás Attila és
legutóbb Schobert Norbert esetét, aki néhány hete szenvedett
szélütést. A stroke gyakoribb oka az érelzáródás. Sokkal kevesebb az igazi agyvérzés. Az érelzáródás kezelésének nagy nehézsége, hogy jelenleg nincs olyan gyógyszer, amellyel megállíthatjuk
az idegsejtek heveny pusztulását. A kezelés időablaka néhány óra.
Az egyetlen eredményes beavatkozás az elzáródott ér gyors megnyitása, ami történhet kémiai módszerrel – feloldjuk a vérrögöt,
illetve egy dugóhúzóhoz hasonló eszközzel megpróbáljuk kihúzni
a vérrögöt az érből, ami csak elmondva egyszerű feladat. Sokszor
kell a két módszert kombinálni.
A jelenlegi tudásunk szerint négy és fél órán belül vénásan meg
lehet szüntetni az elzáródást (néhány válogatott esetben kilenc
órán belül is), egyébként az idegsejtek pusztulásával számolhatunk. A dugóhúzós módszer időablaka – érdekes módon – akár
egy nap is lehet. Nálunk azért jók a vénás vérrög oldás eredményei,
mert a szélütésgyanús betegeket nem a sürgősségi osztályra szállítják – minden perc számít –, hanem rögtön a CT-laboratóriumba,
ott végezzük a neurológiai vizsgálatot is. A legrövidebb időn belül
CT- vagy MRI-felvétel készül; a neurológus a CT-ben megvizsgálja
a beteget, és a vizsgálat eredménye, valamint a CT ismeretében
rögtön eldönti, mit kell tenni. Ez a debreceni modell, ami külföldi
példákból gyúrt hazai változat.

Az Ön által bevezetett ellátási modellnek köszönhetően
évek óta Debrecenben végzik országosan a legtöbb vénás
vérrögoldást akut stroke-ban, régiójának stroke halálozása az egyik legalacsonyabb az országban. Mi ez a modell?

Hazánkban a stroke évente 18-20 ezer ember halálát okozza, illetve 180 ezer stroke-ot elszenvedett ember él. Hozzuk
a világátlagot?

– Magyarországon évente 35-40 ezer új stroke-beteggel számolhatunk. Sajnos a betegség nem válogat. A közelmúlt ismert alakjai

– A szívinfarktusnak, az agyi stroke-nak és az érszűkületnek az érelmeszesedés a közös gyökere. Hasonló, mint amikor vízkő rakó-
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dik le a vízvezetékben és beszűkíti a csövet, nem jut kellő mennyiségű víz a fogyasztóhoz. Lassú folyamat, de a vége, a bénulás vagy a szívinfarktus már gyors.
A legfontosabb rizikófaktor a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a dohányzás,
a túlzott zsírbevitel. Nem tudjuk pontosan megmondani, hogy az egyik beteg
miért szívinfarktusban, a másik miért stroke-ban vagy alsó végtagi érszűkületben fog először szenvedni, de sajnos sok páciensünk mindhárom betegséget
megkapja élete során. Egyébként a stroke 85-88 százalékában érelzáródásos, és
csupán a maradék 15-12 százalékban van szó vérzésről. Érdekességként említem,
hogy a jelenlegi amerikai elnöknek, Joe Bidennek a nyolcvanas években volt
agyvérzése, megpattant egy ér az agyában, de eredményesen kezelték. Sztálinnak agyvérzése, Leninnek érelzáródása volt.
Külföldi egyetemeken és kutatóintézetekben dolgozott, ami azt bizonyítja, hogy Budapesten túl is van élet. Érezte hátrányát a vidékiségnek?

– Az a ﬁlozóﬁám, hogy a hátrányból kell előnyt csinálni. Kétségtelenül igaz, hogy
Budapest egy vízfej, és aki közelebb van a tűzhelyhez az könnyebben melegszik…
A cívisváros orvoskarának az előnye az, hogy a klinikák egymás szomszédságában működnek. Gyönyörű campus, ami megkönnyíti a klinikai konzultációkat és
a tudományos kooperációt. Épületünk egyik felében a neurológia, a másik részén
a kardiológia tevékenykedik – a stroke-os beteg esetében szükség van mindkét
diszciplína vizsgálatára. Távol vagyunk a nyugattól, de közel Ukrajnához, Kárpátaljához és Erdélyhez. Tudatosan kerestem a kapcsolatot a nagyváradi, marosvásárhelyi, beregszászi kollégákkal. Sok erdélyi ösztöndíjas élvezte alapítványom támogatását. A mai napig szervezzük a továbbképző konferenciákat Erdélyben, ami
nemcsak szakmai együttműködéshez, hanem mély barátságokhoz is vezetett.
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Csiba László 1952-ben született Sajószentpéteren, nyolcgyermekes orvoscsaládban. Pannonhalmán érettségizett 1970-ben, orvosi diplomát
1976-ban szerzett summa cum laude minősítéssel. Neurológiából és pszichiátriából szakvizsgázott. 1981 és 1983 között a kölni Max Planck
Intézetben dolgozott. 1986–87-ben meghívták
Japánba, ahol ultrahangmódszereket sajátított
el. 1991-ben a franciaországi Toulouse-ban
töltött fél évet az agyi keringészavarok tanulmányozásával. Negyvenéves korában nevezték ki
egyetemi tanárnak, 25 évig vezette a debreceni
Neurológiai Klinikát. Megszervezte az ország
első neuroszonológiai (a központi idegrendszer
ultrahangos vizsgálatával foglalkozó) laboratóriumát és a Magyar Neuroszonológiai Társaságot. 2009 és 2013 között a European Society
of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics
elnöke. Munkáját egyebek mellett BattyhányStrattmann László-, Francis Crick-, SzentGyörgyi Albert-díjjal, a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjével, 2020-ban pedig
Széchenyi-díjjal ismerték el. Sajószentpéter
díszpolgára, megkapta Debrecen Pro Urbe díját
is. 2016-ban a Magyar Tudományos Akadémia
választotta tagjává.
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Hallgatói nyolc alkalommal választották az év oktatójának.
Mindenkit átenged, vagy ennél több kell ehhez a hallgatói
elismeréshez?

segíteni tudsz – ha mással nem, egy jó szóval, biztatással –, addig
van értelme az életednek.

– Éppen ellenkezőleg, nálunk a neurológia rettegett tantárgy. Pontos anatómiai ismeretek kellenek, nem lehet mellébeszélni. A legmodernebb oktatási módszereket használjuk. Videók készülnek
azokról a betegekről, akik beleegyeznek. Gyakran előfordul, hogy
tanítunk egy fontos betegséget, de ebben szenvedő beteg éppen
nincs a klinikán. A ﬁlmjeink viszont egy ilyen beteg teljes sorsát
bemutatják (angolul, magyarul): milyen panaszokkal jelentkezett,
milyen kezeléseket kapott, milyen diagnosztikai kérdések merültek fel, mi lett a beteg sorsa, és mire kell ügyelnie az őt gondozó
háziorvosnak. Évek óta szisztematikusan gyűjtöm, fejlesztem ezt
a multimédia-bázist. Oktatási ﬁlozóﬁám két meghatározó eleme a sürgősség és a gyakoriság. Az első azt jelenti, hogy azokat
a betegségeket kell részletesen oktatni, amelyek életveszéllyel
járnak, vagy tartós rokkantságot eredményezhetnek. Például
szélütés, epilepsziás roham stb. A másik a gyakoriság. A fejfájás
nagyon gyakori betegség, ezért a fejfájás kezelésére nagy hangsúlyt kell fektetni. Nem tudom elégszer hangsúlyozni, hogy meg
kell vizsgálni a beteget, nem hagyatkozhatunk csak a műszerekre,
laborra és algoritmusokra. Aki krónikusan elhanyagolja a betegvizsgálatot, annál előbb vagy utóbb műhiba lesz a következmény.
A beteget meg kell hallgatni és meg kell vizsgálni! A 21. század
orvoslásának az a nagy veszélye, hogy a gépek rabszolgái leszünk.
A mesterséges intelligencia csak segítője lehet az orvosnak, de helyettesítője sohasem!

2018-ban jelent meg második kötete Akit a Nagy Víz elsodort címmel, melyet a debreceni Csokonai Színház művészei mutattak be, felolvasószínházi előadás keretében.
Mi vitte az irodalom felé?

Negyedszázadon át irányította a debreceni Neurológiai Klinikát. Beszélhetünk Csiba-iskoláról?

– A Debreceni Klinikáról elszármazott neurológus főorvos vezeti
a miskolci, nyíregyházi, soproni, székesfehérvári, berettyóújfalui
kórházat és több nagy budapesti kórházat is, beleértve a budapesti Neurológiai Klinikát. Sőt a haifai (Izrael), Kure City (Japán)
és a müncheni egyik neuroradiológiai klinika vezetője is nálam
kutatott hosszabb időn keresztül. Hogy tanultak-e tőlem valamit?
Azt tőlük kell megkérdezni.
Kérem, boncoljanak fel! című novelláskötete két kiadást
ért meg, lefordították angol, német, román és szerb nyelvre. Az ajánlóban arról írt, hogy sok év után már tudja, kevés betegséget lehet megelőzni, kevésen segíteni és még
kevesebbet teljesen gyógyítani. De minden kiszolgáltatott,
fájdalomtól, haláltól félő embernek lehet jó szót adni, odafigyelést, egy-egy mosolyt vagy simogatást. A pályáját azért
tartja csodálatosnak, mert mindennap fontos lehet valakinek. Ennyi a lényeg?

– Ez a legfontosabb üzenet. Azt szoktam mondani, mindenkinek
megvan, vagy meglesz a maga keresztje, csak a púposon látszik kívülről is, neki mi jutott. A legrosszabb, amikor az ember úgy érzi,
már senkinek nincs rá szüksége. Még a négy végtagra megbénult
betegek is élni akarnak, ha érzik, hogy fontosak a hozzátartozóknak. Ha a tisztába tett, mosdatott, etetett beteg érzi, hogy szeretik, hogy puszta jelenléte is fontos valakinek, nem akar meghalni.
Az orvosnak is vannak, lesznek magánéleti keresztjei, lehet elkeseredett, magányos, de a műtőben, a kórteremben, a rendelőben
mindig lesz valaki, akinek ő fontos, aki tőle várja a segítséget. Amíg

– Az olvasás szeretetét édesanyánktól kaptuk. Ő azt mondta, aki
szeret olvasni, az sosincs egyedül. Talán családi vonás az íráskényszer, mert az öcsém éppen könyvet ír, a nővérem pedig jó tollú
újságíró. A két kötet ellenére sem érzem magam írónak, csak olyan
embernek, aki sok mindent látott az életben, sok tragikus és humoros esemény tanúja volt, és ezek örömét és tanulságát szeretné
megosztani másokkal. Mindegyik történet igaz, csak megváltoztattam az időpontokat, neveket, hogy senkit ne bántsak meg velük.
És mi az, ami az orvosláson és az irodalmon kívül leköti
a figyelmét?

– Most született az ötödik unokám, szeretnék a gyerekeimmel minél többet együtt lenni. Szeretek kerékpározni. Napi rendszerességgel úszok. Egyébként az úszást nem szeretem, de fantasztikus
érzés, amikor legyőzve álmosságom és lustaságom, egy kilométer
után kikászálódok a medencéből. Mint sok más emberi érzés esetén, itt is a vége a jó…
„Többet kaptam az élettől, mint amit megérdemeltem”
– szokatlan ezt olvasni egy sikeres, elismert embertől,
akinek nem szállt a fejébe a dicsőség, miközben szélütést,
stroke-ot kapott emberek ezreinek segített már, ahogy
mondta: kitörni a betegség börtönéből.

– Fenntartom ezt a véleményem. Nagyon sok olyan embert ismertem, aki szorgalmas, céltudatos és okos volt, de egy váratlan tragédia, betegség vagy halál kettétörte az álmait. Senki sem mondhatja, hogy jár neki a siker, kötelező az elismerés. Minden napot
adományként kell megélni, hiszen senki sem tudja, mikor csap le
rá egy betegség, mikor jön el a vég, vagy mikor fordul úgy az élete, hogy minden álmát fel kell adnia. Hogy is írja Faludy György
a híres versében? „»…nincs szív, mit kardom át ne járna, / enyém
a föld!« …S hogy este lett, / egy csontváz tántorgott eléje, / elfújta,
mint a porszemet. / – Kényúrként éltünk mindahányan, / s az évek
szálltak, mint a percek…”
Ez a vers tökéletesen kifejezi, milyen törékeny az emberi élet, és
mi orvosok ezzel az igazsággal mindennap találkozunk. Az esetlegesség, a törékenység tesz értékessé minden szép pillanatot.
A gyógyítás pedig egy biztos lehetőség, hogy az ember hasznosnak érezze magát. Visszanézve sok mindent másként csinálnék,
hiszen ﬁatal, negyvenéves klinikaigazgatóként sokszor voltam türelmetlen, megbántva értékes embereket. Sajnos, az ember élete
végén rendelkezik azzal a bölcsességgel, amivel élete elején kellett volna.
Kivel folytassuk a sorozatot?

– Ábrahám Lászlót ajánlom, aki a közelmúltig vezette a debreceni
National Instruments Hungary Kft.-t. Közvetlen, okos ember, akit
szeretnek a munkatársai. Nem ül és álmodozik, hanem cselekszik.
Úgy szoktam mondani, ő az, akinek a 2 × 2 mindig négy, sose 3,5
vagy időnként 4,5. ¡
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kiemelkedő kulturális értékű levelek • személyre szabott tanulás

Bővül a Bartók Archívum A
A Bartók Archívumba kerültek Bartók Béla
Székely Zoltánhoz írt kiemelkedő kulturális
értékű levelei. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.
letétként helyezte el ott a dokumentumokat.

levelek jelentőségét nemcsak Bartók személye, kézírása és a ﬁatalabb kortárs hegedűművész, Székely Zoltán művészi rangja adja, hanem
azok tartalma is. E levelezés ugyanis a többi között Bartók egyik főműve, a Székely Zoltán megrendelésére 1937–38-ban komponált úgynevezett
„nagy” Hegedűverseny keletkezését dokumentálja.
Székely Zoltánnak szóló ajánlással íródott a 2. rapszódia hegedűre és zongorára, illetve hegedűre és
zenekarra (1928–29), valamint a Hegedűverseny,
amelyet újabban a Geyer Steﬁnek ajánlott, s csak
a szerző halála után ismertté vált ﬁatalkori Hegedűverseny mellett 2. hegedűversenyként is emlegetnek.
A két kiemelkedő művész közötti kapcsolat
1921. április 23-án kezdődött, amikor egy, a kortárs
modern zenének szentelt merész műsorral léptek
fel együtt. A levelezés az 1923-tól 1940-ig tartó
időszakot fogja át. Az első ismert levél még Bartók
első felesége, Ziegler Márta kézírásával készült,
azt Bartók csupán aláírásával látta el. A gyűjtemény tartalmaz egy utóiratként megfogalmazott
külön levelet Bartók második feleségétől, Pásztory
Dittától is. A levelek döntő többségét maga Bartók Béla írta. A gyűjtemény összesen több mint
negyven, nagyrészt kézzel írott levelet, illetve levelezőlapot, valamint néhány további dokumentumot tartalmaz. ¡

Az Akadémia
a minőségi oktatásért
A tudományosan megalapozott oktatáshoz
járul hozzá a Magyar Tudományos Akadémia
Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programja
– az intézmény a húsz nyertest összesen
199 millió forinttal támogatja.

A

személyre szabott tanulás szolgálatába állított digitális technológiák, innovatív pedagógiai eszközök, problémamegoldó
tevékenységen alapuló nyelvoktatás, tanulási kudarcok megelőzése a tanulási környezet átalakításával – néhány nyertes téma
a 2021-ben új névvel és új tartalommal kiírt, korábban Tantárgypedagógiai Kutatási Programként ismertté vált akadémiai pályázaton. (Az Akadémia 2014-ben hirdette meg először a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását célzó pályázatot.)
Freund Tamás, az MTA elnöke szerint „az iskola sok gyermek számára a fegyelmet, a látszólag unalmas és érdektelen dolgok kínnal-keservvel történő elsajátítását jelenti. Rajtunk is múlik, hogy ez
a helyzet megváltozzon. Bár az utóbbi évtizedekben a folyamatos
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nekiveselkedéseknek köszönhetően az iskola – még ha nem is olyan,
mint amilyennek álmainkban szeretnénk – sok átalakuláson ment
keresztül, az oktatás területén mindig érdemes tenni, és mindig van
is mit tenni.” Az Akadémia költségvetésének növekedése lehetővé
teszi az évi 200 millió forintos program támogatására rendelkezésre álló keret fokozatos, a jelenlegi összeg kétszeresére emelését.
Csapó Benő, a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program vezetője
szerint a tudományos megalapozottságú közoktatásra azért is
szükség van, mert a PISA-tesztek eredményei alapján a magyar diákok teljesítménye romlik, ezt a trendet pedig meg kell fordítani. ¡

inno -tér

pszicholingvisztika, neurolingvisztika

Szerző: Hor váth Dániel

Nyelvtudomány
és az agyi folyamatok
A tudományágak az utóbbi évtizedekben alapvetően átrendeződnek, és a klasszikus kategóriák, mint a bölcsészeti és a természettudományos területek merev szétválasztása,
egyre kevésbé tarthatók. Talán leginkább a pszicho-, illetve a neurolingvisztikán érhető
tetten ez a változás: míg a nyelvészet korábban tisztán bölcsészeti tudomány volt, e két
ágának „lételeme” az interdiszciplinaritás. A nyelvi működés mögött rejlő pszichikai
és idegélettani folyamatok feltárása nemcsak az ember ezen egyedi jellegzetességének
jobb megértésében segíthet, de számos mentális zavar hátterét is megvilágíthatja.
„A pszicholingvisztika célja azon mentális folyamatok feltárása,
amelyek nyelvhasználat közben működnek az elmében – mondja
Kas Bence, a Nyelvtudományi Kutatóközpont Általános és Magyar Nyelvészeti Intézetben működő nyelvfejlődés kutatócsoport
vezetője. – Vagyis a pszicholingvisztika sok tekintetben különbözik a leíró nyelvtudománytól, illetve az általános nyelvészettől is.
A nyelvtudomány általános törvényszerűségeket igyekszik megfogalmazni arról, hogy egy adott nyelv milyen alkotóelemekből
épül fel, vagy melyek a mondatszerkesztés szabályai. De az így
megállapított rendszer nem feltétlenül felel meg az emberi elmében működő rendszerrel.”
Vagyis a klasszikus nyelvtudomány által feltárt mechanizmusok csak esetlegesen feleltethetők meg a beszélő ember kognitív
beszédalkotási folyamatainak. Természetesen lehetnek hasonlóságok a beszéd hátterében lévő feltételezett folyamatok és a tényleges idegi működés között, ám gyakran e hasonlóságok csak a felszínen léteznek. Ebben nincs semmi meglepő, ugyanis a klasszikus
nyelvészeti szabályok alapjait akkor rakták le, amikor a kutatók
nem is álmodhattak a tényleges elmeműködést valós időben megﬁgyelni képes vizsgálati módszerekről, például a funkcionális mág-

neses rezonancián alapuló képalkotásról (fMRI-ről), így csak az intuícióikra hagyatkozhattak.
Kas Bence az alanyi és a tárgyas ragozást hozza fel példaként.
A magyar nyelvben máshogy kell ragozni az igét, ha határozott
tárgy (amit az „azt” névmással helyettesíthetünk) vagy határozatlan tárgy („valamit”) járul hozzá, amint azt jól tudjuk – vagy lehet,
hogy még sosem gondolkoztunk el ezen, csak jól használjuk.
Ez az alanyi, illetve a tárgyas ragozás, ezeket a kategóriákat pedig
a leíró nyelvtudomány alkotta meg. A naiv nyelvhasználók számára, akik az iskolában sem tanultak ezekről a kategóriákról, azonban
e csoportosítás tudatosan nem hozzáférhető, hiszen honnan is
tudhatná, hogy ilyen szempont szerint meg lehet különböztetni
az igék ragozását. Ennek ellenére az iskolakezdés idejére – általában
hatéves korra – a gyerekek többsége szinte tökéletesen használja
ezt a rendszert. Miközben nem tudják elmondani, hogy miért úgy
ragozzák az igét, ahogy (valószínűleg a rag fogalmát sem ismerik).
Vagyis az alanyi és tárgyas ragozás elsajátítása nem tudatos
tanulással történik, hanem a gyerekek elméje a hallott beszéd
alapján nem tudatosuló formában levonta a megfelelő következtetéseket az adott nyelv rendszeréről, és alkalmazni kezdte őket.
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Az alanyi és tárgyas ragozás elsajátítása nem tudatos tanulással történik, hanem a gyerekek elméje a hallott beszéd alapján
nem tudatosuló formában levonta a megfelelő következtetéseket az adott nyelv rendszeréről, és alkalmazni kezdte őket.
A pszicholingvisztika legfőképpen azzal foglalkozik, hogy hogyan működnek ezek a nyelvet illető mentális mechanizmusok az agyban, tehát lényegében a nyelvre irányuló, alapvetően pszichológiai eszközöket és módszereket alkalmazó tudományterület.

A pszicholingvisztika legfőképpen azzal foglalkozik, hogy hogyan
működnek ezek a nyelvet illető mentális mechanizmusok az agyban. A pszicholingvisztika tehát lényegében a nyelvre irányuló,
alapvetően pszichológiai eszközöket és módszereket alkalmazó
tudományterület.

Indián nyelvek
A klasszikus nyelvészet eredendően bölcsészeti tudományág, kevés kapcsolódással a biológiai, illetve az elmebéli működéshez,
és kezdetben a vizsgálati módszerei sem voltak kifejezetten formalizáltak. Ez a múlt század elején kezdett megváltozni, amikor
felállították a nyelvészeti kutatás egzakt módszereit, amelyek révén a vizsgálatok összehasonlíthatóvá, megismételhetővé váltak.
Ebben fontos szerepe volt az észak-amerikai indián nyelvek vizsgálatának. Ezek nyelvtani rendszere, illetve szókincse rendkívül
bonyolult, így igen nehéz tanulni őket. Ezért is voltak alkalmasak
az indián nyelveket beszélő katonák a második világháborúban
az üzenetek titkosítására, illetve dekódolására.
Ezután a nyelvészet bizonyos ágai elindultak a természettudománnyá válás útján. Noam Chomsky – a kognitív tudománnyal
összeforrt modern nyelvészet egyik legismertebb alakja – az 1950-es
években már kifejezetten matematikai rendszert alkotott a nyelvészeti kutatások számára. Bár a mai pszicholingvisztika már
e logikai kereteket is meghaladta, Chomsky munkássága mindenképpen mérföldkőnek számított a természettudományos gondolkodású nyelvészeti kutatások térnyerésében.
„Ma már nem mondhatjuk, hogy a nyelvészet jellegzetes bölcsészettudományi diszciplína lenne, mivel az utóbbi évtizedekben
a biológia is egyre fontosabb szerepet játszik a nyelvtudományi
kutatásokban – érvel Kas Bence. – Ez a folyamat nem független
attól, hogy a pszichológiában már sokkal régebben megjelent
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az elmeműködés hátterében zajló idegi mechanizmusok kutatása,
és ez szűrődött át a pszicholingvisztikába. Itt pedig azonnal kapcsolódunk a neurolingvisztikához, amely a nyelvi működés mögötti konkrét idegi jelenségeket vizsgálja. Míg a pszicholingvisztika
a nyelv elmebeli működését, addig a neurolingvisztika a nyelv agybéli működését térképezi fel.”
Már a 19. század végén felismerték, hogy bizonyos agyi sérülések
(amelyeket kisebb-nagyobb károsodással túlélt az érintett) jellegzetes károsodást okoznak a beszédképességben, vagyis afázia alakulhat ki. Ilyen értelemben a neurolingvisztika előzményei megelőzték a pszicholingvisztika megszületését, dacára annak, hogy a neuro
előtag azt a képzetet keltheti bennünk, hogy a kettő közül ez a modernebb. Hiába tették le ugyanakkor a neurolingvisztika alapjait
már több mint száz éve, a vizsgálati módszerek fejletlensége hosszú
évtizedekre meggátolta a tudományterület továbbfejlődését.
Kezdetben a következtetéseket a sérülések helye és a kieső
funkciók alapján vonták le. Az elgondolás szerint, ha roncsolódik
egy bizonyos agyterület, és ennek hatására a beszédkészség bizonyos elemei elvesznek, akkor ez arra utal, hogy az adott nyelvi részképesség „helye” a sérült agyi régióban van. Csakhamar kiderült
azonban, hogy az agy működése ennél lényegesen bonyolultabb,
és szinte minden funkció számos agyterület összehangolt munkáját feltételezi.
„Valójában a különböző nyelvi funkcióknak nincsenek elkülönült központjai az agyban. A nyelvi működés hálózatos formában
működik, és a nyelv, illetve a beszéd nagyon sok agyi központ összjátékának eredményeképpen áll elő – magyarázza Kas Bence. –
Ezért abban a kezdeti időszakban a neurolingvisztikát módszertani okok miatt nem lehetett még továbbfejleszteni. Ezért a
pszicholingvisztika átvette a prímet, a vizsgálatok hangsúlya pedig
a viselkedésalapú megﬁgyelésekre, illetve azok kísérletes befolyásolására tevődött át.”
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Noha ezek a vizsgálatok a viselkedés megﬁgyelésén alapultak,
a végső céljuk mégiscsak az agyi folyamatok megismerése volt.
A legelterjedtebb kísérlettípusban a különféle nyelvi feladatokhoz
szükséges időt mérték, azt feltételezve, hogy minél nehezebbnek
találja az alany a tesztet, annál több időre van szüksége a megoldásához. Például az volt a feladat, hogy olvassa el a képernyőn megjelenő szavakat (vagy értelmetlen betűsorokat), és döntse el, hogy
azok létező szók-e vagy sem. Vagy egy ennél némileg összetettebb
feladatban az olvasott szót kategorizálni kellett (például el kellett
dönteni, hogy növényről vagy állatról van-e szó). A kutatók a feladat
végrehajtásához szükséges időből következtettek az ehhez szükséges – feltételezett – agyi mechanizmusokra. Természetesen az efféle kísérletek lényegesen közvetettebb képet szolgáltatnak az elme
működéséről, mint az fMRI-kísérletek manapság, amelyek során
a kutatók valós időben nézhetik, hogy az alany mely agyterülete
aktív éppen, de akkor ezt tette lehetővé a technológia fejlettsége.

A pszicholingvisztika algoritmusai
A kísérletek körülményeit a végtelenségig lehet változtatni, és így
évtizedek munkájával egészen aprólékos tudományos kép alakult
ki az elmebéli nyelvi működésről. Kiderült például, hogy a létező
szavakat az emberek gyorsabban felismerik, mint hogy arról döntenének, hogy egy értelmetlen betűsor nem létező szó. Ezt nemcsak az alany szókincse befolyásolja, de a létező szó gyakorisága is.
A gyakran használt rövid szavakat gyorsabban felismerjük, mint
a ritkábbakat vagy hosszabbakat, amiből arra is következtethetünk, hogy ezek „máshogy” vannak elraktározva a nyelvi memóriánkban, és így egyszerűbb előhívni őket.

Sajnos még ma sem tartunk ott, hogy pontosan ismernénk
a memórianyomok kódolásának, illetve előhívásának mikéntjét,
de feltételezhetően ez bizonyos idegsejthálózatok szinkronizált
aktivitásán alapszik. (Ha ezt a magyarázatot kissé elnagyoltnak
érzik, nem feltétlenül önökben van a hiba, egyszerűen az agy működése annyira bonyolult, hogy messze vagyunk még a teljes megismeréstől – ha az egyáltalán lehetséges.)
„E kísérletek alapján próbáltak az olvasott szó megértése hátterében álló pszicholingvisztikai funkció felépítésére következtetni.
Ha ugyanis azt látjuk, hogy például a gyakoribb szavakról könynyebben mondjuk meg, hogy létező szavak-e vagy sem (pedig a ritkábban használt szavak is ugyanannyira léteznek), az mégiscsak elmond valamit a nyelvi működés felépítéséről – mondja Kas Bence. –
Talán a gyakoribb szavakat kódoló idegsejtek eleve magasabb
aktivációs szinten állnak az agyban, és ezért a memórianyom előhívása is könnyebb és gyorsabb. Az eredmények alapján rengeteg
elmeműködési modellt építettek fel, és sokáig kísérletet sem tettek
arra, hogy e funkciókat elhelyezzék az agyban, hiszen erre az adott
korban nem volt esély.”
A kezdeti nyelvi modellek kizárólag a viselkedéses tapasztalatokat igyekeztek magyarázni, és ily módon a valós folyamatokkal
nem feltétlenül álltak összhangban. Ezeket a modelleket aﬀéle számítógépes algoritmusként képzelhetjük el. A kísérleti eredmények
alapján meghatározták a nyelvi felismerés látszólagos lépéseit,
e lépéseket pedig virtuális (vagyis a biológiában nem feltétlenül
létező) funkcionális modulokhoz kapcsolták. Például feltételezték,
hogy létezik egy modul, amely a betűket ismeri fel, majd az információt továbbítja a szóalakokat tároló modulba, amely szavakat
formál a betűkből. Később talán egy másik modul ezeket a létre-

A neurolingvisztikka a nyelvi működés mögötti konkrét idegi jelenségeket
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és használt. Ám ha szigorúak akarunk lenni, e kísérletsorozatok
egytől egyig kudarcba fulladtak: a majmokat egyszerűen nem lehet megtanítani beszélni úgy, ahogy az ember tud.
„Ezekből a kísérletekből tehát nyilvánvalóvá vált, hogy ilyen
szintű és komplexitású nyelvet elsajátítani csak az ember képes,
semmilyen állatfajjal nem tudtak eljutni ilyen összetettségű nyelvhasználatig – állítja Kas Bence. – Ez nem jelenti azt, hogy ne értek
volna el részeredményeket. Néhány főemlős képes volt több száz
kézjelet is megtanulni. De még a legtehetségesebbek képességei is
nagyon korlátozottak maradtak, ami nagyjából egy kétéves gyerek
tudásának volt megfeleltethető. Nem tudták elérni például, hogy
az állatok a pillanatnyi hangulatuktól független jelentéssel használják a nyelvi jeleket.”

Kizárólag az ember sajátja

Kérdés, mely mind a mai napig nem dőlt el, hogy a nyelv
örökletes vagy tanult képessége-e az embernek, pontosabban mely elemei genetikailag rögzültek, és mely elemeket
sajátítjuk el a környezeti ingerek alapján, illetve mely tényező
domináns a másik felett, melyek az emberi genetika azon
tényezői, amelyek lehetővé teszik a nyelvi működést.

hozott szavakat hasonlítja össze a memóriában őrzött, és onnan
előhívott szavakkal. Végül ez a folyamat kiadja az eredményt, hogy
valós szóról van szó vagy sem.
A számítástechnika fejlődése a pszicholingvisztika fejlődését
is alapvetően befolyásolta (sok más tudományághoz hasonlóan),
ugyanis e nyelvi modellek pofonegyszerűen algoritmizálhatók voltak. Így a számítógépben működő, és a nyelvi funkciókat szimuláló
modellek születtek, amelyek a látható eredmény szintjén hasonló
feladatok elvégzésére voltak képesek, mint az agy nyelvi struktúrái.
Mindezek a vizsgálatok részben a pszicholingvisztika egyik legnagyobb kérdésének megválaszolását is szolgálták, vagyis hogy
a nyelv örökletes vagy tanult képessége-e az embernek (pontosabban mely elemei genetikailag rögzültek, és mely elemeket sajátítjuk el a környezeti ingerek alapján). A nyelvész elmondása szerint
e vita mind a mai napig nem zárult le. Bár a vita frontvonalai nem
az öröklött és a tanult vélemény között húzódnak, hiszen teljesen
nyilvánvaló, hogy ilyen és olyan összetevői is vannak, hanem abban
nem értenek egyet a különböző pszicholingvisztikai iskolák követői, hogy mely tényező a domináns. Vagyis melyek az emberi genetika azon tényezői, amelyek lehetővé teszik a nyelvi működést.
A nyelvi képesség természetesen nem minden előkép nélkül
bukkant fel az emberré válás során (ahogy semmi egyéb az evolúcióban), merthogy az állatok – főként a főemlősök – is rendelkeznek a nyelvi működés bizonyos elemeivel. A múlt század hetvenes
éveiben nagy divatja volt a majmokat beszélni tanító próbálkozásoknak. Ezek rendszerint a siketnéma jelnyelvet igyekeztek alkalmazni, mert a majmok hangképző szervei nem alkalmasak a szoﬁsztikált beszédre. Az egyik leghíresebb gorilla, Koko – három évvel ezelőtt, 47 éves korában pusztult el – számos kézjelet ismert
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Mára egyértelművé vált, hogy az a kommunikációs rendszer, amelyet nyelvnek tekintünk, kizárólag az emberre jellemző az egész
állatvilágban. Noha evolúciós előképei felfedezhetők a főemlősök
és más állatok kommunikációs repertoárjában, igen nehéz például
az emberi nyelvtan összetettségét akár csak távolról is megközelítő
rendszert felfedezni bármely állatnál. Tehát a nyelvtanulás képessége öröklött és egyedi jellegzetessége az embernek, de hogy ez miként
öröklődik a génjeinkben, majd a gének alapján felépülő központi
idegrendszer hogyan teszi lehetővé a nyelvi képességek megjelenését, továbbra is kevéssé ismert területe az emberi természetnek.
A Nyelvtudományi Kutatóközpontban is folyamatosak a pszicho-, illetve neurolingvisztikai kutatások, bár Kas Bence értékelése szerint e két részterület egyre kevésbé elválasztható egymástól, hiszen mára már azok a jelenségek is vizsgálhatók neurológiai módszerekkel is, amelyek korábban kizárólagosan a pszicholingvisztika tárgykörébe tartoztak. Vagyis a modern elme- és
nyelvi modellek már igyekeznek kapcsolódni az agyban ténylegesen meglévő anatómiai struktúrákhoz. Ezért helyesebb lenne
Az idegek elsorvadásával járó betegségek pontos kiváltó okai
továbbra sem ismertek, de az elméletek szerint az idegsejtekben felgyülemlő káros fehérjék, az úgynevezett amiloidok
okozzák őket. Ami biztos, hogy minden funkciót megzavarnak,
amelyben az adott idegsejt szerepet játszott, leggyakrabban
a memória- és a nyelvi működést is károsítják.

tudomány

pszicholingvisztika, neurolingvisztika

Jellegzetes különbségek
tárhatók fel a gyerekek
nyelvi fejlődésében, például
a nemük szerint. A lányok
verbális fejlődése meghaladja
a ﬁúkét, de e különbség igen
kicsi, és az iskolakezdés idején már nincs eltérés a mondatképzésük és a szókincsük
között. Ám a bőbeszédűség
és a beszédsebesség tekintetében előnyben vannak
a lányok. A gördülékeny beszéd pedig azt a benyomást
keltheti a hallgatóban, hogy
a lányok jobban beszélnek.

már a pszicho- és a neurolingvisztikát egy nagyobb, egybeforrt
tudományterületként kezelni, amely a kognitív tudomány részterülete. Ez az átalakulás a vezető tudományos folyóiratok névváltozásain is tetten érhető: a lapok címeiben egyre gyakrabban
tűnik fel az idegtudomány (neuroscience) kifejezés.
Kas Bence azt is elmondta, hogy a Nyelvtudományi Kutatóközpont általa vezetett pszicho-, neuro- és szociolingvisztikai
osztályán három kutatócsoport működik. Az egyik azt kutatja,
hogy a felnőttkorban kialakuló neurodegeneratív betegségek
(például a demencia, a Parkinson-kór, a szklerózis multiplex
vagy az Alzheimer-kór) milyen változást, károsodást idéznek elő
a nyelvi működésben. Az idegek elsorvadásával járó betegségek
pontos kiváltó okai továbbra sem ismertek, de az elméletek szerint az idegsejtekben felgyülemlő káros fehérjék, az úgynevezett
amiloidok okozzák őket. Az azonban biztos, hogy minden funkciót megzavarnak, amelyben az adott idegsejt szerepet játszott;
leggyakrabban a memória- és a nyelvi működést is károsítják.
Egy másik kutatócsoport a gyermek- és felnőttkori kommunikációs fejlődést vizsgálja. Például arra keresik a választ, hogy miként fejlődik az irónia és a humor a nyelvben, és ez hogyan függ
össze az egyéb kognitív rendszerek működésével. A harmadik
kutatócsoport pedig a legkorábbi nyelvi fejlődéssel foglalkozik.
Azt kutatják, hogy melyek azok a jelenségek, amelyek előre jelezhetik a nyelvi fejlődésben megjelenő változatosságot a kisgyerekek között. Természetesen a gyerekek anyanyelv-elsajátítása között vannak tempó- és minőségbeli különbségek. Fontos kérdés,
hogy ez milyen tényezőkkel függ össze. Felmerül, hogy a környezeti ingerek – például a családtagokkal folytatott interakciók gyakorisága és minősége – is hatnak rá, ahogy a gyermek belső (részben öröklött) tulajdonságai is.

Régóta ismert vagy inkább vélelmezett körülmény, hogy jellegzetes különbségek tárhatók fel a gyerekek nyelvi fejlődésében,
például a nemük szerint: a lányok verbális fejlődése meghaladja
a ﬁúkét. Kas Bence részben saját vizsgálataikra támaszkodva elmondta, hogy ez a kérdés jóval összetettebb annál, mintsem
hogy messzemenő következtetést lehetne levonni. Ha rengeteg
gyereket vizsgálnak, akkor felfedezhető némi különbség a lányok
és a ﬁúk között, az előbbiek javára, de a különbség kicsi. Az iskolakezdés idején már nincs különbség a lányok meg a ﬁúk mondatképzése és szókincse között, viszont a bőbeszédűség és a beszédsebesség tekintetében bizony előnyben vannak a lányok. A gördülékeny beszéd sokszor kelti azt a benyomást a hallgatóban, hogy
a lányok jobban beszélnek.
A pszicholingvisztikai osztály negyedik kutatási területe a nyelvi zavarokat érinti.
„Az én fő kutatási területem a nyelvi zavarokkal kapcsolatos.
Ezek egy része fejlődési eredetű (amikor a tipikustól eltérő mértékben és minőségben alakul ki a nyelvi képesség), más zavarok
pedig szerzettek, amelyek például valamilyen sérülés vagy betegség következtében alakulnak ki. Utóbbiakra jó példa az afázia, illetve a demencia miatt fellépő beszédzavar – mondja Kas
Bence. – A nyelvi és a kognitív, vagyis gondolkodásbeli képességek viszonya meglehetősen összetett. Azt viszont már tudjuk,
hogy az óvodás-iskolás korban a nyelvi készségek meghatározott szintje szükséges a további kognitív fejlődéshez. A nyelvfejlődési zavarral küzdő kisgyerekek kognitív képességei általában
épnek mondhatók. De ha a nyelvi zavart később sem lehet fejleszteni (sokszor azért, mert nem ismerik fel), akkor a kognitív képességek fejlődése is megrekedhet, és az intelligencianívó
csökkenhet.” ¡
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Szerző: Dombi Margit

Fájdalomcsillapítás
génszerkesztéssel?
A Debreceni Egyetem (DE) Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) Anatómiai,
Szövet- és Fejlődéstani Intézetének „Gerincvelői nociceptív jelfeldolgozás” kutatócsoportja összefüggést talált a gerincvelő hátsó szarvában lévő idegsejtek egy csoportjának működése és az égési sérülést követő fájdalom intenzitása között. A neuronhálózatok szerveződésével foglalkozó vizsgálódásaik során dr. Varga Angelika,
dr. Mészár Zoltán és dr. Szücs Péter megoldást találtak a hő által kiváltott fájdalomérzet küszöbértékének emelésére. Módszerük modellként szolgálhat az égési fájdalom hatékony enyhítését célzó gyógymódok kidolgozásához.
A fájdalom enyhítése az orvostudomány egyik fő feladata. Mivel tud ehhez hozzájárulni az olyan alapkutatás, mint az önöké?
SZÜCS PÉTER: A mi szakterületünk a gerincvelő, amely a fájdalomfeldolgozás elsődleges állomása. Nem kérdés tehát, hogy
minden információ, ami közelebb visz bennünket e rendszer
megértéséhez, közelebb visz a fájdalomcsillapítás eszköztárá-

a)

nak bővítéséhez, illetve olyan típusú fájdalmak enyhítéséhez,
amelyekhez jelenleg nem állnak rendelkezésre hatékony módszerek. Tudjuk például, hogy a gerincvelő hátsó szarvában helyezkednek el azok az idegsejtek, amelyek a test felszínéről
(a perifériáról) érkező fájdalmas és ártalmatlan stimulusokat,
valamint az agy különböző központjaitól érkező úgynevezett

b)

Pdyncre

CAG-cas9-EGFP
AAV9 vírusvektor

Pdyn::cas9-EGFP

Intrathekalis injekció
ozmotikus minipumpa

Fájdalomtesztek

Talpelhúzási latencia (sec)

d)
c)

A hő indukálta fájdalomküszöb megemelkedik
a mutáns hisztont kifejező állatban

a)) Transzgén egérből (Pdyn:EGFP
P) származó gerincvelő hátsó szarvában található dinorﬁntartalmú (Pdyn) serkentő (Lmx1b-pozitív) idegsejtekben foszforilálódik a hiszton H3 égési fájdalom modellben. Hivatkozás: Varga és mtsai, 2021; doi: 10.3390/ijms22052297.
b)) A CRISPR
R /cas9 géneditálási stratégia vázlatos stratégiája – a hiszton H3 fehérje foszforilációs helyét érintő pontmutáció in vivo
kivitelezéséhez adeno-asszociált vírusvektorral (AAVV9) juttattuk be a géneditáláshoz szükséges komponenseket.
c)) A CRISPR
R /cas9 rendszer komponenseinek sematikus ábrázolása – a mutáns hiszton H3 szekvencia kizárólag a cre enzim jelenlétében íródik át.
d)) A termonocicepció mérés konstans hőmérsékleten (50 °C) a talpelhúzási reﬂex vizsgálatával. A hő indukálta fájdalomküszöb
megemelkedik a mutáns hisztont kifejező állatokban.
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A munkacsoport tagjai (balról): Nánásiné Molnár Tímea Krisztina, Szücs Péter, Kókai Éva, Varga Angelika, Mészár Zoltán.

SZÜCS PÉTER: A jelenlegi NAP-pályázat kezdetén az idegsejtek
működéséért felelős ioncsatornák genetikai módosításával
is kívántunk foglalkozni. Az erre való technikai előkészületek során akadt a kezünkbe egy japán szerzők által jegyzett
közlemény, amely kiindulási pontként szolgált a géneditálási
stratégiánk kidolgozásához. Célunk az volt, hogy kizárólag
a gerincvelői dinorfinerg idegsejtekben idézzünk elő pontmutációt a hiszton H3-ban, hogy ne történhessen meg a foszforiláció az adott aminosavon (szerin 10). Mivel a H3 foszforilációja egyébként a sejtosztódáskor is esszenciális folyamat, a
minden testi sejtet érintő hiszton H3 manipuláció katasztrofális következményekkel járna, emiatt tehát nem volt járható út
számunkra például a konvencionális knockout megközelítés.

leszálló serkentő/gátló parancsokat integrálják, így meghatározó szerepük van a fájdalomérzet kialakulásának szabályozásában. Arról viszont, hogy a fájdalmas ingerek feldolgozása
milyen molekuláris mechanizmusok által szabályozódik, még
mindig elégtelen információ áll rendelkezésre. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal FK_125035 pályázata,
valamint a NAP2 program keretében a munkacsoportunk
éppen ezért tűzte ki célul a gerincvelői neuronhálózatok szerveződésének molekuláris szintű megismerését, illetve a gerincvelői szinten megvalósuló fájdalommoduláció megértését.
Eredményeink hozzájárulnak azoknak a neuro-epigenetikai
szabályozó és finomhangoló mechanizmusoknak a megértéséhez, melyek a szöveti sérülés által előidézett idegi aktivitásfokozódáshoz, majd következményes fokozott fájdalomérzethez vezetnek, és ezzel közelebb vihetnek egy olyan terápia kidolgozásához, amivel az égési sérülés miatt kórosan csökkent
fájdalomküszöböt (az úgynevezett hő-hiperalgéziát) a normális közelébe emelve lehetne enyhíteni a beteg fájdalmait.
Újfajta biotechnológiai megközelítésünk pedig egyéb neurológiai kórképek célzott vizsgálatában is hasznos lehet.

Milyen elven működik az önök által kifejlesztett pontmutációs
eljárás?
MÉSZÁR ZOLTÁN: Technikánk virális transzfer eljáráson alapul (hasonlóan egyes COVID –19 elleni vakcinákhoz), vagyis a sejtekbe vírus segítségével juttatunk be idegen DNS -t.
Az általunk megalkotott vírusvektor a CRISPR/cas9 géneditálási technika alkotóelemeit kódoló génszakaszokat tartalmazza. Az alkalmazott nem patogén vírus idegsejteket fertőz
ugyan, de nem replikálódik a sejten belül, és betegséget sem
okoz. Ráadásul a rendszer elemeit úgy hangoltuk, hogy azok
kizárólag a gerincvelői dinorfinerg sejtekben működjenek.

Hogyan kerültek képbe kutatásaik során a hisztonfehérjék,
illetve a dinorfinerg neuronok?
VARGA A NGELIKA: A londoni Imperial College-ban dolgozó
dr. Nagy István vezetésével végzett kollaborációs kutatások alapján azt már kísérleteink beállítása előtt is tudtuk,
hogy a gerincvelő hátsó szarvi neuronjaiban a hiszton H3
foszforilációja az Erk-MSK 1/2 útvonalon keresztül valósul
meg nociceptív stimulus hatására, mely jelátviteli kaszkád
végül a viselkedés szintjén hő-hiperalgéziát eredményez.
Megfigyeltük azt is, hogy a hiszton H3 foszforilációját végző
útvonalak blokkolásával – a foszforilációért felelős MSK 1/2
enzim enzimatikus vagy genetikai blokkolásával – a kísérleti
állatok fájdalomérzete megváltoztatható. Azt viszont, hogy
ebben a folyamatban melyik hátsó szarvi idegsejtcsoportok
vesznek részt, ekkor még nem tudtuk. Az első lépés tehát
ezeknek a neuroncsoportoknak az azonosítása volt. Azt találtuk, hogy a dinorfinerg idegsejtek azok, amelyek leginkább
érintettek ebben a folyamatban, ezért innentől kezdve erre
a neuroncsoportra koncentráltunk.

Az új technika kidolgozását természetesen in silico kezdtük, vagyis először számítógépen szerkesztettünk egy olyan
DNS-szekvenciát, amely a vad típusú hisztonfehérjét kiiktatja az idegsejtekből, és ezzel egy időben a pontmutált
hisztonfehérje kifejeződését biztosítja. Ezt a mesterséges
DNS-szakaszt aztán beépítettük a már említett vírustörzsbe.
E beavatkozást követően a célba vett dinorfinerg sejtekben
már kizárólag csak ez a mutáns hisztonfehérje fejeződik ki,
a sejtek már csak ezt a fehérjét tudják a további fiziológiai
folyamataikhoz felhasználni. Kísérleteink alapján egyébként
úgy tűnik, hogy ez a biotechnológiai stratégia alkalmas lesz
arra, hogy ennek segítségével szétválogassuk az idegsejtek párhuzamos feladatait. Képesek legyünk továbbá ezeket
a feladatokat szelektíven vizsgálni, hogy ezeket a funkciókat
külön-külön tudjuk blokkolni vagy serkenteni. Mint ilyen,
a karmester szerepét játszó hisztonkód jobb megértéséhez,
megfejtéséhez lehet kulcs, vagyis reményeink szerint más kutatók számára is hasznos eszköz lehet a jövőben. ¡

A dinorfinerg sejtek azonosítása után hogyan jött képbe
a géneditáció?

5 mm

A vírus bejuttatására szolgáló ún. intratékális kanül
lokalizációjának ellenőrzése
mikro- CTT-vel. A vírust ily
módon közvetlenül a gerincfolyadékba juttatja be egy,
a kanülhöz rögzített ozmotikus minipumpa.

A publikációban szereplő kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium (2017-1.2.1-NKP-2017-00002), valamint a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH, FK-125035) támogatja.

tudomány
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szerkezeti sajátosság, alkalmazási lehetőségek • talajradaros mérés

A nanogyémántok titkai
Az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) Földtani
és Geokémiai Intézetének kutatója és munkatársai a nanogyémántok valódi
szerkezetére és új alkalmazási lehetőségeire világítottak rá.

A

nanogyémántok végtelenül kicsi, az emberi hajszálnál mintegy tíz-húszezerszer
kisebb kristályok. Megtalálhatók meteoritokban, ﬁatal csillagok környezetében,
a csillagközi porban (üstökösök), valamint üledékes rétegekben is leírták már őket;
a földtudósok és a bolygókutatók ezért továbbra is tanulmányozzák megjelenésüket. A nanogyémántok egyedi ﬁzikai és mechanikai tulajdonságaiknak köszönhe-

Nanogyémánt aggregátumok és egyedi nanoméretű gyémánt az Orgueil meteoritból.

tően az anyagtudományi kutatásoknak is a középpontjában állnak, mivel alkalmasak kemény
és ellenálló bevonatok, csiszolóporok, motorolaj-adalékok, továbbá kivételes tulajdonságú
polimer és fémkompozitok készítésére. Jelentőségük ellenére azonban a nanogyémántok
szerkezeti sajátosságait számos kérdés övezi.
Németh Péternek, a CSFK kutatójának és
külföldi kutatótársainak legújabb vizsgálati
eredménye szerint a nanogyémántszemcsék
jelentős része valójában nem is gyémánt, hanem nanoméretű gyémánt és graﬁt szerkezeti
elemek kristálytani összenövéséből álló úgynevezett diaﬁt. A tanulmány nemcsak az eddigi ellentmondásos mikroszkópi és spektroszkópi megﬁgyelésekre talál meggyőző magyarázatot, hanem rávilágít a diaﬁtszerkezetben
rejlő alkalmazási lehetőségekre is. A kutatók
tanulmánya a rangos Diamond and Related
Materials folyóiratban jelent meg. ¡

Döbrököz várának
ron csolásmentes feltárása
Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK)
Régészeti Intézetének szervezésében újrakezdődött
a döbröközi vár maradványainak roncsolásmentes
régészeti vizsgálata.

A

Tolna megyei Döbrököz keleti részén, a Kapos jobb partján, a folyó árteréből egy-két méterrel kiemelkedő egykori szigeten állnak a falu középkori várának romjai. Ma mindössze két magasabb és néhány kisebb falcsonk
látható, a többi falszakasz helye csupán a föld kidomborodása alapján valószínűsíthető. A falu szélén található romokra a 19. század derekán már Rómer
Flóris is felﬁgyelt, ám szisztematikus vizsgálatuk csak az 1980-as évek végén
kezdődött. A munkálatokat a BTK Régészeti Intézet 2014-ben elhunyt munkatársa, Miklós Zsuzsa indította el. Az Intézet szervezésében idén újrakezdődött a vár maradványainak roncsolásmentes régészeti vizsgálata. A munkák
első szakaszában a kutatók talajradaros méréseket kezdtek azokon a helyeken,
ahol ezt a terepviszonyok lehetővé tették: a keleti és a nyugati falszakaszok
feltételezett helyén, illetve az egykori erősség középső részén. A tervek szerint
a közeljövőben a lelőhely és szűkebb környezetének komplex roncsolásmentes
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Szintvonalas felmérés

vizsgálatára is sor kerül, és korszerű módszerekkel újra
felmérik a vármaradványokat.
Az erőd eseményekben gazdag középkori életének az oszmán hadak 1544-ben vetettek véget, ekkor
ugyanis a nemesi rezidenciából török végvár lett, és
csak a 17. század végén került ismét keresztény kézre. Egy 1729-ből származó összeírás szerint Döbrököz
vára addigra már elpusztult. ¡
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Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Ifjú feltalálókat és tudósjelölteket keresnek
Meghirdették a 31. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyt, amelyre 14–19 éves fiatalok nevezhetnek önálló projekttel 2021. november
25-éig. Az első fordulóból továbbjutók 2022. április 1-jéig dolgozhatják ki ötletüket. Az eredményhirdetés 2022 júniusában lesz.

A

Magyar Innovációs Szövetség az Innovációs és Technológiai Minisztériummal, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal főtámogatásával hirdette meg a versenyt. Az idei kiírás szerint a kreatív ﬁatalok öszszesen ötmillió forint jutalmat kaphatnak, míg a dobogós helyezés
100 többletpontot ér a 2022. évi egyetemi felvételi eljárás során.
A legeredményesebb felkészítő tanárok és középiskolák szintén
kiemelt támogatásban részesülnek.
A verseny szeptember közepi ünnepélyes meghirdetésén
Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős államtitkára azt emelte ki, hogy az újítások, innovációk
tehetik hatékonyabbá, eredményesebbé a jövő Magyarországát.
Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az elmúlt három évben Magyarországon a kutatás-fejlesztési és innovációs források
megtöbbszöröződtek. Rácz Zsóﬁa ﬁatalokért felelős helyettes államtitkár pedig arról beszélt, hogy a nemzeti tehetség programban idén 3,6 milliárd forintot fordítanak tehetséggondozásra.
A helyettes államtitkár fontosnak nevezte, hogy a ﬁatalok minden
lehetőséget megragadjanak tehetségük kibontakoztatására.
A pályázat meghirdetésekor elhangzott: egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden, 2001. október 1. és
2008. augusztus 31. között született ﬁatal, aki még nem kezdte
meg felsőoktatási tanulmányait. A hagyományoknak megfelelően a versenyre határon túli magyar ﬁatalok is jelentkezhetnek.
2021. november 25-éig lehet a kidolgozandó vagy megoldandó
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természettudományi ötlet, feladat legfeljebb kétoldalas vázlatával nevezni. Az első fordulóból továbbjutók 2022. április 1-jéig dolgozhatják ki részletesen projektjüket. A zsűri a téma megközelítésének eredetiségét, a kidolgozás alaposságát, tudományos értékét
díjazza, emellett számít az önálló munka, az írásos anyag, illetve
a műszaki alkotás vagy modell színvonala, az eredmények világos
értelmezése.
„Ebben az évben is olyan kreatív középiskolások jelentkezését
várjuk, akik műszaki, természettudományi, környezetvédelmi,
informatikai vagy matematikai területen ajánlanak innovatív
megoldást valamilyen problémára” – hangsúlyozta Pakucs János,
a szer vezőbizottság elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség
tiszteletbeli elnöke. A legjobb ﬁatalokat felkészítő középiskolai
tanárok differenciált, 600-800 ezer forintos jutalmat kapnak,
a legeredményesebb iskolák – elsősorban a szakköri munkák támogatására – egymillió forintot nyernek.
A verseny hagyományai szerint a zsűri három I., három II. és négy
III. helyezettet jutalmaz egyéves ösztöndíjakkal, valamint különdíjban részesül majd a legsikeresebb határon túli ﬁatal. A három I. helyezett részt vesz az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén. A legjobbak további rangos nemzetközi versenyekre is eljuthatnak,
például az Egyesült Államokban megrendezendő tudományos
versenyek olimpiájára (Regeneron ISEF), és szakmai utakon, akár
a Nobel-díj átadási ünnepségén is részt vehetnek. Az arra alkalmas
pályázókat a Startup Campus ingyenes üzleti és forrásszerzési képzésben részesíti. A verseny részletes felhívása az innovacio.hu portálon olvasható. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Hogyan hasznosítják
egyetemeink a tudást?
A felsőoktatás szerepe az utóbbi évtizedekben látványosan átalakult, és a hagyományos feladatok mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott a kutatási eredmények
piaci hasznosítása, az ipari kapcsolatok építése vagy a startup vállalkozások felkarolása. Vajon mennyire képesek megfelelni hazai egyetemeink az új kihívásoknak? És milyen eredményeket tudnak már felmutatni?

E

gy több mint 150 egyetemi inkubátor és csaknem 900 vállalat bevonásával készült tanulmány szerint a felsőoktatási
intézményekben létrehozott és gondozott vállalkozások
több munkahelyet és több eladást eredményeznek, mint
az egyetemeken kívül fejlesztett új üzleti kezdeményezések. Szerencsére a hazai intézmények is egyre inkább követik ezt a trendet,
azaz egyetemi inkubátorok létrehozásával és vállalkozásfejlesztési
programokon keresztül ösztönzik a hallgatók innovatív ötleteinek
megvalósítását, emellett pedig egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a vállalati kapcsolatok kiépítésére és élénkítésére is.

Tudatos építkezés
„Az egyetemi innovációs ökoszisztéma esetében az ad hoc jellegű
ötletelést Magyarországon az utóbbi években felváltotta egy tudatos építkezés” – értékelte a folyamatokat Deák Csaba egyetemi
tanár, a Miskolci Egyetem korábbi kancellárja. Mint fogalmazott,

a szervezettségnek köszönhetően már nem kizárólag az aktuális
vezetéstől függ, milyen szerepe van az innovációnak az egyetemen belül. Véleménye szerint azért is hasznos ez a koncepció, mert
nem tanszéki vagy éppen kari szinten kell ezt a kérdést kezelni,
hanem intézményi szinten, így jóval összetettebb feladatok megoldására is alkalmas lesz egy-egy egyetem, és a nagyvállalati kapcsolattartás is gördülékenyebbé válik. Az egyetemi tanár tapasztalata szerint az erre kijelölt új szervezetek képesek levenni a kutatók
és oktatók válláról a terhet, akik sokkal jobban tudnak koncentrálni a valós feladataikra. Mindebből következően rövidülnek és
egyszerűsödnek a kommunikációs csatornák, mindenki pontosan
tudja, hogy mi a feladata. A kutatóknak nem feladatuk a marketingről való gondoskodás és a jelentős mennyiségű adminisztratív
feladatok ellátása: hasznosabb, hatékonyabb, ha csak a kutatásra
összpontosíthatnak. A volt kancellár szerint a hatékonyság kulcsa
abban is rejlik, hogy az új struktúra belső elfogadottsága mekkora
az intézményen belül. „Természetesen még nem járunk az út végén,
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Az új pályázati lehetőségek, a Területi Innovációs Platformok, az új Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3), a Nemzeti Laboratóriumok mind-mind erősítik az egyetemek és a piaci szereplők összefonódását, és jóval összetettebb feladatok megoldására is
alkalmas lesz egy-egy egyetem, valamint a nagyvállalati kapcsolattartás is gördülékenyebbé válik.

de az irány mindenképpen helyes” – állapította meg a folyamat jelenlegi állásáról Deák Csaba, és hozzátette: az új pályázati lehetőségek, a Területi Innovációs Platformok, az új Nemzeti Intelligens
Szakosodási Stratégia (S3), a Nemzeti Laboratóriumok mind-mind
erősítik az egyetem és a piaci szereplők összefonódását, ráadásul
a regionális szerveződések esetében még bőven maradtak kiaknázatlan lehetőségek.
Lengyel László, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem (BME) Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának (FIEK) igazgatója is elsőként az új pályázati lehetőségekről
beszélt. Példaként az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázatot említette, amely lehetővé tette a szellemitulajdon-kezelés és
a technológiatranszfer-tevékenység új alapokra helyezését. Ezzel
párhuzamosan megszületett a BME új szellemitulajdon-kezelési
szabályzata is, amely korszerű alapelvek szerint, a jogszabályi változásokat is tükrözve szabályozza az Egyetemen létrejött kutatási
eredményekkel kapcsolatos iparjogvédelmi és szerzői jogi kérdéseket. Az ebben foglalt eljárások – és az iparjogvédelmi költségek
fedezésére rendelt forrás – eredményeképpen két év alatt húsz
felett jár a szabadalmi bejelentések száma.
„A szellemitulajdon-kezelés azonban csak az egyik oszlopa a tudástranszfernek és a kutatási eredmények piaci hasznosulásának” – hangsúlyozta az Innotéka magazinnak Lengyel László. Kiemelte, hogy ugyanekkora a jelentőségük az egyetemi fejlesztésű
megoldások „termékesítése” irányába tett lépéseknek (ez nem
termékfejlesztést jelent, csupán azt, hogy a „nyers” alapötletből
az ipar számára is érdekes, magasabb TRL [Technology Readiness
Levels] szintű megoldásokat lehessen építeni: demonstrátorok
és prototípusok létrehozását, szoftveres automatizálást és applikációfejlesztést, validációt), valamint a technológiamarketingtevékenységek: partnerkeresés és a megfelelő együttműködések
vagy üzleti tranzakciók előkészítésének.
Lengyel László szerint minden eset eltérő kezelést igényel:
a technológiatranszfer egyik legnagyobb kihívása, hogy nem lehet ugyanazon a sínen végigfuttatni az összes egyetemi kutatásifejlesztési-innovációs (KFI) eredményt. „Mindenhol meg kell találni
a jogi védelem és a hasznosítás lehető legjobb, az adott eredményhez leginkább illeszkedő módját. A spin-oﬀ, azaz egyetemi IP hasznosítására létrehozott vállalkozás alapítása az egyetemi kutatási
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eredmények hasznosításának egyik, de nem egyetlen vagy kizárólagos módja” – jegyezte meg. Mint emlékeztetett, a hazai jogi
környezet 2019 januárjában mozdult el olyan irányba, hogy a szellemi vagyonnal való gazdálkodás kapcsán már nem képez visszatartó erőt az egyetemi spin-oﬀok létrehozása kapcsán, és ennek
nyomán az egyetemi szellemitulajdon-kezelés is a megújulás jeleit
mutatja. 2021 májusában egy újabb, több törvényt érintő módosítási csomaggal további akadályok hárultak el a hasznosító vállalkozások megalapítása elől.
„A BME körüli élénk spin-oﬀ tevékenység kibontakozását segíti
az Egyetem Tudományos és Innovációs Park programja is” – ismertette a következő elemet a FIEK vezetője. Ennek azonban nem
csupán a jogi oldalát, de a kölcsönös előnyökön nyugvó üzleti
modelljeit is ki kell dolgozni, hiszen az egyetemi szerepvállalás egy
hasznosító vállalkozásban az egyszerű licencszerződéstől a jelentős cégtulajdoni részesedésig terjedhet. Ám felmerülhet egy olyan
egyetemi tulajdonú közvetítő gazdasági társaság megalapítása is,
amely a spin-oﬀokban a BME-érdekeltség megjelenítését szolgálja.
Jelenleg még – különösen a közvetlenül állami fenntartású egyetemek esetében – kihívást jelent az egyetemi résztulajdonú spinoﬀok létrehozatalának működőképes gyakorlatának a kialakítása,
mint ahogy a kockázati tőke bevonásának is megvannak a speciális nehézségei, de a motivált és vállalkozói szemléletű pionírokkal
lezajló néhány pilotprojekt jó alapot fog teremteni ahhoz, hogy
a hasznosító vállalkozások a BME körül is megszokottak legyenek.
Lengyel László a FIEK munkájáról szólva elsősorban arra hívta
fel a ﬁgyelmet, hogy egyebek között kezelik az egyetemi szintű,
tehát több kar szerves együttműködését igénylő projekteket, mint
például a FIEK-projekt, Kompetencia Központ projekt, továbbá
a Nemzeti Laboratórium projektek, másrészt a technológiatranszfer-tevékenységek egyetemi szintű szervezése tartozik hozzájuk. Mindennek része a Horizon Europe projektek generálása is.
„Itt kapcsolódik mind a Területi Innovációs Platform, mind pedig
a Nemzeti Laboratóriumok célkitűzéseihez is a munka, nevezetesen, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységekkel minél alkalmasabb,
minél kompetensebb legyen az Egyetem, illetve legyenek magyar
partnerek a Horizon Europe projektekben való részvételre, valamint egyre több esetben a konzorcium megszervezésére és vezetésére” – említett néhány konkrétumot az igazgató. Szerinte a Területi
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Innovációs Platformok munkájából további két hasznos eredmény
körvonalazódik. Egyrészt a kis- és középvállalkozások minél aktívabb KFI részvételének ösztönzése, másrészt pedig a nagy egyetemek, illetve kutatóközpontok 2-3 intézményes közös fejlesztése.
Példa erre a BME és a Semmelweis Egyetem közös munkája egészségügyi területre alkalmazott MI-megoldásokban.

Megváltozott szemlélet
A hazai egyetemek az idei első fél évben több oltalmi igényt nyújtottak be, mint korábban egy teljes év alatt – minderről már Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH)
elnöke beszélt magazinunknak. Az idei számok az elmúlt évek
adataival összevetve még inkább biztatóak: 2019-ben 53 oltalmat
jegyeztek a magyarországi felsőoktatási intézmények, tavaly 71-et,
idén hat hónap alatt pedig már 81-et. Azaz, ha ez a tendencia folytatódik, akkor év végére akár meg is duplázhatnák a 2020-as számokat. A Hivatal elnöke úgy látja, ennek az emelkedésnek az egyik
legfőbb oka az, hogy az intézmények elkezdtek IP-tudatosan (IP;
intellectual property – szellemi tulajdonjog, szellemi alkotások joga) gondolkodni. Vagyis felismerték: ha a felsőoktatási intézményben létrehozott innovációkat levédetik, a megszerzett oltalom
az egyetemnek, sőt akár a diákoknak is bevételt jelenthet. „A modellváltással, az egyetemek új működési rendjével elindult Magyarországon egy olyan szellemitulajdon-védelmi tudatos gondolkodás,
ami külföldön már bevett forma az intézmények ﬁnanszírozásának
kiegészítésére” – helyezte nemzetközi összefüggésbe a folyamatot
Pomázi Gyula, aki a jövőt tekintve rendkívül bizakodó, ugyanis egyre több egyetemi együttműködése van az SZTNH-nak olyan felsőoktatási intézményekkel, ahol a képzésben, az oltalomszerzésben
is különböző módon segítik a hallgatókat és a kutatókat. Az elnök
azt is elmondta, hogy a szellemi tulajdon kezelésében bátor és in-

novatív megközelítésre van szükség, amely egyszerre ösztönzi, védi és hasznosítja az egyetemen létrejövő új tudást. Elsőként a Miskolci Egyetemmel kötöttek megállapodást, de azóta a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a kecskeméti Neumann János Egyetem és a győri
Széchenyi István Egyetem is csatlakozott a kezdeményezéshez.
Az SZTNH elnöke lapunk kérdésére kitért arra is, hogy az emelkedő számok hátterében állhat az is, hogy egyre több egyetemista tananyag keretében tanul arról, hogy milyen előnyei vannak
a szellemitulajdon-védelemnek. Mint fogalmazott, ennek köszönhetően felzárkóznak a nyugati társaikhoz, akik gyakran már úgy
hagyják el az egyetemet, hogy saját szabadalmakkal vagy oltalmakkal rendelkeznek. „A külföldiek tudatosságát mutatja az is,
hogy nálunk is több külföldi egyetemnek van bejelentése, vagyis
tudják, hogy ha van egy innovációjuk, azt érdemes azokban az országokban levédetni, ahol valamilyen céljuk van a hasznosítással”
– mutatott rá az oltalmi kérdések összetettségére Pomázi Gyula.
A jelek szerint a magyar piac sok külföldi egyetem fókuszába került a közelmúltban, ugyanis az elmúlt két és fél évben több mint
260 oltalmat jegyeztek nem magyar felsőoktatási intézmények
Magyarországon. A Hivatal elnöke szerint az innováció nálunk is
tömegével van jelen a hazai egyetemeken, most már csak a jogot kell megszerezniük arra, hogy azokat ne másolhassák le idő
előtt a nagy multik. Pomázi Gyula megjegyezte azt is, hogy a koronavírus-járvány is hatással volt az innováció mértékére, ugyanis
az egyik leginkább ismert találmány tavaly márciusra, a pandémia
első hullámára tehető.
A Semmelweis Egyetem orvosszakmai vezetésével alkotta meg
a Femtonics Kft. azt az akkumulátorról és palackról is működő,
hordozható lélegeztetőgépet, amely kifejezetten az új koronavírus okozta légzési elégtelenség kezelésében hatékony. A hazai
találmány a kiáramló levegő szűrésével védelmet nyújt a betege-
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ket ellátó egészségügyi dolgozóknak. Az eszköznek kifejezetten
jók az áramlási tulajdonságai, gyors a vezérlése, a zárt rendszerű
légzőkör és gázellátás nem pazarló, ezért a berendezés nagy előnye, hogy nem jelent többletterhelést a kórházi gázhálózat számára. A fejlesztők ráadásul olyan alapanyagokat használtak, amelyek
megfelelnek az orvostechnikai eszközökre vonatkozó előírásoknak, ugyanakkor nem minősülnek hiánycikknek, ami a gyártási
folyamatot is egyszerűsíti.
És ha már lélegeztetőgép: az Óbudai Egyetem által irányított,
nemzetközi szakembereket is foglalkoztató kutatócsoport egy
olyan tömeg-lélegeztetőgép fejlesztését tűzte ki célul, amellyel
egyszerre tíz, ötven vagy akár még ennél is több kritikus állapotú
betegen tudnak segíteni. Az orvosi eszközt úgy tervezik, hogy tábori körülmények között is működhessen, és a kilélegzett fertőző
levegő ne a közös kórházi légtérbe kerüljön, mint ahogy az a jelenlegi lélegeztetőgépek esetében történik.

Az autonóm járművektől
a burgonyavetőmagig
Kellemes meglepetés volt a Világgazdaság idén tavasszal publikált
gyűjtése, amely szerint a hazai székhelyű jogosultak közül a legtöbb Magyarországon hatályosított európai szabadalommal a Pécsi Tudományegyetem rendelkezett 2020-ban a Richter Gedeon
Nyrt. és az Egis Zrt. mellett. A Pécsi Tudományegyetemnek jelenleg 161 szabadalma van, közülük 19 belföldi és 142 nemzetközi.
A nemzetközi szabadalmak több mint húsz országra – a többi
között Ausztráliára, Kínára, Japánra, Spanyolországra, az Egyesült
Királyságra, az Egyesült Államokra és Franciaországra – terjednek
ki. A dicsőségen kívül anyagilag is megbecsülik Pécsett az innovációban részt vevőket: amennyiben a szellemi alkotás a piacon

hasznosul és bevételt hoz a felsőoktatási intézménynek, úgy
a költségekkel csökkentett összeg 70 százaléka a kutatót, feltalálót illeti. Pécsett a szabadalmak 44 százaléka a természettudományok, 35 százaléka az orvostudomány és gyógyszerésztudomány,
14 százaléka a műszaki, 7 százaléka egyéb, így például a szőlészet
területéről kerül ki. Az intézmény ráadásul belső pályázatot dolgozott ki, hogy még jobban ösztönözze az oktatóit és hallgatóit
a munkára, akik akár hétmillió forintos támogatást is elnyerhetnek
olyan ötletek megvalósítására, melyben piaci lehetőséget látnak.
De nézzünk néhány konkrétabb példát is a hazai mezőnyből.
Idén tavasszal magyar szabadalom született az önvezető járművek
vészhelyzeti irányítására is. A BME egyik közelmúltban nyilvánosságra hozott eredménye egy műegyetemi kutatók által szabadalmaztatott, autonóm járművekben alkalmazható, zárt hurkú automatikus mozgásszabályozó rendszer. Az egyetem már évek óta
keresi a járművek autonóm irányításának lehetőségeit az úgynevezett stabilitási határon túl, amikor a vezetőnek már nincs ráhatása
a jármű irányítására. Az új berendezéssel együtt egy olyan algoritmust is kidolgoztak, amely a tapadási határon túl is kontrolláltan képes irányítani a járművet. Mindez a gyakorlatban azt jelenti,
hogy még az ESP vagy ABS járműdinamikai szabályozórendszerrel
rendelkező járműveknél is nagyobb hatékonysággal irányítja vészhelyzetben a tapadási határt átlépő autót. A szabadalmi eljárás
során a Ford és a Toyota legfrissebb fejlesztéseivel vetették össze
a műegyetemi kutatók berendezését. A kutatási terület az egyik
leggyorsabban fejlődő technológiákat használja, hiszen egy rendkívül értékes piacot képvisel. 2019-ben közel 55 milliárd dollárra
becsülték a globális autonóm járműpiac értékét, és az évtized felére akár a tízszeresére is emelkedhet ez a szám. A BME szabadalmával egy rendkívül elit társaságba került, ugyanis a világon mindöszsze három egyetem alkotott eddig vészhelyzetben vezető nélküli
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Az egyetemi rangsorok kialakítását hagyományosan az alapkutatások sikeressége, a Nobel-díjak és a publikációk száma befolyásolja
jelentősen, azonban számos helyen már a vállalati elismertség és
kapcsolatrendszer mértéke is fontos szempont.

manőverezésre alkalmas járművet: a Stanford University, a Massachusetts Institute of Technology, valamint a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem.
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen (MOME) pedig egy
olyan csomagot fejlesztettek ki, amely újszülött fogadásához szükséges alapvető eszközöket és információkat tartalmaz. A MOME
szellemi tulajdona a ﬁnn baby boksz mintájára elkészült segítődobozt bárki összeállíthatja a környezetében élők vagy rászorulók
számára. A csomagok know-how-ja a bennük lévő dolgok listájától a kommunikációs anyagokon át a csomag ﬁzikai elrendezéséig,
a tervrajzokig digitálisan letölthető formában elérhető mindazok
számára, akik tenni szeretnének embertársaikért. A Baba pakk
izolációra nevű fejlesztéshez készült weboldalon további ötletek,
információk és ingyenes letölthető szabásminták is vannak.
A Debreceni Egyetem Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központjában egy új vetőmagkezelési módszert dolgoztak ki, amelyre
azért volt szükség, mert a burgonyatermesztésben kiemelkedő
jelentőségű az egészséges vetőgumó használata. A burgonyát fertőző és a vírusos vetőgumóval is terjedő betegségek ugyanis akár
80 százalékos termésveszteséget és jelentős minőségi romlást is
okozhatnak. Az egészséges vetőgumó-előállítás alapja a fertőzött növények laboratóriumi körülmények között végbemenő

vírusmentesítése, majd a kezelt alapanyagok szövettenyésztéssel
történő felszaporítása. Az Egyetem által kidolgozott készítmény
segítségével már a kutatás első szakaszában körülbelül 30 százalékos hatékonysággal lehetett vírusmentes palántákat létrehozni.
A kutatás során optimalizálták a szerek adagolását, a kezelés időtartamát, ismétlésének szükségességét. A kidolgozott és szabadalmazott módszerük révén az alkalmazott kemoterápiás szerek
ﬁtotoxikus hatása minimálisra csökkenthető – a megfelelő vírusmentesítési szint elérése mellett. A leghatékonyabb módszerekkel
akár 70-90 százalékban vírusmentes növényeket lehet termeszteni.

Folyamatos verseny
Deák Csaba egyetemi tanár végül kitért arra is, hogy bár az egyetemi rangsorok kialakítását hagyományosan az alapkutatások sikeressége, a Nobel-díjak és a publikációk száma befolyásolja jelentős
mértékben, azonban számos helyen már a vállalati elismertség és
kapcsolatrendszer mértéke is fontos szempont. Azt is elmondta,
hogy az egyetemek között folyamatos a verseny, ezért is pozitív,
hogy a hazai felsőoktatási intézmények nemzetköziesítése jól halad, és reményei szerint a kijelölt szakterületeken már az évtized
végére komoly nemzetközi eredményeket tudnak felmutatni. ¡
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A Humán Reprodukciós
Nemzeti Laboratórium
Egy pillantást vetve a legfrissebb világstatisztikai adatokra, megállapíthatjuk,
hogy mára a technológiai civilizációnk gyors és globális elterjedése mellett bolygónkon az átlagos teljes termékenységi arány (vagyis az, hogy a termékeny korú
nők átlagosan hány gyermeket hoznak világra) egy évtizede 2,5 alatt marad.

M

agyarország hét másik ország mellett két évtizede
tartósan 1,5 alatti értéktartományban szerepel, ami
az utóbbi évek enyhén javuló számadatai
mellett is folyamatos népességfogyást eredményez. Minden negyedik nő találkozik
olyan, egészségét érintő eseménnyel, amely
közvetett vagy közvetlen módon összefügg
a termékenységét meghatározó tényezőkkel. Itthon az összes meddőségi problémával küzdő házaspárok száma eléri a párok
15 százalékát. Hazánkban talán égetőbben,
de a világ többi részén is a demográﬁai stabilitás megteremtéséhez elengedhetetlenné válik a humán reprodukció területének
alapos, széles keretbe helyezett megértése,
innovatív megközelítése és a már alkalmazott stratégiák hatékonyságának növelése.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium részéről támogatást nyert a Pécsi
Tudományegyetem (PTE) vezetésével indított Humán Reprodukciós Nemzeti Labo-

Prof. Dr. Kovács L. Gábor
szakmai vezető

ratórium (HRNL) kutatóprogram, amely a
reprodukció területét klinikai szempontból
tágabb körben integráló, innovatív infrastrukturális háttérre épülő kutatómunkának ad keretet. A program 2020 novemberében indult, és 2023 végéig tart, a ráfordítható támogatás összege 2,5 milliárd
forint. A HRNL megvalósításához az alapokat a Pécsi Tudományegyetemen zajló,
Chip
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Prof. Dr. Bódis József
társ szakmai vezető

több évtizedre visszatekintő reprodukciós
kutatás nyújtja. A Nemzeti Laboratórium
vezetője, dr. Kovács L. Gábor Széchenyidíjas akadémikus, emeritus egyetemi tanár, az MTA Felügyelő Testületének elnöke, az MTA Orvosi Tudományok osztályának elnökhelyettese, aki a neuroendokrin és metabolikus szabályozás, valamint
a laboratóriumi diagnosztika módszereinek fejlesztése területén ért el komoly hazai és nemzetközi sikereket.
A nemzeti laboratórium kutatási programjainak legfontosabb elemei a szülészetnőgyógyászat területéről érkeznek. Ennek
a tématerületnek a vezetője dr. Bódis József akadémiai doktor, az Innovációs és
Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős
államtitkára, a PTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikájának korábbi igazgatója,
a Magyar Nőorvos Társaság és a Magyar
Asszisztált Reprodukciós Társaság elnöke,
aki a mesterséges megtermékenyítési eljárás alkalmazását 1988-tól a pécsi klinikán,
Magyarországon elsőként megvalósította.
Kettejük szakmai és kutatómunkája
évtizedek óta összekapcsolódik. Az álta-
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Mikromanipulációra alkalmas IVFF (In vitro fertilizá
zááció) munnka
kaál
állo
loomá
má s

luk létrehozott, a HRNL magjául szolgáló,
mintegy 100 fős kutatói közösség több
mint nyolc éve dolgozik együtt, és munkájukkal hatékonyan nyernek pályázati
forrásokat. Nemrégiben sikeresen zárult
GINOP-pályázatuk az embrió életképességének meghatározására szolgáló chipalapú
mikroﬂuidikai diagnosztikus eszköz fejlesztésére fókuszált. A HRNL vezetősége által
összefogott szakterületi kutatócsoportok
12 kutatási alprojektet és 26 kutatási tématerületet ölelnek fel, melyek felsorakoztatják
a szülészet-nőgyógyászat sebészi és konzervatív szakterületeit, a mesterséges megtermékenyítés szakterületét, a laboratóriumi
diagnosztika proteomika, metabolomika,
genomika reprodukcióhoz kapcsolódó kutatási területeit, továbbá a bioinformatika
és biostatisztika területét a mesterséges intelligencia és gépi tanuláson alapuló módszerek területét, a terhességi immunológia
kutatási és klinikai területeit, a klinikai endokrinológia kapcsolódó területeit, az urológia, az andrológia szakterületek, valamint
az újszülöttgyógyászat és a gyermekgyógyászat klinikai és kutatási területeit.
A PTE Szentágothai János Kutatóközpont kutatólaboratóriumaiban, elméleti
intézeteiben és klinikáin a reprodukció
vonatkozásában végzett kutatások összehangolásán kívül a HRNL feladata a rep-

rodukció tématerületének doktori programokba történő integrálása, az e téren
születő szabadalmak és infrastruktúra-fejlesztések elősegítése, a kutatási hálózat országos és nemzetközi szintű kiterjesztése is.
Jelenleg országosan több mint 16 partnerintézménnyel folyik szakmai együttműködés: az ELKH Természettudományi Kutatóközponttal, a Semmelweis Egyetemmel,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, több regionális reprodukciós központtal és diagnosztikus laboratóriummal.
Nemzetközi szintű kutatási együttműködések születtek a bécsi Universitätsklinik
für Frauenheilkundéval, a Marosvásárhelyi
Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemmel, és
keresik a kapcsolódást a visegrádi országok
hasonló intézményeivel. Kiemelten fontos
eleme a HRNL-szervezetnek, hogy a hazai
és nemzetközi kutatások vérkeringését
összekösse a vállalati szférával, magyar és
nemzetközi ipari partnerekkel, mivel nagyon fontos, hogy a tudományos eredmények mellett szabadalmaztatható és piacra
vezethető innovatív termékek szülessenek.
A HRNL-hez kapcsolódó széles körű
kutatások három fő területre oszthatók:
a reprodukciós problémák fogamzás előtti,
fogantatás körüli és a megtermékenyítés
utáni okainak feltárására. A fogamzás előt-
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ti jelenségeket megcélzó vizsgálatok érintik
a petesejt vizsgálatát, és a sorozatos abortusz hátterében húzódó genetikai, immunológiai és hormonális szabályozási okokat
is. Kutatások célozzák a férﬁ nemzőképtelenség környezeti és genetikai hátterének
kutatását és kezelési lehetőségeit is. A petefészek és méhátültetés operatív innovációt jelent Magyarországon, megvalósításukra a HRNL kereteiben nyílik lehetőség.
A projekt széles innovációs gerince
azonban a fogamzás körüli tényezők vizsgálata. Ezek kiterjednek a petesejt tüszőfolyadékának és a méhnyálkahártya rétegeinek molekuláris szintű elemzésére, ami
kulcskérdés a mesterséges megtermékenyítés hatékonyságának javítása szempontjából: olyan tesztrendszer kidolgozását
teszi lehetővé, amellyel meghatározható az
anyaméh optimális befogadóperiódusa.
A korábbi pályázatok segítségével kifejlesztett chipalapú diagnosztikai eszköz, amely
az embrió életképességének pontos becslésével elősegíti az egészséges terhességet
létrehozni képes embrió kiválasztását, a
Nemzeti Laboratórium keretében kerülhet
piaci bevezetésre. A fogamzás utáni kutatási területen végzett vizsgálatok követik
a megfogant magzat, majd a megszületett
gyermek sorsát.
Nemzetközi szinten is hiányosak az ismeretek arról, hogy a mesterséges megtermékenyítéssel született gyermekek
(7-8 millióan a világon) fogékonyabbak
lesznek-e a betegségekre későbbi életszakaszaikban. Ennek kapcsán a HRNL létre
kívánja hozni a nemzeti reprodukciós regisztert a reprodukciós életminőség-vizsgálatok nyilvántartására.
A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium célja a terméketlenség globális
okainak feltárása, a reprodukció hatékony
befolyásolása, mely összetett problémakör, bármely elemének előremozdításához a széles kapcsolódási felületen szoros
együttműködésben végzett élvonalbeli
technológiai megközelítésen alapuló kutatási erőfeszítések szükségesek. ¡
A Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium
a Nemzeti Laboratóriumok program támogatásával valósul meg.
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Lézerrel ártalmatlanítanák
a kiégett nukleáris
fűtőelemeket
A tudományterület forró témái közül többre is megoldást találhat a Nemzeti Lézeres Transzmutációs
Laboratórium. Ilyen lehet a kiégett nukleáris fűtőelemek kezelése, csempészett radioaktív anyagok kimutatása a határon, illetve izotópok gyors előállítása.

A

nukleáris hulladék kezelésében
speciális kihívást jelent a hoszszú felezési idejű komponensek
tárolása. A problémára az egyik
megoldás a hulladék különböző komponenseinek szétválasztása, majd a hosszú
felezési idejűek mesterséges transzmutációval való átalakítása olyan elemekké,
melyek felezési ideje jelentősen rövidebb.
(A transzmutáció kifejezés magátalakulást
jelent, ami természetes úton is létrejöhet,
például radioaktív bomlással vagy a csillagokban lejátszódó nukleoszintézis során.)
A mesterséges transzmutációval az anyagot gamma- vagy részecskesugárzásnak teszik ki. A lézeres úton előállított neutronokon alapuló, úgynevezett sóolvadékos
transzmutátor létrehozására Toshiki Tajima és Gerard Mourou professzorok 2018ban nemzetközi tudományos konzorcium
alakítását kezdeményezték.
A magyar kormány 2019-ben döntött
arról, hogy az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet kihasználtságának növelése érdekében elindítja a nukleáris hulladék (lézeres) kezelése projektet. Ennek keretében a
transzmutációhoz szükséges lézeres neutronforrás kifejlesztését – mint nemzeti kutatási programot – három éven át, összesen 3,5 milliárd forinttal támogatja, és
megbízta Szabó Gábor akadémikus közvetítésével a Szegedi Tudományegyetemet
(SZTE), hogy a projekt sikeres megvalósítása érdekében egy nemzetközi konzorcium
munkáját koordinálja. A három intézmény:
a párizsi Ecole Polytechnique, amelynek
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ezer évig. Transzmutációval elérhető lenne, hogy a sugárzási idő ezer év körülire
csökkenjen. Ez már olyan időtáv, amire
van kísérleti bizonyíték, hogy ember alkotta műtárgyak képesek egyben fennmaradni – mint az egyiptomi piramisok,
az ókori Athén és Róma épületei stb. Azaz
ilyen időtartamra a ma élő generáció tud
egyfajta garanciát vállalni az utódok előtt
a mélységi tárolók időtállóságát illetően,
beleértve a Magyarországon épülteket és
tervezetteket is.
A mesterséges transzmutációra vonatkozó első tanulmányok a múlt század közepén születtek, akkor egy kísérleti reaktor is működött az Egyesült Államokban
a kísérleti és technológiai határok feltérképezésére. Jelenleg Belgiumban épül kísérleti reaktor, amelynél a neutronokat egy
néhány száz méter hosszú lineáris gyorsító

A lézeren alapuló transzmutátor művészi
megjelenítése (a TAE Inc. engedélyével).

professzora a Nobel-díjas francia Gerard
Mourou; a kaliforniai székhelyű TAE vállalat, amelynek tudományos igazgatója
Toshiki Tajima professzor, valamint a Szegedi Tudományegyetem. A fő csapásirány
annak meghatározása, hogy lézeres úton
előállítható-e annyi neutron másodpercenként, amennyivel egy szubkritikus, sóolvadék-alapú reaktorban transzmutáció
hozható létre.
A kiégett nukleáris fűtőelemekben lévő
egyes sugárzó anyagok – ilyen az amerícium és a kalifornium – kis mennyiségben
találhatók a fűtőelemekben, de miattuk
sugároznak a kiégett elemek néhány százezer évig. Ezek tárolására a mélységi tárolók jelentenek jelenleg megoldást, azonban
kérdés, hogy azok valóban intaktak tudnak-e maradni a szükséges néhány száz-
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Az SZTE Optika Tanszék „Tewati” laboratóriuma, a nagy ismétlési frekvenciájú
céltárgyfejlesztések helyszíne.

Szegedi Tudományegyetem • u-szeged.hu

A lézeres iongyorsítás első, ideiglenes kísérleti kamrája az ELI-ALPS-ban (2020. június).

segítségével állítják elő. „Mi lézerrel szeretnénk ilyen részecskéket létrehozni; az amerikai partnereink számításai szerint ezzel
az eljárással nagyobb hatásfokkal és kisebb
területen, azaz összességében mind a tőke,
mind pedig az üzemelési költségek tekintetében olcsóbban állíthatnánk elő a transzmutációhoz szükséges neutronokat” – tudtuk meg Osvay Károlytól, a Nemzeti Lézeres
Transzmutációs Laboratórium vezetőjétől.
A Laboratórium szakemberei a projekt
jelenlegi szakaszában a lézeres úton előállítható neutronokra vonatkozó elméleti becsléseket kívánják kísérletileg megerősíteni.
Az ELI-ALPS-ban lévő eszközzel a projekt
végére másodpercenként néhány tízmillió
neutron keltését remélik megvalósítani.
„Az eddigi két kísérletsorozat eredményei
alapján optimisták vagyunk, hiszen egyegy impulzussal kellően nagyszámú töltött
részecskét tudunk gyorsítani, ami a neutron előállításához szükséges” – mondta el
Osvay Károly. A projektet az ELI-ALPS mel-

lett a BME MOGI (Mechatronika, Optika és
Gépészeti Informatika – a szerk.) tanszéke
is segíti, amelynek munkatársai a másodpercenkénti ezer lövést lehetővé tevő céltárgyrendszert tervezik és építik meg,
illetve a debreceni ATOMKI munkatársai,
akik a lézer keltette neutronok kimutatására alkalmas detektorrendszert fejlesztik.
Ha már Debrecen: a kísérletek a gyógyításban használt izotópok előállítását is
segíthetik. Ezeknek az izotópoknak a jó része viszonylag gyorsan, akár húsz-harminc
percen belül lebomlik. Vagyis előállításuk
után nagyon gyorsan a felhasználási helyre
kell szállítani őket. Ha az izotópokat lézerrel
is elő lehetne állítani, az komoly áttörést
jelentene, hiszen egy ilyen eszköz az izotópok előállításánál hagyományosan használt
gyorsítóknál könnyebben telepíthető. Az új
technológia számos más területen is hasznosítható lehet. Erre példa a határvédelem.
A Laboratórium részese egy H2020 EU-s
pályázatnak, amelynek keretében a konté-

nerek eddiginél hatásosabb átvilágítására
dolgoz ki eljárást. Az átvilágítás komoly
kihívás a határátkelőkön, kikötőkben. Általában röntgensugarakat alkalmaznak,
de léteznek más lehetőségek is. Ebben a
programban arra keresnek választ, hogy
lézerrel keltett röntgen-, elektron- és neutronnyaláb segítségével megoldható-e ez a
feladat. Pontosabban, hogy egyetlen lézeres eszközzel létrehozható-e röntgensugár, elektron- és neutronnyaláb? Ha igen,
akkor az ellenőrzés gyorsabb, pontosabb
és gazdaságosabb lesz. A 18 tagú konzorciumban a magyarok azt elemzik, hogy
a lézer segítségével előállított neutronnyalábok megfelelőek lennének-e erre a
feladatra. A hazai szakmai szereplők közül már felvették a kapcsolatot a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem által koordinált Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratóriummal is.
„Nem látunk olyan technológiai akadályt, hogy ne hozhatnánk létre lézerrel
az előbbi két feladat elvégzésére alkalmas
neutronnyalábot” – jelentette ki Osvay
Károly. Ha sikerül, akkor a neutronokkal
biológiai anyagokat is besugározhatnának,
tesztelhetnének. Ezen az úton haladva
akár terápiás célú eszközök is fejleszthetők.
Izgalmas lehetőség a tárgyak átvilágítása, mert ezzel a belső szerkezet titkai, például mikrorepedések tárhatók fel. ¡
A publikációban szereplő kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
támogatja a Nemzeti Lézeres Transzmutációs
Laboratórium keretében.

A lézeres úton előállított neutronnyaláb végleges kísérleti kamrája és laboratóriumi környezete az ELI -ALPS -ban (2021. szeptember).
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A jövő mindennapjainak biztonsága
Az Infokommunikációs és Információtechnológiai Nemzeti Laboratóriumot (InfoLab)
létrehozó konzorcium tagjai, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az IdomSoft Zrt.,
kettős célt tűztek ki maguk elé: kutatásaiknak támogatniuk kell a feltörekvő technológiák
biztonságos bevezetését, alkalmazását és az államigazgatás digitális átalakulását.

A

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ), jogszabályi kötelezettségeiből fakadóan is, elsődlegesen a biztonságot helyezte vizsgálatainak fókuszába, kiemelten a jövő hírközlésének gerincét adó 5G
(és 6G) technológiák sérülékenységének,
valamint a kiberbiztonság egyes kérdésköreinek kutatását.

madási vektorok feltárására, védelmi lehetőségek, ajánlások kidolgozására.
Külső kutatópartnerek bevonását és
a teszthálózat kiépítését követően az IoT
(Internet of Things) technológiákra kívánunk fókuszálni. Tekintettel a tényekre és
a jelenleg érzékelhető trendekre, várható,
hogy a köz- és magán- (üzleti) szféra egyre
nagyobb hányada alakítja át tevékenységét

5G

a celluláris (5G) IoT-k segítségével. A vázolt
kutatási cél szempontjából kiemelt feladat
az IoT végberendezések működésének és
képességeinek megismerése.

Az InfoLab 5G-vel kapcsolatos kutatásai
kiterjednek a jövő mobilhálózatain „New
Radio (NR)” belül az alkalmazott protokollok megismerésére; továbbá vizsgáljuk
az 5G magas szintű adatvédelmét és biztonságos – az NR-en keresztüli információhoz való jogosulatlan hozzáféréstől és
információszivárgástól mentes – működését garantáló technológiákat, lehetséges eljárásokat. Kutatásaink köre kiterjed az 5G
bázisállomások, valamint a kapcsolódó végberendezések és az ezek közötti rádiócsatornán megvalósuló kommunikáció biztonsági kérdéseire – sérülékenységek, tá-
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Kiberbiztonság
A kiberbiztonság terén tervezett kutatásaink közül jelenleg a valós idejű sérülékenységdetektálás és menedzsment kérdéskörére összpontosítunk. A kiberbiztonság sarokköve az adott IT-rendszerek
fenyegetettségével kapcsolatosan folyamatosan felmerülő információk szüntelen értékelése. A védendő rendszerekre
és ezek összetevőire vonatkozó biztonsági

innováció

információk begyűjtését és elemzését jelenleg támogató megoldások alkalmazása
sok esetben jelentős nehézségekbe ütközik, azok számossága és a beérkező adatok komplexitása, az elemzésre fordítandó
erőforrások nagysága miatt.
Továbbá az integrálásukhoz a vizsgált
rendszer működésének jelentős áttervezésére, módosítására, kiegészítő összetevők
beépítésére lehet szükség, így könnyen
módosíthatják az adott rendszer biztonsági paramétereit, vagyis nem behatástól
mentesek.
A kutatás során megvizsgáljuk, hogy
a kritikus információs infrastruktúrák
életciklusa során hogyan speciﬁkálhatók
az információbiztonság kritériumai, illetve
milyen módszertannal, automatizált eszközkészlettel biztosítható az architektúra
ezeken értelmezett megfelelősége. Emellett
elemezzük azt, hogy miként hasznosíthatók a rendelkezésre álló belső és külső adatforrások a már üzembe helyezett kritikus
információs infrastruktúrák esetén, a rendszer dinamikus kockázati szintjének minél
pontosabb meghatározására, illetve a kiemelt kockázati tényezők azonosítására,
minél kevesebb emberi közreműködéssel.
A kutatásunk jelen szakaszában a rendelkezésre álló adatforrások értékelő áttekintésére, továbbá a hazai kutatási kezdeményezésekkel történő kapcsolódási
lehetőségek azonosítására és nemzetközi
eredmények vizsgálatára fókuszálunk. Folyamatban van az automatikus kockázatértékelési modellt lehetővé tevő biztonsági
modell kidolgozása.
A fent ismertetett kutatási témákon
kívül az NBSZ folytatja a terveiben lefektetett, további (kiber-) biztonságot érintő
kutatási projektek elindítását.

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, IdomSoft Zrt. • infolab.nemzetilabor.hu

Ügyfélközpontú, költséghatékony
digitális közigazgatás
Az InfoLab kutatásaiban jelentős szerepet játszik olyan Mesterséges Intelligencián (MI) alapuló megoldások e-közigazgatásba való
bevezetése, amelyek az ügyfelet minden olyan adatszolgáltatás

alól mentesítik, amely adat a közigazgatásban már rendelkezésre
áll. Mindezek mellett szükségtelenné tesznek minden olyan szervezési, ügyintézési feladatot az állampolgár számára, amely a közigazgatási szervek közötti belső igazgatásszervezéssel megoldható.
Ugyanakkor a Laboratórium másik fontos célja az érintkezésmentes, teljes mértékben digitalizált, valamint automatizmusokkal
támogatott biztonságos és zökkenőmentes ügyintézés. Ennek érdekében kiemelt ﬁgyelmet kell fordítani a nemzeti adatvagyon
szemantikai interoperabilitásának lehetőségeire, a közigazgatási
szervek elektronikus-automatikus, szolgáltatásorientált együttműködésére és komplex MI-n alapuló döntés-előkészítő alkalmazások futtatási környezetének kialakítására.
A kutatás jelen fázisában – együttműködve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel (BME) – a nemzeti adatvagyon-nyilvántartásokhoz kapcsolódó szakrendszerek szemantikai interoperabilitásának kapcsolódása MI-technológiákhoz és
a közigazgatási szakrendszerek elektronikus (automatikus) együttműködését megteremtő, úgynevezett egységes interfész leíró
köztesréteg kapcsolása az adaptív megoldáshoz zajlik.

MI-módszerek alkalmazása

az e-közigazgatásban
Hazánk azon országok egyike, amelyek nagy erőfeszítéseket tesznek az MI-n alapuló technológiák önkormányzati vagy akár nemzetbiztonsági célú bevezetésére és alkalmazási lehetőségeinek
kutatására, amely törekvés nélkülözhetetlen a modern digitális
e-közigazgatásban. Kiemelt célunk, hogy áttörést érjünk el a ma-

gyar nyelv digitális nyelvi modellezésében, amely által megvalósulhat az ügyintézés, a digitális, audio-videó anyagok leiratozása,
a hatékony fordítás különböző nyelvekre és az ügyintézőmentes
szolgáltatások, chatboot, illetve voice chat használatával. A videóképfeldolgozás is nagy kihívásokat rejt magában, ez a terület az okmányok azonosításában játszik kulcsszerepet.

Az IdomSoft mellett a kutatásban részt vevő BME, Pázmány
Péter Katolikus Egyetem (PPKE) és ELTE-Soft Kft. a természetes
nyelvfeldolgozás (Natural Language Processing; NLP) alkalmazott
kutatásával foglalkozik, lehetővé téve az ügyintézés leiratozás általi digitalizálását. Ezzel párhuzamosan pedig már megtörtént
a természetes nyelv feldolgozása szempontjából elengedhetetlen
annotációs környezet kialakítása is.

A nemzeti adatvagyon védelme
Ahhoz, hogy biztosítani tudjuk az e-közigazgatásban használt
rendszerek biztonságos működését, magas rendelkezésre állását,
nélkülözhetetlen a különböző MI-n alapuló megoldások bevezetése, mint például az MI által vezérelt IT-rendszerek üzemeltetése, adatinkonzisztenciák feltárása, megfelelő beavatkozási
protokollok és riasztási láncok kialakítása, mindezzel gördülékennyé és kényelmessé téve az ügyintézést. A kutatás egyik fontos célja a nemzeti adatvagyon védelméhez szükséges új vagy
meglévő mély neurális hálózatokon és különböző gépi tanulási
algoritmusokon alapuló módszerek kidolgozása, továbbfejlesztése és integrálása.
A kutatás során ﬁgyelmet fordítunk az interoperábilis rendszerek működése során használt adatok szemantikájára, a mintázatok elemzésére is.
A PPKE közreműködésével a kutatás e szakaszában nagy hangsúlyt fektetünk az MI-n alapuló adatelemzésre, amelynek célja
a rendszerek működése közben felmerült rendellenességek, a normális működéstől való eltérések, anomáliák detektálása. ¡
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Szerző: B. Á . • Fotó: Móricz-S
Sabján Simon

Növekedési pályán
Magyarország innovációs
teljesítménye
„Magyarország a tavalyihoz képest egy pozíciót javítva, a 34. helyen áll a Szellemi Tulajdon
Világszervezete idei Globális Innovációs Indexe (GII) szerint. Az elemzés mintegy 80 különböző innovációs mutatóra támaszkodva 132 ország gazdaságának innovációs teljesítményét
mérte meg, így ez az eredmény igen előkelő, s jól mutatja, hogy hazánk a vírusválság ellenére is
növekedési pályán tudott maradni” – értékelte lapunknak a legfrissebb rangsort Pomázi Gyula,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke.

T

avaly a 35. helyet értük el ebben az összesítésben, idén
pedig még egy helyet javítottunk. A 2019-es és 2020-as
eredményekhez képest 2021-ben mind az innovációt
befolyásoló (input), mind az innováció eredményeit leíró
(output) tényezők terén előrébb léptünk a rangsorban. Az SZTNH
elnöke a rangsor részleteiről szólva elsőként arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a vizsgált 51 legmagasabb jövedelemmel rendelkező gazdaságok között a 33., az elemzésben részt vevő 39 európai ország
között pedig a 22. helyen állunk. A rangsorban olyan országokat
előztünk meg, mint például Szlovákia, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Oroszország. Érdekesség, hogy a tavalyi eredmények-
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hez képest mindössze tíz ország (Franciaország, Izland, Ausztria,
Észtország, Magyarország, Bulgária, Szlovákia, Litvánia, Oroszország, Fehéroroszország) tudott javítani az eredményén, s ezek között van hazánk is.
A 2021-es rangsorban sorrendben Svájc, Svédország, az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, valamint Dél-Korea teljesített
a legjobban.
Mint megtudtuk, a mutatók közül Magyarország kiemelkedően teljesít az innovációs beruházások hatékonysága tekintetében, vagyis az elemzés szerint egyre több és jobb minőségű fejlesztés valósul meg hazánkban. A GII-ből az is kiderül, hogy
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A Millenniumi Díj kitüntetettjei és átadói

a vizsgált európai gazdaságokhoz képest átlag felett teljesítettünk az infrastruktúra-fejlesztés, illetve a tudásteremtés és technológiai eredmények terén; utóbbit nagyban javította a szellemitulajdon-védelem erősödése is. A tudásteremtést és a technológiai
eredményeket illetően a 20., az infrastruktúra-fejlesztésben a vizsgált országok között pedig a 32. helyet foglaljuk el.
„A 2021-es év a folytatódó vírushelyzet ellenére is igen pozitív
elmozdulásokat mutat a hazai gazdaság, a hazai innováció, a hazai szellemitulajdon-védelem terén” – értékelte a fejleményeket
Pomázi Gyula. Az elnök kitért arra is, hogy a GII adatai mellett
az Egyesült Államok Kereskedelmi Kamarájának éves nemzetközi
szellemitulajdon-védelmi indexe szerint is igen előkelő helyen,
53 vizsgált ország között a 15. helyen szerepelünk, erősségként
kiemelve a kutatás-fejlesztést és szellemitulajdon-védelmet segítő adókedvezményeket, illetve az erős és kiﬁnomult szellemi
tulajdonjogi rendszerünket. Véleménye szerint az SZTNH féléves
tevékenysége is azt mutatja, hogy jó az irány, hiszen a szabadalmi
bejelentések számában szinte minden területen javultak a mutatók a tavalyi és tavalyelőtti szinthez képest.
Az SZTNH elnöke ugyanakkor azt is hozzátette, hogy bár
az idei év első fél évében szinte minden oltalmi formában nőtt
a bejelentések száma, egyáltalán nincs okuk arra, hogy hátradőljenek, ugyanis a friss adatok és a fenti a mutatók csak azt jelzik:
a magyar vállalkozások, ezáltal pedig a magyar gazdaság is jól vészelte át az elmúlt időszakot. Fejlődési pályánknak még mindig
csak az elején vagyunk, de mindenképpen bizakodásra adnak okot
az olyan elemzések, mint például az idei Globális Innovációs Index
– jegyezte meg.
Pomázi Gyula elmondta azt is, hogy szeptember elején kiosztották a Millenniumi Díjakat. Ezt az elismerést még az SZTNH
jogelődje, a Magyar Szabadalmi Hivatal a millennium évében,
2000-ben hozta létre a szellemi tulajdon védelmében példaadó
intézmények, szervezetek kitüntetésére. A díj megalapítása óta
eltelt két évtizedben – az idei díjazottakkal együtt – 83 kiemel-

kedő hazai szellemi és kulturális műhely részesült ebben a rangos
kitüntetésben. Ezek jellemzően értékes szellemi tulajdoni portfólióval rendelkező vállalatok, kutatóhelyek, kulturális intézmények,
szellemi alkotóműhelyek voltak.
„Azon dolgozunk, hogy a gazdaság újraindítása során minél
többen szerezzenek oltalmat újításaiknak, és ne hagyják, hogy
szemfüles külföldi vállalatok húzzanak hasznot az innovációikból”
– fogalmazta meg a Hivatal küldetését a díjakkal kapcsolatosan
az elnök, rámutatva, hogy a hazai bejelentők szellemitulajdonvédelmi aktivitása az elmúlt években felívelő pályán mozog. Mint
folytatta, annak ellenére, hogy a nemzeti úton benyújtott iparjogvédelmi bejelentések száma szinte mindegyik oltalmi forma esetében nőtt, ugyanakkor még mindig le vagyunk maradva az európai
átlagtól az iparjogvédelmi oltalmak számosságát tekintve. „A Millenniumi Díj idei kitüntetettjeinek példamutató teljesítménye azért
is érdemel elismerést, mert munkájuk motiváló lehet a többi vállalkozás, szervezet számára is” – érzékeltette a díjazás fontosságát
az SZTNH elnöke.
A szellemi műhelyek sokszínűségét jelzi, hogy Millenniumi Díjban részesült a kémia területén több mint ötven éve kiemelkedő
tudományos teljesítményt nyújtó Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Természettudományi Kutatóközpontja, valamint a több mint
110 éves hagyománnyal rendelkező gyógyszergyár, a Sanoﬁ, továbbá a tudományos ismeretterjesztésben 75 éve fontos szerepet
betöltő Élet és Tudomány című hetilap. Méltán kapott elismerést
a több mint 30 éve a hazai termékek forgalmazásában élenjáró, innovatív REGIO Játékkereskedelmi Kft., illetve a Tankcsapda, amely
proﬁ tudatossággal kezeli zenei alkotásait, a zenekari brandet.
Szintén díjat kapott a közel 30 éve létrehozott Magyar Design Kulturális Alapítvány, amely nagymértékben segíti a vizuális környezetet alakító látvány- és tárgyteremtő művészek, a dizájnszakma
munkáját, valamint az egyik artmozit közel három évtizede működtető Cirko Film – Másképp Alapítvány, amelynek a művészﬁlmek közönséghez való eljuttatásában van igen fontos szerepe. ¡
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Szerző: Dr. Harangozó Gábor európai és magyar szabadalmi ügyvivő

A találmányok
elsőbbségének joga

A szabadalmi jog egyik legfontosabb intézménye az elsőbbségi
jog, amelynek nemcsak a nemzeti, hanem a nemzetközi oltalomszerzésben is kiemelt jelentősége van.

A

találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995.
évi XXXIII. tv. (szabadalmi törvény; Szt.) úgy
rendelkezik, hogy amíg jogerős bírósági ítélet
vagy hatósági határozat mást nem állapít meg,
azt a személyt kell igényjogosultnak tekinteni, aki a találmányt korábbi elsőbbséggel jelentette be (Szt. 7. § [2] bek.).
Magyarán, egy találmányra vonatkozó szabadalmi (vagy
használatiminta-oltalmi) bejelentést érdemes minél előbb
megtenni, ha a megoldás már olyan állapotban van, hogy
az oltalomszerzéshez elengedhetetlen műszaki leírást a törvényben előírt részleteséggel be tudjuk mutatni. Ehhez
egyébként nem feltétlenül szükséges egy már működő proto-
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típus megléte vagy már tesztelési fázisban lévő technológiai
folyamat, azonban az említett műszaki leírást ez esetben is
úgy kell elkészíteni, hogy a találmány megvalósíthatósága
és működőképessége az engedélyező hatóság számára hihető legyen, továbbá a jelenleg tudományosan elfogadott
természeti törvények ismeretében és az adott szakterületen
jártas személytől elvárható szaktudás alapján egy másik
szakember számára elegendő kitanítást adjon a találmány
megvalósításához.
Felmerül a kérdés: mi történik akkor, ha egyszerre többen
is feltalálják ugyanazt a dolgot. Jól ismert példa erre a történelemből a telefon feltalálása, melyre 1876. február 14-én
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mindössze két óra különbséggel tett szabadalmi bejelentést
előbb Alexander Bell, majd vetélytársa, Elysha Gray.
A szabadalmi jog ilyen esetben úgy rendelkezik, hogy ha
többen egymástól függetlenül alkották meg a találmányt,
a szabadalom azt a feltalálót (vagy jogutódját) illeti meg,
aki a találmányt korábbi elsőbbséggel jelentette be, feltéve,
hogy a korábbi elsőbbségű bejelentést közzéteszik vagy annak
tárgyára szabadalmat adnak (Szt. 8. § [4] bek.). Vagyis önmagában a gyorsaság nem elegendő, az elsőbbségi jog megszerzéséhez a bejelentést legalább a közzétételéig érvényben
is kell tartani.
Egy találmány elsőbbségét megalapozó nap általában a találmány oltalmára irányuló legelső bejelentés napja, ez az ún.
bejelentési elsőbbség. Az első bejelentés általában tetszőleges szabadalmi hivatalnál megtehető, bár egyes országok
(például az USA) – nemzetbiztonsági okok miatt – az első
bejelentés külföldi szabadalmi hivatalnál (vagyis a bejelentő
országától eltérő ország szabadalmi hivatalánál) történő benyújtását hatósági engedélyhez kötik.
Főként a nemzetközi oltalomszerzésben van jelentősége az 1883-ban, az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezményben rögzített ún. uniós elsőbbségnek,
amely alapján egy adott országban tett első szabályszerű
bejelentés elsőbbségi jogát a Párizsi Uniós Egyezmény bármely más szerződő államában, illetve a Kereskedelmi Világszervezet bizonyos tagállamaiban, külföldön is elismerik.
A Párizsi Uniós Egyezménynek jelenleg 177 szerződő állama
van (köztük 1909 óta Magyarország is). Az uniós elsőbbség
igénylésére a bejelentési elsőbbség napjától számított tizenkét hónap áll rendelkezésre. Fontos tudni, hogy a külföldi
bejelentésben igényelt uniós elsőbbség akkor is megilleti
a bejelentőt, ha az elsőbbséget megalapozó bejelentése időközben esetleg már megszűnt.
Az elsőbbség egy harmadik változata az ún. belső elsőbbség, amely a bejelentő azonos tárgykörű korábbi, ugyanazon
szabadalmi hivatalnál folyamatban lévő, közzé még nem tett
szabadalmi (vagy használatiminta-oltalmi) bejelentésének
tizenkét hónapnál nem korábbi bejelentési napja, ha azzal
kapcsolatban más elsőbbséget nem érvényesítettek (Szt. 61.
§ [1] bek. c) pontja). A belső elsőbbség intézménye nemzetközileg nem általános; a magyar szabadalmi és használati
minta törvény azonban lehetőséget biztosít ilyen elsőbbség
érvényesítésére is. Ám a belső elsőbbség igénylésénél figyelni kell arra, hogy annak igénylésekor az elsőbbséget
megalapozó korábbi bejelentésnek – az uniós elsőbbséget
megalapozó bejelentéssel ellentétben – még érvényben kell
lennie. Gyakorlati szempontból ez főként a használatimintabejelentéseknél okozhat gondot, mert ott a viszonylag gyors
engedélyezési eljárásnak köszönhetően akár fél éven belül
eldőlhet a bejelentés sorsa, és elutasítás vagy a bejelentés
visszavonása (vagy a hivatal által visszavontnak tekintése)
esetén a belső elsőbbség igénylésének lehetősége elvész.
Az igényelt – egy vagy akár több – elsőbbség a szabadalmi bejelentésnek csak azokra a részeire terjed ki, amelyeket
az adott elsőbbséget megalapozó, korábbi bejelentés kellő
műszaki részletességgel és egyértelműen feltárt. Általában
igaz, hogy az azonos tárgykörben tett újabb bejelentésben

a korábbi bejelentés anyaga kiegészíthető érdemben új műszaki információval (ez az ún. bővítő értelmű módosítás), de
ha a szabadalmat az ilyen, új műszaki információt is tartalmazó oltalmi körrel igénylik, akkor az újabb bejelentést már nem
feltétlenül illeti meg az uniós elsőbbség vagy belső elsőbbség.
Az elsőbbségi igény elutasítása esetén a későbbi bejelentés
ugyan érvényben marad, de az engedélyezési eljárás során,
az újdonság és a feltalálói tevékenység vizsgálatánál a technika állását ilyenkor nem az (elutasított) elsőbbség napjáig,
hanem az újabb bejelentés bejelentési napjáig bezárólag vizsgálják. A két bejelentés között eltelt időszak az oltalomszerzésre nézve potenciális veszélyeket hordozhat. Ha ugyanis
tőlünk függetlenül mások is megalkották a találmányt (vagy
annak a mi bejelentésünk szempontjából lényeges részeit),
és az valamilyen formában nyilvánosságra is jutott, akkor az
ilyen nyilvánosságra jutás a feltalálói tevékenység hiányát,
vagy rosszabb esetben akár teljes újdonságrontást is eredményezhet.
Mindezekből már látható, hogy az elsőbbségnek nemcsak
az oltalomhoz való jog, hanem az oltalom engedélyezhetősége
szempontjából is jelentősége van.
Az elsőbbség kapcsán érdemes még egy jogintézményről
említést tenni, ez pedig az ún. előhasználati jog. Szabadalmi
törvényünk rendelkezése szerint előhasználati jog illeti meg
azt, aki az elsőbbség napja előtt kezdte meg a találmány tárgyának belföldön, jóhiszeműen és gazdasági tevékenység
körében történő előállítását vagy használatát, vagy annak érdekében komoly előkészületet tett (Szt. 21. § [1] bek.). Az előhasználóval szemben a szabadalmi oltalom az előállításnak,
a használatnak, illetve az előkészületnek az elsőbbség napján meglévő mértékéig hatálytalan. Magyarán, a korábbi elsőbbség megszerzésével nemcsak az oltalomhoz való jogot
szerezhetjük meg, hanem egy másik, tőlünk függetlenül tevékenykedő feltaláló esetleges előhasználati jogát is nagyobb
mértékben tudjuk korlátozni.
Végezetül érdemes néhány szót ejteni az elsőbbségi naphoz kapcsolódó főbb eljárási határidőkről. A legfontosabb
határidő az elsőbbségi jog érvényesítésének – szabadalmak
és használati minták esetében – tizenkét hónapos jogvesztő
határideje. Elsőbbség igénylése esetén az elsőbbségi iratot
általában a legkorábbi elsőbbségtől számított 16 hónapon
belül kell eljuttatni az újabb bejelentést vizsgáló szabadalmi hivatalhoz. Nemzetközi szabadalmi (Patent Cooperation
Treaty; PCT) bejelentések esetén a nemzetközi elővizsgálatot
legkésőbb az elsőbbségi naptól számított 22 hónapig lehet
kérelmezni, illetve a nemzetközi bejelentés nemzeti szakaszait (amelyekben a nemzetközi szabadalmi bejelentésre vonatkozóan az egyes országok szabadalmi hivatalai lefolytatják a nemzeti engedélyezési eljárásokat) az elsőbbség napjától
számított 30 vagy 31 hónapon belül kell megindítani. ¡
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Kvint-R Kft. • kvint-r.hu

Textilnyomtatás vegyszeres előkezelés nélkül,
digitális pigmentátalakításos textilnyomtatóval
A Kvint-R Kft. által fejlesztett A2-es méretű direkt textilnyomtató a digitális pigmentátalakításos technológiának
köszönhetően egy nyomtatási lépésben is képes a textil
saját anyagának átszínezésével leképezni a nyomatot.

A

nyomtatások előtt nincs szükség a textil vegyszeres
előkezelésére, így kevesebb festék és vegyszer felhasználásával nagyobb sebesség és termelékenység érhető
el, továbbá extrém puha tapintású felületet eredményez
a nyomtatott textil anyagán. A nyomat előhívása hőkezeléssel, 160–190 Celsius-fokon történik. A nyomtató maximális
felbontása 1440 × 2880 dpi, a maximális nyomtatási felület 420 × 600 milliméter. Színes textil esetében kétmenetes,
fehér textilnél egymenetes nyomatképzéssel dolgozik.
A fejlesztés során a 3D technológia alkalmazásával jelentősen csökkenteni lehetett a fejlesztési időt a különféle
alkatrész-prototípusok legyártásával, ami költségmegtakarítást eredményezett. Az additív technológiának és az
anyag kiváló mechanikai tulajdonságainak köszönhetően
a 3D nyomtatott részegységek a végtermékbe is beépültek. ¡

A projekt megvalósítására a GINOP-2.1.7 pályázat keretében az Európai
Unió, valamint Magyarország Kormánya 129,27 millió forint vissza nem
térítendő támogatást biztosított.

ösztöndíj, mentorálás

Űripari lehetőségek magyar vállalkozásoknak
A hazai vállalkozások az Európai Űrügynökség (ESA) és a Design Terminal (DT) inkubációs programjának segítségével most az űripar fejlesztésének tevékeny résztvevői és nyertesei lehetnek.

M

agyarország 2015 óta teljes jogú tagja az ESA-nak. A szervezet hat éve dolgozik aktívan hazánkkal közösen a magyar űrtevékenység fejlesztésén.
Szeptembertől a Design Terminal vette át az ESA űripari tevékenységének hazai
képviseletét, és vezeti mostantól az ESA Business Incubation Centre Hungary Programot, mely utat nyit a hazai vállalkozások számára az űripar felé.
Az ESA BIC Hungary fő célja sikeres űripari startupok fejlesztése, valamint egy
űripari közösség létrehozása és megerősítése Magyarországon. A programba bekerült induló vállalkozások ötvenezer euró ösztöndíjat kapnak az üzleti mentorálás
és a technikai támogatás mellett.
Jelentkezni október 21-éig lehet az esabichu.designterminal.org/hu oldalon.
A 12–24 hónap időtartamú inkubációs programba olyan vállalkozások jelentkezését várják, amelyek terméke, szolgáltatása új technológiai találmányon alapul,
vagy egy már létező technológiát alkalmaznak újszerű módon.
Az ESA összesen 22 inkubációs központot működtet a kontinensen, és már
több mint 1100 vállalkozást támogattak. Ezek közül több ma már globális céggé
nőtte ki magát. A magyar vállalkozásoknak a DT – mely innovációs ügynökségként
12 országban szervez inkubációs programokat, és több mint ezer vállalkozás fejlesztésében működött már közre – nyújt majd magas szintű szakmai támogatást. ¡
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Busch-Hungária Kft. • busch-hungaria.hu

Szerző: S. I. K.

Intenzív növekedés
a Busch-Hungáriánál
Magyarország legnagyobb vasöntödéje, a Busch-Hungária Kft. idén dinamikusan
bővítette termelési kapacitását és hatékonyságát, amelyet jövőbe mutató beruházások alapoztak meg. A több mint 380 alkalmazottat foglalkoztató győri vállalat
irányítását 2020 végén a cég pénzügyi vezetője, Hegymegi Dávid vette át ügyvezetőként, akit ambiciózus terveiről kérdeztünk.
Milyen vízióval állt a vállalat élére?
– Fő célkitűzésünk, hogy az európai
vasöntészeti piac egyik meghatározó
szereplőjévé váljunk. Működésünket
stabilitás és növekedés jellemzi, megbízható partnerei vagyunk tehergépjármű-ipari vevőinknek, és kiemelkedő
minőségű öntvényeket készítünk. Stratégiánk középpontjában a technológiánk fejlesztése és a termelési volumenünk növelése áll, néhány éven belül
több mint 50 000 tonna öntvény kibocsátását tervezzük elérni.

B vüll az önnttöde
Bő
ödde ka
kapa
pacitá
pa
tása
tá
saa

Milyen lehetőségeket lát az önök célpiacán?
– Jelentős potenciál van a tehergépjárművek szervó kormányműháza, illetve
egyes légrugótartók gyártásában. Vannak a hozzáadott érték növelésére fókuszáló terveink is, például a megmunkálás
és a festés területén. Távolabb tekintve
erős mozgást várok a piacon az EU által
szorgalmazott karbonsemlegesség és a
német autóipar vállalásai miatt. Mindez
új utakat nyit számunkra.
A Busch-Hungária hogyan tud bekapcsolódni ezekbe a folyamatokba?
– A kulcs a hatékonyság és a termelékenység javítása. Óriásit léptünk előre

ezen a téren, műszaki-technikai fejlesztéseink nyomán már 2100 szekrényt
tudunk legyártani naponta, vagyis azonos munkamennyiség mellett 50 százalékkal többet tudunk termelni. Az energetikai beruházásoknak is hatalmas
szerepük lesz a közeljövőben.

Mit tart az elmúlt időszak legnagyobb
szakmai sikerének?
– A szervó kormányműházak harmadik
generációjának gyártását. Ez a termék
körülbelül 20 százalékkal könnyebb,
mint az elődje, mégis sikeresen teljesítette az ötszörös élettartamtesztet.
Ugyanakkor rendkívül szűk mezőben
kell tartani a gyártási paramétereket,
amit stabil olvadékminőséggel, precíz
magkészítéssel és a teljes folyamat szoros felügyeletével oldottunk meg.
A pandémia hogyan érintette a vállalat
működését?
– Csökkentett munkaidő bevezetésével
meg tudtunk tartani minden munkahelyet, ami jó döntésnek bizonyult, mert
a tehergépjármű-szegmensben hirtelen
emelkedtek meg újra az igények. Ekkor
további hatékonyságjavító lépéseket tettünk, hogy a magunktól elvárt magas
színvonalon teljesítsünk. Vevőink meghálálták a rugalmasságot és a minőséget, ezért jelenleg is növeljük létszámunkat és kibocsátásunkat.
Milyen eszközökkel fokozható a termelékenység?
– Növekedési stratégiánk egyik pillére,
hogy folyamatosan fejlesztjük az öntödét. Idén építettünk egy új, 0,4 kilovol-
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tos elektromos állomást, végrehajtottunk egy kapacitásnövelő beruházást
a szemcseszórás területén, illetve kisebb, de fontos fejlesztéseket. Az év
700 millió forintos csúcsprojektjének
eredményeként pedig óránként 5 tonnával megemeltük az olvasztási kapacitásunkat, így már óránként 21 tonna
nyersanyagot tudunk feldolgozni.

Hogyan értékeli az idei évet, és mire
számít 2022-ben?
– Termelékenységünk jelentős fokozása
és a jövőbeli eredményeket megalapozó
beruházások miatt ezt az évet nagyon
sikeresnek látom. Az alapanyag- és energiaárak emelkedését is sikerült ellensúlyozni. Közben intenzíven dolgozunk
az üzletfejlesztésen, ezért bízhatunk abban, hogy jövőre új, nagynevű vevőket köszönthetünk partnereink között.
A Busch-Hungária felfelé ívelő pályán
jár, ami az előttünk álló években még
erősebben mutatja majd meg pozitív hatásait. ¡
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ivóvízminőség, palackozott víz, környezetterhelés • energiaigény

Inkább csapvizet igyunk!
Felesleges műanyag palackban
forgalmazott ásványvizet vásárolnunk, amivel terheljük a környezetünket, hiszen szinte mindenki
számára elérhető a csapvíz.

S

zerencsés helyzetben vagyunk. Hazánk nagy vízkészlettel rendelkezik, így belátható időn belül
nem fenyeget bennünket a számos országot már
érintő vízhiány. Ráadásul a felszín alatti vízkészletek,
így az ivóvíz minősége is kifejezetten jónak mondható. Magyarországon a vezetékes hálózat által biztosított víz nagyon jó minőségű, ezért is nehezen
érthető, miért vásárolunk annyi csomagolt ásványvizet. A barcelonai Globális Egészségügyi Intézet
(ISGlobal) friss kutatása szerint a palackozott víz
háromezer-ötszázszor nagyobb terhelést jelent a

környezetre, mint a csapvíz. Ráadásul minden egyes szemétbe dobott PETpalack tovább rombolja környezetünk, vizeink tisztaságát. A legmodernebb
vízszűrő berendezéseknek köszönhetően biztosítható, hogy ugyanolyan ízű és
minőségű víz kerüljön az asztalra, ugyanis van olyan eljárás, amellyel már nemcsak megszűrik, hanem egyedülálló módon kezelik is a vizet.
Egy ember évente körülbelül ezer liter folyadékot iszik meg, és naponta
nagyjából 2,4 liter víz ürül ki a szervezetből. Ezt a mennyiséget pedig pótolnunk
kell. A szervezet víztömegének ingadozása igen kicsi, naponta mindössze egy
százalék, és független attól, hogy mennyi folyadékot fogyasztunk. Ha a szervezet víztartalma kismértékben csökken, csupán szomjasak leszünk, de ha eléri
a három százalékot, már nyálelválasztási zavarok is jelentkeznek, és ha a folyadékszint csökkenése meghaladja a tíz százalékot, az már halálos.
Igyunk tehát elegendő folyadékot, de inkább csapvizet! ¡

Még egyszer
a napelemekről
Magyarországon is egyre többen ismerik fel a fotovoltaikus technológia
környezetvédelmi és anyagi előnyeit,
ugyanis egy megfelelően méretezett rendszerrel, valamint az újra
mindenki számára elérhető szaldós
elszámolással lényegében nullára
csökkenthető a villanyszámla.

a szigeteletlen házak esetében. A 2021. november 15-ével induló állami
pályázat legfeljebb öt kilowattig fedezi a napelemes rendszer árát, így saját
forrásból is jelentős összeget kell hozzátennie a beruházónak ahhoz, hogy
érdemben csökkenteni tudja a villanyszámláját. Minden épület fűtési hőigénye teljesen egyedi; függ a falak vastagságától, anyagától, a szigeteléstől,
a belmagasságtól, de még attól is, hogy napos vagy árnyékos helyen fekszik-e az ingatlan. Ezért a szakértő úgy véli, mielőtt bárki belevágna a villanyfűtés tervezésébe, érdemes szakemberrel felmérettetnie a ház energetikai paramétereit. Ez egy olyan dokumentum, amely tartalmában hasonlít
a lakáseladáskor kért energetikai tanúsítványhoz, és pontosan megállapítja,
hogy mekkora éves fűtési energiamennyiségre van szükség. ¡

A

beruházásnak azonban több buktatója is lehet,
ezért érdemes előbb számolni, és csak utána belevágni a fotovoltaikus rendszer kiépítésébe. A rezsiköltségek legnagyobb részét kitevő fűtésre is létezik napelemekre alapozott elektromos megoldás, a kérdés csupán az, hogy jól járunk-e vele anyagilag. Kujáni Péter,
az Energiatakarék Kft. szakértője szerint egy ház
fűtésienergia-igénye elsősorban a méretétől és a szigetelés milyenségétől függ. A szokásosnál akár négyszerötször több napelempanelre is szükség lehet például
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vízgyűjtő, árvíz- és belvízbiztonság, kárelhárítás, kockázatkezelés, digitalizáció, tározóprogram

Szerző: Paulik Katalin

A víz mennyiségére
és minőségére is
vigyázni kell
„Az igazi vízügyes a dombtetőn lakik” – idézte fel a régi mondást Balatonyi László,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar Víz- és Környezetbiztonsági
Tanszékének adjunktusa, aki amellett, hogy az egyetemen oktat és kutat, az Országos
Vízügyi Főigazgatóság Települési Vízgazdálkodási Osztálya vezetőjeként vízügyi
közigazgatással is foglalkozik.
Magyarország felszíni vizekben gazdag, alapvetően a Duna
és a Tisza vízgyűjtő területén található. Mennyire speciális
az a helyzet, hogy a felszíni vizeink 95 százaléka külföldről
érkezik?

– Elsősorban nagy kitettséget jelent a szomszédos országok felé,
de több szempontból is érdemes ezzel foglalkozni, mert hiába vannak a folyóink és a nagytavaink, meg is kellene őriznünk azokat
úgy, hogy vigyázunk a víz mennyiségére és minőségére. Különös
tekintettel arra, hogy a felszíni vízbőség elsődlegesen a Duna vízgyűjtőjére értendő, a Tisza esetében ez egyáltalán nem mondható

el, az Alföld jelentős területei vízhiányosak. Külön kihívást jelent
a szakma számára, hogy a közigazgatási határ és a vízgyűjtő területe nem egyezik meg egymással. Mi vízgyűjtőre szervezzük a tevékenységünket, és szükség esetén nemzetközi szinten, a vízdiplomáciában is megpróbáljuk érvényesíteni az érdekeinket.
A vízzel alapvetően két „probléma” van: az is baj, ha sok, és
az is, baj, ha kevés van belőle.

– Alapvető feladatunk a kiszámítható mennyiségű és minőségű víz
biztosítása az ország egész területén. Így foglalhatjuk össze az ál-

zöldkörnyezet
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Jó helyzetben vagyunk a felszíni vizek tekintetében, nagyobb folyóink:
a Duna, a Rába, a Tisza és a Zagyva, valamint a Körösök vízrendszere
mellett kisvízfolyásokban, patakokban is bővelkedik az ország. Hiába
vannak a folyóink és a nagytavaink, meg is kellene őriznünk azokat
úgy, hogy vigyázunk a víz mennyiségére és minőségére. (A képen a Duna
holtága a Mura–Dráva–Duna Bioszféra-rezervátum területén. Forrás: AM)

lampolgári igények felől megközelítve a sok víz, kevés víz problematikáját. Szerencsére jó helyzetben vagyunk a felszíni vizek tekintetében, nagyobb folyóink: a Duna, a Rába, a Tisza és a Zagyva,
valamint a Körösök vízrendszere mellett kisvízfolyásokban, patakokban is bővelkedik az ország.
Milyen ma nálunk az árvíz- és belvízbiztonság, hogyan épül
fel a védekezés hármas rendszere?

– A védekezés hármas rendszerét az állam, a helyi önkormányzatok és az egyének alkotják. Téves tehát az a megközelítés, hogy
ez önmagában csak és kizárólag állami feladat lenne. A védekezés
három szinten valósul meg, hiszen egy-egy árvízi védekezésben
mindenki a maga módján – jogszabályokban meghatározottan –
vesz részt. Azonban azt is ki kell emelni, hogy teljes biztonság nem
létezik, a méretezéshez, a tervezéshez használjuk a statisztikában
a visszatérési valószínűséget. Az árvízvédelemben ilyen például
a százéves visszatérési valószínűségi idő, ami egy rendkívüli esemény előfordulási gyakoriságát jelzi. Nyilvánvalóan minél távolabbi és nagyobb nem várt eseményre tervezünk, annál jobban
növekszik a biztonság, ugyanakkor annál költségesebb is lesz egyegy beruházás, és lehetséges, hogy akár jelentősen túlméretezzük
a műtárgyakat, a vízügyi létesítményeket. Egyik sem cél, ezért kell
megtalálni azt a szintet, azt a biztonságot, ami még elfogadható
a lakosság, illetve az infrastruktúrák számára.
A védekezésben elsődleges az állami szerepvállalás, de ez önmagában kevés a vízbiztonság megteremtéséhez. Nagyon fontos

38

innotéka
inn

2021. október

az is, hogy az egyes állampolgárok szintjén megjelenjen a felelős
vízgazdálkodás. Az 1995. évi LVII., vízgazdálkodásról szóló törvény
a többi között kitér arra, hogy a lehulló csapadék a terület tulajdonosának a birtokában van, ezzel tehát neki kellene gazdálkodnia. Egyébként a hármas rendszert egy egységben nézve jól látszik,
hogy mindenkinek van teendője a vízzel. Az állami, közigazgatási
szinten jogszabályok határozzák meg, hogy a vízügyi szolgálatnak
milyen feladatai vannak a vízgazdálkodással, illetve a vízkárelhárítással összefüggésben. A vízkárelhárítási stratégiánk az elvárásoknak megfelelően változik, csakhogy nagyon eltérőek a társadalmi
igények. A 2000-es években rendkívüli árhullámok voltak a Tiszavölgyben, 2013-ban a Dunán, majd a 2014-es drávai árhullámnál
is az volt a társadalmi igény, hogy biztonsággal vezessük le a vizet
az árvízvédelmi töltések között vagy a kijelölt ártereken. Az elmúlt időszakban mindannyian megtapasztaltuk, hogy a csapadék
időszakos eloszlása igencsak változik, még ha az éves mennyisége
nem is. Felmerült tehát az igény, hogy a csapadékot ne levezessük,
hanem tározzuk vissza, hogy nyáron is megfelelő mennyiségű víz
legyen. A vízügyi szolgálat kötelessége kielégíteni a társadalmi igényeket, mert önmagában vízügyi érdek nincs. Ugyanakkor ki kell
emelni, hogy a meglévő infrastruktúrákkal gyakran nehéz kiszolgálni a megváltozott elvárásokat. Fordulatot az hozott, hogy 2017.
március 7-én a kormány elfogadta a Nemzeti Vízstratégiát, azaz
a Kvassay Jenő Tervet, ami szakmailag és technikailag azért fontos,
mert tartalmazza a hazai vízgazdálkodás rövid, közép- és hosszú
távú céljait.

zöldkörnyezet
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A Kvassay Jenő Terv a hazai vízgazdálkodás
2030-ig terjedő fő célkitűzéseiként előírja:
• a vízvisszatartás fokozását és vizeink jobb hasznosítását;
• a veszélyhelyzetelhárítás-orientált vízkárelhárításról
a megelőzésközpontú vízgazdálkodásra történő áttérést;
• a vizek állapotának fokozatos javítását és a jó állapot
elérését;
• a vízfolyások természetes állapotának megtartását;
• az elviselhető fogyasztói teherviselés mellett működő minőségi víziközmű-szolgáltatás fenntartását és a csapadékvízgazdálkodás rendszerének kialakítását;
• a társadalom és a víz viszonyának javítását;
• a vízügyi tervezés és irányítás megújítását;
• a vízgazdálkodás gazdaságszabályozási rendszerének
megújítását.
Árvíz, belvíz, aszály esetén hazánkban a települések mintegy kétharmada érintett, mondta egyik előadásában. Hogyan épülnek fel a védműveink, miként történik a megelőzés, a védekezés és a helyreállítás?

– Magyarországon elsődlegesen a vízügyi igazgatási szervek felelősek a vízgazdálkodásért és benne a vízkárelhárítással összefüggő
szakmai tevékenységek ellátásáért. Kiemelném az önkormányzatok koordináló szerepének megerősítésére szolgáló LIFE-MICACC
A védekezésben elsődleges az állami szerepvállalás, de nagyon fontos, hogy az egyes állampolgárok szintjén is megjelenjen a felelős vízgazdálkodás. A lehulló csapadék törvény
szerint a terület tulajdonosának a birtokában van, ezzel tehát
neki kellene gazdálkodnia. Az elmúlt időszakokban tapasztalható csapadék időszakos eloszlása igen változó, bár az éves
mennyisége nem. Ezért felmerül az igény, hogy a csapadékot
ne levezessük, hanem tározzuk vissza, hogy nyáron is megfelelő mennyiségű víz legyen.

projektet, amelyben az önkormányzatok mellett a másik szereplő a vízügy. Azt gondolom, hogy ez kettős feladat, mert a vízügyi
szakembereknek meg kell tanulniuk gondolkodni a településvezetők fejével is, és fordítva. Ha sikerül egymáshoz közelebb kerülniük,
akkor nemcsak a települési vízgazdálkodás magasabb szintre emelésére látok esélyt, hanem arra is, hogy megvalósulhat a vízgyűjtő
szintű vízgazdálkodás.
Magyarországon az elmúlt évszázadok során magas szintű árvízvédelmi rendszer épült ki, és működik napjainkban is. A társadalmi-gazdasági viszonyok azonban az utóbbi húsz évben alapvetően megváltoztak, és a levonuló rendkívüli árvizek tapasztalatai
is arra utalnak, hogy az árvízi elöntéshez kapcsolódó kockázatviselést, valamint ennek megosztását újra kell gondolni az érintettek között. A védelmi rendszer fejlesztésénél indokolt áttérni
a kockázat értékelése alapján történő tervezésre, amely a kevésbé
értékes területek elöntésével kíméli meg az érzékenyebb területeket, jóval hatékonyabb erőforrás-felhasználás mellett. Visszatérve
az eredeti kérdésre, az árvízi kockázatkezelés, térképezés, értékelés
az EU-hoz való csatlakozásból következő tevékenység, amit az árvízi irányelvben előírtak szerint hatévente kell elvégezni. A többlépcsős térképezési tevékenység 2008-ban indult, és a legutóbbi
hatéves ciklus 2017-ben fejeződött be. 2019-ben újraindult, és
megkezdődött a kockázati tervek első felülvizsgálata, aktualizálása. Az árvízi kockázatokba három terület sorolható: a folyók árvizei, a kisvízfolyások, valamint a belvizes veszélyeztetettség. Meghatározott metodika alapján történik a felülvizsgálat és a térképezés.
Ennek a programnak a keretében nézzük meg, hogy mely területek veszélyeztetettek Magyarországon. Ez azért hasznos, mert ha
a legrosszabbra felkészültünk, annál már csak jobb lehet a tényleges helyzet. Nyilvánvalóan teljesen más az árhullám kialakulásának
és az árvízi védekezésnek az időbelisége. Például, ha a Felső-Tiszán
jön egy árhullám, akár nyolc-tíz métert is emelkedhet a folyó egykét nap alatt. Nagyon fontos, hogy folyamatosan tisztában legyünk azzal, hogy mi a kockázat, és ennek csökkentése érdekében
minden lehetséges intézkedést végre kell hajtanunk. Az árvízi kockázatot úgynevezett szerkezeti és nem szerkezeti intézkedésekkel
tudjuk csökkenteni. A szerkezeti intézkedések körébe tartoznak
az olyan kivitelezési munkálatok, mint az árvízvédelmi töltések, tározók építése, megerősítése, új műtárgyak építése, illetve a régiek
felújítása. Nem szerkezeti intézkedés például az előre jelző rendszerek frissítése, javítása, a hidrometeorológiai rendszerek folyamatos fejlesztése, valamint az éves felkészülési gyakorlatok. Az árhullám kialakulása függ a csapadék mennyiségétől, illetve attól,
hogy milyen területre hullik. A kisvízfolyások esetében kritikus
lehet a villámárvíz kérdése. A klasszikus tudományos deﬁníció
alapján ez esetben hat óránál kevesebb az összegyülekezési idő
(az az időtartam, amely alatt a vízgyűjtő terület legtávolabbi pontjáról is a vizsgált szelvénybe jut a lefolyó víz – a szerk.). Ennyi idő áll

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK Irányelve az árvízkockázatok értékelésének és kezelésének témakörét az országok számára egységesen és kötelező jelleggel szabályozza.
A szabályozás előírja, hogy a tagállamoknak előzetes kockázatbecslést, árvízi veszély- és kockázati térképeket, továbbá az árvízkockázat kezelésére, csökkentésére hozandó intézkedéseket kell kidolgozniuk.
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Az árvízi kockázatok három területe a folyók árvizei, a kisvízfolyások, valamint a belvizes veszélyeztetettség, melyeket szerkezeti
– idetartozik az árvízvédelmi töltések, tározók építése, megerősítése, új műtárgyak építése illetve a régiek felújítása – és nem
szerkezeti intézkedésekkel csökkentenek, mint például az előre
jelző rendszerek frissítése, javítása, a hidrometeorológiai rendszerek folyamatos fejlesztése, az éves felkészülési gyakorlatok.

rendelkezésre ahhoz, hogy felvonuljon a területi vagy a települési
védelmi szervezet, illetve a katasztrófa- vagy a polgári védelem.
A hivatásos szervezetek mellett, ha szükséges, az önkéntesek is startra készen állnak?

– Azt gondolom, hogy a hivatásosok, kiegészítve az önkéntesekkel, jelentős erőt képviselnek a védekezésben az állami és az önkormányzati védműveken egyaránt. 2020 július–augusztusában
volt egy viszonylag jelentős esemény Somogy és Zala megyében.
Százötven millimétert meghaladó csapadék esett egy nap alatt,
ami elég komoly problémát okozott Zalaegerszeg településen
a Principális-csatorna mentén; Galambok térségében pedig egy
tározónak a töltése is átszakadt, és a víz átfolyt a településen. Itt
a hivatásosok mellett önkénteseket is bevontak a védekezésbe.
A Duna-régióban is kiemelt tevékenységnek számít, hogy erősítsük a kommunikációt a hivatásos és az önkéntes szervezetek között. Kiemelt szervezet például a Duna Régió Stratégia, melynek
14 prioritása van, ebből az egyik a környezeti kockázatok kezelése,
amelynek magyar részről én vagyok a koordinátora. Ezt a prioritást Magyarország és Románia koordinálja a Duna menti ország
között, ami a gyakorlatban 14 ország tevékenységének az összehangolását jelenti a környezeti kockázatok kezelése tekintetében.
Több szemszögből is rálát erre a területre, hiszen aktívan
részt vesz a kutatási tevékenységben, illetve ezek eredményeinek gyakorlati alkalmazásában is. Ön szerint a tudomány és az innováció miként jelenik meg a vízügyi ágazatban?
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– Az új kutatási eredményeknek kell egy kis időt adnunk ahhoz,
hogy kiforrják magukat. Ezért azt gondolom, a helyes döntés az,
ha a gyakorlatban először egyet visszalépünk. Ezen azt értem, hogy
a legújabb technológia kipróbálása kezdetben egy tesztüzem, s
mivel a vízügyes szakembereknek még nincs tapasztalatuk, csak
éles helyzetben bizonyosodik be, hogy megfelelően alkalmazható-e. Azt gondolom, nem tehetjük meg, hogy a tesztüzem előre
nem ismert hatásainak kitegyük akár a lakosságot, akár a kritikus
infrastruktúrát. Maximálisan nyitottnak kell lennünk azonban, és
folyamatosan ﬁgyelnünk kell arra, hogy a legújabb technológiákat
hol és mikor tudjuk alkalmazni, ehhez pedig tudnunk kell, merre
halad a tudomány, mik a trendek.
Milyen trendekre gondol?

– Nem túl távoliakra. Például a digitalizációra, ami már jelen van
a hétköznapjainkban. Ezen túlmenően a mesterséges intelligenciára, melynek, azt gondolom, hogy az egyik alkalmazási területe
lehetne a települési vízgazdálkodás, egy másik pedig az öntözéses
mezőgazdaság. A települési vízgazdálkodást illetően el tudok képzelni egy önműködő, öntanuló rendszert, amely ﬁgyeli a várható
időjárási, illetve csapadékhelyzetet, az előrejelzés függvényében
vízállást mér, és annak megfelelőan automatikusan nyitja vagy zárja például a zsilipet, leengedi a tározót, és az aktuális helyzethez
igazodva módosítja az üzemeltetési szabályzatát.
Milyen a kommunikáció a tudományos szféra képviselői és
a gyakorlati tapasztalattal rendelkező vízügyes szakemberek között?
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– Azt tapasztalom, hogy kiváló. Több helyen is folyik vízügyi üzemeltetési-, illetve vízépítőmérnök-képzés az országban, például
Győrben, Miskolcon és Budapesten. Kiemelt intézmény a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kara, ahol számos vízügyes
szakember oktat, és a személyes kapcsolatok révén meg tudja
osztani a vízügy napi tapasztalatait is a hallgatókkal, ezáltal sokkal
irányítottabb, a szakmai igényeknek jobban megfelelő kutatás valósulhat meg az egyetemen.
A vízválság megelőzésének talán legfontosabb területe a települési vízgazdálkodás. Ön szerint viszont a víz, mint hatótényező, kevéssé jelenik meg a települési fejlesztésekben.
Mi a helyzet ma, és merre kellene haladni?

– Ki kell emelnünk ez esetben is az állami szerepvállalást. 2015ben az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Magyar Mérnöki Kamarával közösen kiadott egy Módszertani segédletet a települési
vízkárelhárítási tervek készítéséhez. Ez a dokumentum tartalmazza például a szükséges teendőket egy operatív árvízi védekezésnél, hogy az adott településen hány utca veszélyeztetett, hány
homokzsákra van szükség, hol található a legközelebbi bánya és
így tovább. A településvezetőnek megvan a lehetősége arra, hogy
műszaki segítséget kérjen a területileg illetékes vízügyi hatóságtól,
valamint a katasztrófavédelem helyi szervezete is támogatja a települési vízkárelhárítási tevékenységeket, így ez a dokumentum
a területre kivonuló szakembereknek is segítséget jelent. Jó lenne, ha a rendszer nem korlátozódna csak a beavatkozásra, hanem
arra is kiterjedne, hogy csökkentsük az árvízi kockázatot területi,

Mindenkinek felelőssége van abban, hogy hol lakik, és hogy
a kockázatok ismeretében élje a mindennapjait. Beépítjük
a hullámtereinket, ami az egyik oka annak, hogy növekvő árvízszintekkel kell számolnunk a folyóinkon, a kisvízfolyásainkon.
Mindez emeli a vizek mellett élők kockázatát, akik persze
inkább az előnyöket szeretnék élvezni. Az árvízi kockázatkezelés társadalmasítása révén a szakemberek eljuttatják a szükséges információkat a helyi lakosok számára arról a területről, ahol élnek.

illetve települési szinten, valamint hogy megtegyük az ehhez szükséges intézkedéseket. Az integrált települési vízgazdálkodási terv
célja éppen az lenne, hogy nézzük meg, milyen problémák vannak a vízzel az adott településen, és azonosítsuk be azokat, vagyis
nagyobb hangsúlyt helyezzünk a kockázatcsökkentésre. Azt szeretnénk, hogy a víz ne potenciális veszélyforrásként jelenjen meg
a településeken, hanem fejlesztési lehetőségként. Ha baj van, akkor
rosszként tekintünk rá, de aki víz mellett él, mindenekelőtt élvezni
akarja a víz adta előnyöket.
Hogy is van a mondás: az igazi vízügyes a dombtetőn lakik? Milyen problémát okoz az árvízvédelemben például,
hogy bár nem szabad, mégis vannak, akik a hullámtérbe
építkeznek?

– Az egyéni felelősség megkerülhetetlen. Mégis azt tapasztalom,
hogy leginkább az előnyöket szeretnénk élvezni az élet minden
területén, és ez alól a víz sem kivétel. Használjuk rekreációs célból vagy öntözésre, de csöppet sem vagyunk hajlandók a negatívumokkal foglalkozni. Ha viszont baj van, az állami szereplőktől
várjuk, hogy jöjjenek és mentsenek meg. Az árvízi kockázatkezelés
társadalmasítása azt jelenti, hogy megpróbáljuk a szükséges információkat eljuttatni a helyi lakosok számára arról a területről, ahol
élnek. Bár tapasztalható némi javuló tendencia, de sok esetben
még mindig tudatosítani kell az emberekben: mindenkinek felelőssége van abban, hogy hol lakik, és hogy a kockázatok ismeretében élje a mindennapjait. Erre utal a régi tankönyvi példa, mely
szerint az igazi vízügyes a dombtetőn lakik. Bármennyire is folyamatosan fejlődik az árvízvédelmi rendszer, romlanak a lefolyási
viszonyok. Beépítjük a hullámtereinket, ami az egyik oka annak,
hogy növekvő árvízszintekkel kell számolnunk a folyóinkon, a kisvízfolyásainkon. Mindez emeli a vizek mellett élők kockázatát, de
mi továbbra is csak az előnyöket akarjuk élvezni.
Nemzetközi összehasonlításban mennyire számít jónak
az árvízvédelem hazánkban?

– Azt gondolom, hogy jó és egyedülálló a magyar árvízvédelem.
Ehhez természetesen számos intézkedésre van szükség, az kell,
hogy folyamatosan építsük, illetve karbantartsuk az árvízvédelmi
infrastruktúrákat, a riasztórendszereket, valamint frissítsük az előre jelző rendszereinket. Sokat elmond a magyar árvízvédelemről
– és a Duna menti országok között egyedülállónak számít –, hogy
a történeti árvizek óta Magyarországon nem követelt halálos áldozatot folyami árvíz, egy kivétellel, amikor az 1965-ös rendkívüli
dunai jeges árvízben sajnos meghalt egy katona. A dombvidéki kisvízfolyások a hektikus jellegükből adódóan sokkal veszélyesebbek.
Jó hír viszont, hogy a vízügyi szolgálat erre is keresi a megoldást,
ilyen például a dombvidéki tározóprogram, mely meghatározott
ütemben folyik, ezáltal csökkenteni tudjuk az árhullám nagyságát,
még mielőtt elérné a települést, és ennek köszönhetően kiegyenlítettebb vízgazdálkodás érhető el. A dombvidéki vízrendezésnél
nagy jelentősége van a tározási, tóépítési lehetőségek kihasználásának, mivel sok esetben a beépítettség miatt más megoldás nincs
a települések biztonságának megteremtésére. Kiemelném még
a szervezeti stabilitás fontosságát. 2012 óta működik a vízügyi szolgálat a Belügyminisztérium irányítása alatt, és azt gondolom, hogy
elengedhetetlen a stabil háttér megteremtése egy védekezéssel
összefüggő szervezetben. ¡
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Kriptotőzsdére kerülnek A
a műalkotások
Magyar ötlet alapján a világon elsőként kerülhetnek
a legkiválóbb kortárs művészek alkotásainak virtuális
másolatai a kriptotőzsdére. Az ArtPass.Cards projekt
keretében, blokklánc-technológia alkalmazásával és hitelesített informatikai környezet létrehozásával teremtenek lehetőséget a kortárs művészbrandek építéséhez.

Kizöldülhet a világháló
Az elmúlt évek fejlesztéseinek következtében az aktív
internetfelhasználók száma négymilliárd fölé emelkedett, és egyes becslések szerint az okoseszközök, az internet és az ezeket támogató rendszerek felelnek
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 3,7 százalékáért. A szakértők szerint éppen ezért 2025-re az informatikai szektor számára is a fenntarthatóság kérdésköre lesz az egyik legfontosabb prioritás.

A

z internetezés mindennapi tevékenységeinek elvégzéséhez szükséges elképesztő mennyiségű adatáramlást a világon gombamód szaporodó szerverparkok biztosítják. 2040-re azonban a digitális adattárolás a károsanyag-kibocsátás
14 százalékáért felelhet. A világháló kisebb környezetterheléséért a webfejlesztők
tehetnek a legtöbbet: új weboldal tervezésekor a legfontosabb azt szem előtt tartani, hogy a felhasználók a lehető legkönnyebben találják meg az általuk keresett
tartalmat, elkerülve ezzel a fölösleges oldalbetöltéseket és az ezzel járó adatforgalmat. A dizájn, a struktúra kiválasztásakor előrelátónak kell lenni, hogy olyan
felületek jöjjenek létre, amelyek éveken keresztül sem válnak elavulttá, így elkerülhető a gyakori átalakítás, fejlesztés. Emellett a képi és videós anyagok, animációk
átgondolt használata, azok méreteinek optimalizálása révén is érdemi erőforrás-
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kortárs művészet napjainkra az egyik legdinamikusabb fejlődést mutató és legizgalmasabb befektetési formaként számontartott iparággá nőtte ki magát világszerte. Az ugrásszerű előretörés elsősorban arra vezethető
vissza, hogy technológiai újításoknak köszönhetően a virtuális térben már a nagyközönség
számára is gyorsan megismerhetővé és elérhetővé válnak a műalkotások. Az európai
kulturális javak az ázsiai térségben élik reneszánszukat, de a többi kontinensen is érezhetően megnőtt irántuk az érdeklődés. Ennek
megfelelően az ArtPass.Cards projekt számára
az Interart Alapítvány szingapúri partnere biztosítja a virtuális környezetet, és a szervezők
célja, hogy a közeljövőben mielőbb létrejöjjön
és elérhetővé váljon országonként kétszáz művész legjobb alkotásainak virtuális portfóliója.
Gajzágó György, a Kortárs Műgyűjtő Akadémia igazgatója és egyben a program koordinátora szerint az ötlet művészbarát, ami egyúttal
versenyhelyzetbe hozza a legtehetségesebb alkotókat, galériákat, kurátorokat, gyűjtőket, de
még a múzeumokat is. A várakozások alapján
a kriptotőzsdére kijutó művészek nemcsak
nemzetközi kiugrási lehetőséghez juthatnak,
de akár jelentős bevételre is szert tehetnek. ¡

igény-csökkenés érhető el. A performancia, vagyis
az oldal betöltési sebességének optimalizálása
szintén erőforrást takarít meg, ráadásul a felhasználói élményt is növeli. A websztenderdek követése, a kód tisztán tartása, minimalizálása, a megfelelő cachelés (gyorsítótárazás) segítségével szintén gyorsabbá tehető a weboldal, optimalizálható
a szerver terhelése, ezzel pedig gazdaságosabb lehet az üzemeltetés. ¡

mesterséges intelligencia, gépi tanulás, adatelemzés, döntés-előkészítés

Szerző: Bencze Áron

Aki kimarad, lemarad!
Hogyan változtatja meg a technológiai fejlődés a munkahelyeinket? És mit tesznek a vállalatok az üzleti folyamatok automatizálása érdekében? Egyebek között ezeket a témákat járták
körbe a téma szakértői az Abbyy magyarországi képviseletének sajtóreggelijén, ahol az is
szóba került, hogy a mesterséges intelligenciának (MI) köszönhetően bízhatunk-e a négynapos munkahét bevezetésében. A beszélgetésen az MI-t a kilencvenes évek Szaknévsorához
hasonlították, melynek szlogenje rendkívül találó volt: „Aki kimarad, lemarad!”
„Bármennyire is hihetetlen, az emberek továbbra is félnek a mesterséges intelligenciától” – jelentette ki a beszélgetés elején Gulyás
László, az ELTE Bosch Mesterséges Intelligencia Tanszékének docense, az Egyetemi-Vállalati Innovációs Intézet helyettes vezetője.
Mint folytatta, még azok is tartanak az MI hatásaitól, akik napi
szinten használják az előnyeit, ám nincsenek tisztában azzal, minek
is köszönhetik azokat a funkciókat, melyek jelentősen megkönnyítik életünket a mindennapokban. Példaként a prediktív szövegbevitel funkciót említette, ami szavakat javasol vagy kijavítja azokat, amikor szöveget gépelünk be az okostelefon billentyűzetén.
„Az MI segítségével jelen esetben a gépelés közbeni szójavaslatokkal
és javításokkal gyorsan és könnyen írhatjuk be a szöveget” – fűzte
hozzá Gulyás, aki kitért arra is, hogy a mesterséges intelligencia
legtöbb esetben éppen az unalmas vagy monoton feladatokat veszi át az emberektől.

elemzési, döntés-előkészítési folyamatokban, és már hazánkban
is számos iparágban alkalmazzák. 2018-ban először végeztek agyműtétet idegsebészeti robot – ROSA – segítségével Magyarországon. Pannonhalma szőlőskertjeit a PlantCT nevű okos algoritmus
védi a betegségektől, az AIMotive kötelékében pedig Budapesten
körülbelül 150 mérnök dolgozik folyamatosan az önvezető autók
technológiájának fejlesztésén. Máhr Tamás, az Abbyy hazai kutatás-fejlesztési központjának vezetője szerint a koronavírus megjelenése némileg javíthatott a technológiai fejlődés megítélésén
Magyarországon. Volt honnan, ugyanis a McKinsey tanulmánya
szerint 2017-ben a magyarok 38 százaléka határozottan negatívan
értékelte az automatizációt. „A járvány előretörése, a lezárások
és korlátozó intézkedések szinte minden iparágat és szektort rákényszerítettek a digitális átalakulásra, és nem ritka esetben még
magasabb szintre emelték a már eddig is jól működő digitális megoldásokat” – emelte ki az elmúlt másfél esztendő egyik legfontosabb eredményét Máhr Tamás, rámutatva: egy terjedő vírus esetében milyen szerepe van például egy olyan automatizált gyártási
folyamatnak, ahol egyáltalán nincs, vagy csak minimális szinten
van szükség az emberi jelenlétre. Ezzel kapcsolatban kitért arra is,
hogy a pandémia eredménye, hogy napjainkban már olyan érzékeny adatokkal dolgoznak az emberek otthonról, ami korábban fel
sem merülhetett volna, hogy kikerülnek az iroda négy fala közül.

A járvány segített
Egy biztos, az MI nem a távoli jövő zenéje, hanem a jelen szerves
része, és bár egyeseknek a kifejezés hallatán még továbbra is az emberiség ellen forduló harci robotok képe jelenik meg, a valóságban
egészen másról van szó. A mesterséges intelligencia voltaképpen
tanuló rendszerek hatékony alkalmazása nagy volumenű adat-
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se, valamint a diagnosztikai eljárások precizitása az az irányvonal,
ahol a leginkább igénylik a mesterséges intelligencia lehetőségeinek feltérképezését. Gépekkel tudjuk helyettesíteni a szív vagy
a tüdő működését, sőt a jövőben akár egy sérült szem is helyettesíthető lesz. Azt is látjuk, hogy bizonyos funkciókat egyre inkább
átvesznek a robotok az emberektől: vezetik a metrót, a repülőgépeket, nemsokára pedig az autókat is. Az új technológiák elsősorban olyan iparágakra lehetnek valódi hatással, ahol az adatgyűjtés
már automatizált, és a nagy mennyiségű adatok kézi elemzése lényegében lehetetlen.
Az MI-vel felvértezett drónoknak köszönhetően vált lehetővé
például az erdők állapotvizsgálata, a tűzterjedés hatékony modellezése vagy mezőgazdasági területek részletes elemzése is.
A mindennapokban leggyakrabban a telekommunikáció, a szórakoztatóipar és a kereskedelem területén alkalmazott mesterséges
intelligencia alapú fejlesztésekkel találkozhatunk. A Netﬂixen korábbi választások ismeretében ajánlanak bizonyos típusú tartalmakat a felhasználóknak, a közösségi oldalak pedig kommentjeink, csoporttagságunk alapján térképezik fel érdeklődési körünket,
hogy ahhoz illő posztokat jelenítsenek meg a hírfolyamunkban
– ezt a szolgáltatást a felhasználói szokásainkat elemző gépeknek
köszönhetjük.
Az Abbyy hazai kutatás-fejlesztési központjának vezetője az
aktualitásokkal kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt időszakban a képfeldolgozás, az emberi beszéd megértése, és ebből kifolyólag az ember-gép interakciójának fejlődése került a fókuszba.
Japánban a reptereken vagy idősotthonokban humanoid robotokkal próbálják helyettesíteni az emberi munkarőt – említett konkrét

Ezt a biztató folyamatot igazolja vissza a Digital Economy and
Society indexe is, amelyet az Európai Bizottság 2014 óta készít, és
a tagállamok előrehaladását mutatja a digitális átalakulásban.
Magyarország a jelentés szerint 2018-ban és 2019-ben a 22. helyen
állt, és tavaly sikerült egy pozícióval előbbre lépni. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy hazánk megelőzi a térség néhány országát, köztük Szlovákiát, Lengyelországot és Romániát. Ennél is
komolyabb eredményt értünk el az Európai Unió legfrissebb
értékelése szerint a hálózati csatlakozást (network connectivity)
illetően: a 16.-ról az előkelőnek tekinthető 7. helyre tornáztuk fel
magunkat. És kisebb mértékben ugyan, de javítani tudtunk az internetes szolgáltatások használatát tekintve is: a lista 19. helyéről
a 14.-re léptünk előre.
Máhr Tamás úgy látja, hogy egyre nehezebb olyan iparágakat
és szektorokat találni, ahol a gépi tanulás, a technológiai fejlődés
és a mesterséges intelligencia ne tört volna utat magának. Mint
fogalmazott, napjainkra az oktatás területén elengedhetetlenné
vált, hogy a ﬁatalok minél korábban elsajátítsák a digitális műveltség alapjait, és az is, hogy ezt a tudást más 21. századi készségekkel
is kombinálni tudják. Véleménye szerint az egyik ilyen a problémamegoldás képessége, amely tágabb kontextusban nézve a munkaerőpiacon lesz kiemelten fontos számukra, akár a feladatok elvégzése vagy az üzletfejlesztés terén. Gulyás László, az ELTE Bosch
Mesterséges Intelligencia Tanszékének docense a saját képzéseikről elmondta, hogy rendkívül gyorsan változik a terület, ezért szinte minden tanévben meg kell újítani a tananyagot.
Ami pedig a felhasználási területeket illeti: az egészségügyben
az időhatékonyság, ezáltal az orvosok és nővérek tehermentesíté-
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példát Máhr Tamás, hozzátéve: a fejlődés egy másik iránya napjainkban az, hogy képfeldolgozó algoritmusok segítségével szoftverrobotokat tanítunk be, ezzel mentesítve az embereket a monoton,
lélekölő munka alól.
A beszélgetőpartnerek saját tapasztalataikra támaszkodva
egyetértettek abban, hogy a technológiai fejlesztések adottak, a
vállalkozások azonban gyakran mégsem élnek a lehetőséggel. Véleményük szerint ez nem ágazat- vagy nemzetspeciﬁkus kérdés,
hanem jóval inkább méretfüggő. Minél kisebb ugyanis egy cég,
annál nehezebben tör utat magának a digitalizáció – állították
egybehangzóan. Az okok elsősorban anyagi eredetűek lehetnek,
hiszen bizonyos árbevételszint alatt túl költségesnek ítélik a cégvezetők az ilyen típusú fejlesztéseket.

Hány napos legyen a munkahét?
A sajtóbeszélgetés során szóba került, miképp alakítja át a munka világát és a munkában töltött órák számát az automatizáció
elterjedése. Gulyás László ezzel kapcsolatban arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy bár kevesen hiszik el, de az elmúlt 100-200 évben egyre
kevesebbet dolgozunk. „Egyrészt a gyerekek kötelező iskoláztatása
és a továbbtanulási lehetőségek mellett bevezették a nyugdíjat is,
ráadásul a technológiai fejlődésnek köszönhetően számos olyan
feladatot már nem kell elvégezni, amiért korábban az ember volt
a felelős” – sorolta az okokat az ELTE Bosch Mesterséges Intelligencia Tanszékének docense. Máhr Tamás csatlakozott ehhez a
gondolatmenethez, és elmondta, hogy a négynapos munkahét

MI-szabályozás-tervezetet adott ki az EU
Az Európai Bizottság idén tavasszal tette közzé a mesterséges intelligencia (MI) szabályozására vonatkozó tervezetét, amelynek elsődleges célja, hogy szabályozza a magas kockázattal járó MI-alkalmazások használatát. Megszegése esetén a bírság mértéke nagyobb,
mint az adatvédelmi szabályok megsértésére vonatkozó büntetésé: a legnagyobb vállalatok esetében az éves árbevétel 6 százalékát is
elérheti. A bizottság tervezete szerint elfogadhatatlan kockázati tényezőnek számítanak az olyan MI-rendszerek, amelyek az emberek
biztonságát és megélhetését veszélyeztetik, ezeket a testület betiltaná, a tiltást kikerülő vállalatokat pedig magas pénzbírsággal sújtaná.
A javaslat tiltani kívánja, hogy a mesterségesintelligencia-technológiák kárt okozzanak az embereknek viselkedésük, véleményük vagy
döntéseik manipulálásával, illetve azzal, hogy kihasználják sebezhetőségeiket. A tömeges megﬁgyelés is tiltólistára kerülhet. Vannak
viszont kivételek is: a hatóságok használhatják majd az egyébként tiltott vagy szigorúan szabályozott technológiákat akkor, amikor
súlyos bűncselekmények ellen küzdenek: lehetőségük lesz például a térﬁgyelőrendszerek arcfelismerési képességeit használni abban
az esetben, ha terroristákat próbálnak felkutatni. Szívesen látottak lennének a gyártás észszerűsítését, az éghajlatváltozás modellezését
vagy az energiahálózat hatékonyabbá tételét szolgáló MI-rendszerek, de sok olyan technológia, amelyet már ma is használnak az EUban, külön és szigorúbb ellenőrzés alá esne. Ilyenek lehetnek például az önéletrajzokat automatikusan szűrő programok, a hitelképességet elbíráló egyes szoftverek vagy a bírók döntéshozatalában segédkező algoritmusok is.
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gondolata ismét felerősödött, mivel a világjárvány arra kényszerítette a vállalatokat és az alkalmazókat is, hogy felülvizsgálják a munkarendeket a jobb hatékonyság érdekében. Japánban
a Microsoft élesben is tesztelte a rövidített munkahetet, a pénteki irodabezárások pedig nemhogy kevesebb produktumot, hanem 40 százalékos termelékenység-növekedést eredményeztek.
Az Aucklandi Egyetem kutatása magyarázatot adhat erre a kiugró teljesítményre: a négynapos munkahétnek köszönhetően
a dolgozóknak csökken a stressz-szintjük, elégedettebbek lesznek
a munkájukkal, és az egészségesebb munka-magánélet egyensúly
hatására motiváltabbak is lehetnek.
Máhr Tamás emlékeztetett arra is, hogy még bő egy évtizede
a banki ügyintézők napjainak legalább negyede azzal telt, hogy
iratokat fénymásoltak, mára viszont a legtöbb ilyen művelet digitalizált és automatizált. „A technikai fejlődés ellenére nem lett
kevesebb a teher rajtuk, csak megváltozott” – érzékeltette a lényeget. Megjegyezte, hogy napjainkban az intelligens megoldások révén több embert szolgálnak ki, és egyszerre végeznek más
nagy értékű feladatokat. Például adatokat elemeznek, válaszolnak
az ügyfelek kérdéseire, és új banki termékeket kínálnak. Máhr ennek ellenére még nem látja aktuálisnak a munkahét lerövidítését,
mert az komoly anyagi veszteségekkel járna. Véleménye szerint
további digitális asszisztensek és programok bevezetésére lenne
szükség, továbbá a folyamatok átszervezésére, új struktúra kialakítására. Ehhez azonban idő kell. Az úgynevezett folyamatbányászati megoldások segítségével lehetővé válik, hogy a cégek jobban
megértsék, mi történik a vállalaton belül azáltal, hogy az összes
folyamatot digitálisan leképezik és a monoton vagy nagy emberi
hibalehetőséget rejtő feladatokat automatizálják. Egyes elemzések szerint a napjainkban még nem túl ismert folyamatbányászat

46

innotéka
inn

2021. október

néhány éven belül 1,4 milliárd dolláros iparággá bővülhet. Máhr
Tamás úgy véli, akkor kell igazán megvizsgálni a négynapos munkahét lehetőségét, amikor a gépek már több feladatot látnak el,
mint az emberek. „Addig viszont a vállalatok döntő többségének
maradnia kell a hagyományos munkahétnél, hogy továbbra is biztosítani tudják a magas termelékenységet, és megtartsák az ügyfelek bizalmát” – jegyezte meg.
A PwC Magyarország várakozása szerint az MI térnyerése az
első lépésben inkább a női munkavállalók feladatköreire, míg később a férﬁak munkájára fog nagyobb arányban hatni. Az automatizálás a 2020-as évek elejétől kifejezetten az adatfeldolgozásra épülő ágazatokat érintheti, majd ez az évtized közepétől
kiterjedhet az üzleti támogatási funkciók, illetve az egyszerű
döntéshozatali funkciók – például HR- és számviteli feladatok –
ellátására is.
A digitalizáció jövőjét érintve Gulyás László az elkövetkező néhány évben nem számít drámai változásokra, véleménye szerint elsősorban az automatizálás elterjedésének mértéke változhat meg
radikálisan. Az ELTE Bosch Mesterséges Intelligencia Tanszékének
docense az MI-t a kilencvenesek évek Szaknévsorához hasonlította,
melynek szlogenje rendkívül találó volt: „Aki kimarad, lemarad!”
Máhr Tamás úgy látja, hogy a technológiai fejlődés egy jobb és
teljesebb életet hozhat mindenki számára, ugyanakkor ﬁgyelembe kell venni a mesterséges intelligenciával járó kockázatokat.
„Az MI hatalmas potenciállal rendelkezik, a felelős magatartás
pedig csak rajtunk múlik” – mondta. Az Abbyy magyarországi
kutatás-fejlesztési központjának vezetője arra is kitért, hogy nem
kell tartani a gépek lázadásától sem, arra azonban érdemes ﬁgyelni, hogy mindig legyen egy gomb, melynek megnyomásával a gépek leállíthatók. ¡
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Stefan Buijsman

Eszpresszó
Arkhimédésszel
Matematika a mindennapokban,
egyszerűen, érthetően

vagy épp a Netflix személyre szabott
ajánlatai mind azon a matematikán alapulnak, amit az iskolában tanultunk.
A fiatal holland matematikus tömören és üdítően olvasmányosan mesél
könyvében a matematika elképesztő és
szórakoztató világáról. Kiderül, miként
vált a matek az évezredek során ijesztően absztrakt tudománnyá, és hogy
ennek ellenére miért nem kellene tőle
tartanunk, hiszen a segítségével a világot és a mindennapjainkat is jobban
megérthetjük. •

Libri Kiadó

A matematikát viszonylag kevesen
szeretik. A középiskola befejezése után
a legtöbben megkönnyebbült sóhajjal
hajítják a sarokba a matekkönyvüket,
hogy még csak gondolni se kelljen többé rá. Pedig a matematika úgy szövi
át a mindennapjainkat, hogy észre sem
vesszük. A közlekedési lámpák, a kávéfőző gép, a Google keresőmotorja

Ruth DeFries

Mit tenne a természet?

Előbb-utóbb adódik egy olyan kihívás, amely próbára teszi a társadalmak által létrehozott összetett rendszerek stabilitását. A természet intő
példája, hogy a beépített önkorrekciós mechanizmusok a túlélés egyetlen
módjai.
Az evolúció során a gének és a fajok
sokfélesége biztosította az alkalmazkodást és a túlélést. A kötet szemléletes
példákon, fontos történeteken keresztül
mutat rá, hogy az emberi civilizáció
esetében az ötletek, a szaktudás, az intézmények, a nyelvek és a kultúrák sokfélesége tölti be ugyanezt a funkciót. •

Útmutató bizonytalan időkre
Pallas Athéné Könyvkiadó
(PABooks)

A természetnek több milliárd évnyi
kísérletezésre volt szüksége ahhoz,
hogy finomra hangolja saját működését. Az emberi társadalmak mögött
csak töredéknyi idő áll, de gyakran
nem veszik figyelembe az életet támogató, önkorrekciós visszajelzési mechanizmusokat, és a rövid távú hasznosságot részesítik előnyben.

A könyvben hat kora újkori szerző
tudományos – jórészt csillagászati –
szövegeiből ismerhetünk meg szemelvényeket, melyek fontos felfedezésekről,
belátásokról, elgondolásokról számolnak be. Találkozhatunk a kozmosz leírását kifejtő Kopernikusszal, a hagyományos csillagászati világkép kihívásait
felsorakoztató Mästlinnel, a Napból
kiáradó mozgatóerőt elemző Keplerrel,
a Holdat távcsővel felmérő Galileivel,
a kozmikus törvényekről és örvényekről
értekező Descartes-tal, valamint a tudás
határait feltérképező Newtonnal.
A szemelvényeket bevezető tanulmányok, részletes jegyzetanyag, fogalomtár és bibliográfia egészíti ki. •

Vassányi Miklós –
Kutrovátz Gábor

A világ bizonyos
szimmetriája
A kora újkori csillagászat története
válogatott források tükrében
Typotex Kiadó

Kopernikusz, Kepler, Galilei és Newton
– ők a tudomány történetének legnagyobb hősei. Ám ez idáig szinte semmilyen művük sem volt elérhető magyarul,
bár az egyetemes kultúra történetének
kiemelkedően fontos szövegeiről van szó.
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bankszakértő, cégjegyző, gépészmérnök, fegyvertervezés

Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: icollector.com

Frommer 37M

Frommer Liliput

Frommer Rudolf (középen)

Az 1910M
francia
használati
utasításának ábrája

Forrás: forgottenweapons.com

Forrás: Wikipédia

Sokan emlékeznek azokra a feltalálókra, akik egész életükben
Magyarországon alkottak, és itthon tervezték meg vívmányaikat.
Frommer Rudolf kivétel: jóllehet életművét szinte kizárólag Budapesten hozta létre, kevesen hallottak róla, nincs szobra, és utca
sem viseli a nevét. Pedig a magyar fegyvergyártás egyik legfontosabb alakjáról van szó.
Frommer 1868-ban született, és eleinte egyáltalán nem mérnöki pályára készült. A középiskola után a Kereskedelmi Akadémián
végzett, majd a pénzügyi szektorban helyezkedett el. Bankszakértőként került 1896-ban az öt évvel korábban alapított Fegyver
és Gépgyár (FÉG) Rt.-hez is, ahol később cégjegyző lett. A század
végére aztán elkezdett érdeklődni a fegyvertervezés iránt is, annak
ellenére, hogy formálisan semmilyen műszaki végzettséggel nem
rendelkezett. Hogy pontosan hogyan sodródott a mérnöki pálya
felé, ebben kik segítettek neki, és milyen mértékben folyt bele
a konstruktőri munkába, és mennyiben támaszkodott kollégáira,
azt, sajnos, nem tudhatjuk, mert a második világháborúban a FÉG
teljes irattára megsemmisült.
1900-tól kezdve mindenesetre harminc év alatt több mint száz
szabadalmat jegyzett több mint húsz országban. 1904-ben már

a gyár kereskedelmi igazgatója volt, és később ő teremtette meg
a modern fegyvergyártás alapjait Magyarországon, korszerű technológiákat bevezetve. Az üzem sikereit követően Ferenc József
1914-ben megtette vezérigazgatónak, és nemesi címet is adományozott neki, így lett Fegyverneki Frommer Rudolf. A Tanácsköztársaság időszakát leszámítva, 1935-ig vezette a gyárat, a Magyar
Mérnöki Kamarától pedig gépészmérnöki címet kapott.
Bár a FÉG-ben vadászfegyvereket is gyártottak, Frommert elsősorban az öntöltő pisztolyok érdekelték, és 1901-ben már el is készítette az első ilyen magyar fegyver, az 1901M terveit. Ez „felvette
a versenyt” a kor hasonló pisztolyaival, Frommer azonban tovább
tökéletesítette az 1906M és az 1910M modellekkel. Ez utóbbit már
rendszeresítette szinte mindegyik rendfenntartó szerv a határőrségtől a csendőrségig. A következő években hasonló felépítéssel,
de nagyobb kaliberben is elkészült a kompaktabb Frommer Stop
és a nála kisebb Frommer Baby. A Stopot a honvédség rendszeresítette 1912-ben, majd a Tanácsköztársaságnak is az egyik „hivatalos”
pisztolya volt. Az első világháború után a trianoni szerződés erősen korlátozta a magyar haderőt, majd következett a húszas évektől erősödő gazdasági válság, így a FÉG proﬁlt bővített (egyebek
mellett lámpákat, esztergapadokat gyártott). A pisztolytervezés
és -gyártás viszont maradt, és 1921-ben már új Frommer-fegyver
lapulhatott a mellényzsebekben: az aprócska, de korszerű Frommer Liliput. Ez lett aztán az alapja 1929-ben a 29M modellnek,
amely gyakorlatilag egy felnagyított Liliput volt, nagyobb kalibert
kiszolgáló, normál méretben. Frommer utolsó jelentős munkája
ennek továbbtervezése volt, az egyszerűbb szerkezetű, könnyebben kezelhető 37M, amely aztán igen sikeres lett. A 37M-et már
a feltaláló halála után rendszeresítette a honvédség.
Frommer Rudolf a nyugdíjazása utáni évben, 1936-ban meghalt. Pisztolyai civilek, rendfenntartók és a katonaság körében is
népszerűek voltak (csak a 37M-ből 250 ezer készült), ám a FÉG diadalmenete a második világháborúval véget ért. A gyárat államosították, a saját fegyvertervezés jelentősen visszaszorult, és az üzem
hadi ipari termékei már soha nem érték el azt a színvonalat, mint
Frommer idején. ¡
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