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Világraszóló
magyarok
Impozáns, magával ragadó, valahogy így kell bemutatni,
eladni, megszerettetni a tudósokat és eredményeiket
– ezek az első benyomások a Millenárison megnyílt
Álmok Álmodói 20 – Világraszóló magyarok, magyar
találmányok című tudománytörténeti kiállítás láttán.
Az „elődbemutató” egyébként húsz esztendeje nyílt meg,
a mostani – megtartva az első tárlat erényeit – frissebb,
látványosabb. Mintegy hatszáz magyar tudós, felfedező és
egyéb géniusz munkásságáról és találmányáról emlékeznek
meg interaktív módon – ezt szinte fölösleges leírni, hiszen
ami nem érinthető, kipróbálható, az unalmas és érdektelen –, 6000 négyzetméteren, másfél kilométeres útvonalon.
Ez a kiállítás azt üzeni, hogy nekünk, magyaroknak rengeteg okunk van a büszkeségre, ha olyan találmányokra
és felfedezésekre gondolunk, mint a gyufa, a nukleáris
láncreakció, a C-vitamin és a magzatvédő vitamin, vagy
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Dénes, Oláh György és Czeizel Endre. Már a húsz évvel
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is hasonló üzenetet közvetít, azzal az érdemi kiegészítéssel,
hogy a magyarok nemcsak a múltban voltak sikeresek,
hanem a jelenben is azok. Minden korcsoportnak
ezt tudatosítják, de a tárlat tervezésekor kiemelt
figyelmet fordítottak a fiatalokra.
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szóló eredményeket elérő nemzet tagjai. A mostani kiállítás
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ezelőtti látogatók is szembesülhettek azzal, hogy világra-

15

jegyzet, tartalom, impresszum
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Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Revic
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Két világ határán
„A különcségem egy idő után nem számított, miközben a nyelvészek között
ma is bizonyos fokig »műnyelvész«, az informatikusok között »műinformatikus« vagyok, hiszen az igazi nyelvész-matematikus nem jár-kel a két világ
között. Ráadásul ez a különc intenzíven zenél is” – nyilatkozta magazinunknak Prószéky Gábor nyelvész-informatikus, akit Bendzsel Miklós ajánlott.
A Nyelvtudományi Kutatóközpont igazgatója szerint, ami tudományos,
az nem szükségszerűen körülményes és lassú, ami pedig eladható, az nem
feltétlenül tudománytalan.
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Mindannyian a szülői házból kapott munícióból gazdálkodunk életünk elején. Önt mivel indították útnak?

– Különösen hangozhat, de igaz, életem első tizennyolc éve – a legjobb értelemben véve – boldog eseménytelenségben zajlott. Rendkívül kiegyensúlyozott családban nőttem fel.
A budapesti Piarista Gimnáziumban jelesre érettségizett,
mégsem vették fel a Budapesti Műszaki Egyetemre. A káderlapjával volt gond?

– Édesapám mérnökként dolgozott, logikusnak tűnt, hogy én is
az leszek, de a szüleim semmire sem kényszerítettek. Pályaválasztási tanácsadásra is elmentem, ahol a pszichológus azt mondta,
teljesen tanácstalan. Annyi minden érdekel engem, hogy egyik
mellett sem teszi le a garast. Maradt a mérnöki pálya – amire
többször sem vettek fel, s ebben részben én is hibás voltam. Ha
jobb az eredményem, lett volna esélyem volt egyházi iskolásként is
bejutni, ahogy néhány többet tanuló osztálytársamnak sikerült is.
Végül bejutott az ELTE programozó matematikus szakára.
Hogyan jött a képbe a nyelvészet?

– Az érettségi után előbb-utóbb számítógépes munkahelyre kerültem, ami akkor még elég ismeretlen világ volt. Ott éreztem meg,
hogy az építészi munkánál közelebb áll hozzám a programozás.
A munkával töltött évek azért sem voltak hiábavalók, mert például megvehettem életem első altszaxofonját. Volt osztálytársaimmal ugyanis kamaradzsessz-zenekart alapítottunk, és meglehetős sikerrel léptünk fel, elsősorban egyetemi klubokban. Aztán egy
sikeres felvételinek köszönhetően jött az egy év katonaság – nekem Hódmezővásárhelyen. Egy idős, igen egyszerű százados mellé
kerültem, akit nemcsak az előfelvételisek, de részben a saját kollé-
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gái is lenéztek. Mellette éltem egy éven át. Sok mindent tanultam
arról, hogy ennek az embernek sokszor milyen kulturális és nyelvi
hátrányokkal kellett megküzdenie. Tulajdonképpen mondhatom,
hogy miatta kezdtem venni nyelvészeti könyveket, merültem el
a pszicho- és szociolingvisztikában.
Szinte egy időben, az ELTE két karának három szakán volt
hallgató. Az egyetemisták döntő többségének akkor és most
is elegendő az egy szak. A többes terhelés miatt, felteszem,
időnként különös helyzetek is adódhattak, hiszen az előadások felére juthatott csak ideje. Mi volt a szakhalmozás
magyarázata?

– Ez a három inkább kettő. Egyik nyáron két csoporttársammal
angol–magyar fordítóprogramot akartunk írni, ami – nem meglepő módon – a nyár végére nem lett kész. Valaki azt mondta,
azért, mert egy kicsit jobban kellene érteni a nyelvészethez. Így
TTK-sként jelentkeztem a Bölcsészkaron, hogy bizonyos nyelvészeti órákra be szeretnék járni, mire azt mondták, lehetséges, de
ehhez fel kell vennem nemcsak az engem érdeklő tárgyat, hanem
az előző évfolyam alapozó kurzusait is. Mivel izgatott ez a világ,
nem volt megerőltető, sőt, élveztem a kettős, illetve egy évig
a hármas terhelést. Különös helyzetek is előfordultak, merthogy
miattam a két kar működését nem hangolták össze. Sokszor egy
időpontban voltak az óráim, így választanom kellett, melyikre járok. Úgy adódott, hogy a TTK-n a formális nyelvek tárgy a nekem
fontos bölcsészkari nyelvészetórával volt egy időben, ezért inkább
az utóbbit látogattam, mondván, hogy a formális nyelvekkel kapcsolatos ismereteim meglehetősen jók. Aztán eljött a TTK-s tárgyból is a vizsga. Amikor beléptem a vizsgáztató szobájába, a professzor kedvesen elém sietett, és csak annyit mondott – félévnyi

portré

Interjú Prószéky Gábor nyelvész-informatikussal

általa tartott előadás után –, hogy: „Ha megengedi, bemutatkoznék, azt hiszem, mi még nem találkoztunk…” Ezzel jelezte, hogy jó
a memóriája. Elmondtam neki, hogy épp azért nem jártam az órájára, mert ez az egész téma, az emberi nyelvek és a formális nyelvek kapcsolata témakör engem nagyon érdekel. Természetesen jól
sikerült a vizsgám.
Hosszú évekig tanított az ELTE Természettudományi Karán,
a többi közt számítógépes nyelvészetet, mesterséges intelligenciát – miközben nyelvészeti irányban szeretett volna
elhelyezkedni, de nem kapott állást a Nyelvtudományi Intézetben, hiszen akkor ott létszámstop volt. Ezért a Zenetudományi Intézet ösztöndíjpályázatára jelentkezett. Ha már
nem nyelv és számítógép, akkor legyen zene és számítógép.
Nyert, és újra kakukktojás lett, mint életében később szinte
mindenhol. Sokszor kellett magyarázkodnia, hogy matematikusként mit keres a bölcsészek és a zenészek között?

– A Zenetudományi Intézetbe informatikus-matematikust kerestek, kapóra jöttem, így a különcségem egy idő után nem számított. A nyelvészek között talán ma is bizonyos fokig „műnyelvész”,
az informatikusok között „műinformatikus” vagyok, hiszen az igazi nyelvész-matematikus nem jár-kel a két világ között. Azt szoktam mondani, hogy a két világot elválasztó háztető gerincén járok,
mindkét oldalra van rálátásom. Ez a lehetőség keveseknek adatik
meg – miközben tudom, ha nem vigyázok, könnyen lecsúszhatok.
Jelentős fordulópont volt az életében a Számítógépes nyelvészet című könyve. Az 1989-ben megjelent kötetnek köszönhetően meghívták Hollandiába, majd hazatérése után
1991-ben három társával megalapította a MorphoLogic céget. Miből gondolták, hogy nyelvtechnológiai programjaikra lesz kereslet?

– A könyv megírására 1985-ben kaptam felkérést. Két évvel később készen voltam, de csak 1989-ben adta ki egy másik kiadó.
Azt gondoltam, ha már olyan kivételes szerencsében van részem,
hogy ezt a témát feldolgozhattam, abba minden akkori tudást
belesűrítek. Hatszáz oldalas munka született – a megírás mellett
leginkább arra voltam büszke, hogy az egész kötetet én tördeltem.
A könyvet aztán mindenkinek elvittem, aki segített a pályámon.
Az egyik ilyen támogatómat épp akkor látogatta meg egy holland szakember, aki nyelvfeldolgozással foglalkozó számítógépest
keresett. Meglátta a vastag könyvet az asztalon, és bár magyarul
nem tudott, elnyertem a munkát. Amikor hazajöttem Hollandiából, úgy éreztem, hasznosíthatom az ott szerzett tapasztalatokat.
Hallottam, hogy egy cég helyesírás-ellenőrző programot fejleszt
a magyar nyelvre. Nekem volt egy ilyen működő fejlesztésem,
csak addig eszembe sem jutott piaci terméket készíteni belőle.
Hamar kiderült, hogy az én algoritmusom több szempontból is
jobban működik a konkurensénél. Meglepő, de ez kellemetlen pillanatokat is okozott. Felmerült ugyanis, hogy az lehetetlen, hogy
a mi Helyes-e? programunk egy-két hónap fejlesztéssel azt megcsinálja, amivel egy másik csapat évek alatt nem jutott dűlőre.
Bizonyításként bemutattam a könyvemet, hogy abban egy egész
fejezet foglalkozik ezzel a témával. Ebből megértették, hogy nem
megszereztük a konkurencia fejlesztését, hanem egy másikat, egy
jobbat készítettünk. A világ ennek kapcsán gyorsan megismert,
mellénk állt, szertefutott a hírünk. Ekkor alapítottuk meg a Mor-

phoLogic céget. Azaz, előbb volt a termék, s csak azután jött létre
a vállalkozásunk.
Egy évtized alatt a MorphoLogicból a számítógépes fordítástámogatás világszerte elismert specialistája lett. A Helyes-e? a legszélesebb körben használt magyar szoftver,
amelyből több mint egymillió példány futott húsz éve. Mi
lett a további sorsa?

– Világcégek – például a Microsoft, az IBM, a Xerox, az Adobe –
építették be termékünket szoftvereikbe. Olyanok voltunk, mint
a széplányok a táncparkett szélén: folyton érkeztek a felkérők,
folyamatosan generálódtak a feladatok. A keletkezése óta eltelt
harminc év alatt a program folyamatosan fejlődött, korszerűsödött. Ez Magyarországon a legnagyobb példányszámban használt
magyar készítésű szoftver, hiszen például amelyik számítógépen
magyar nyelvű Oﬃce fut, annak része a helyesírási csomagunk is.
2000. március 15-én minden addigi kitüntetett között a
legfiatalabbként megkapta a tudományos-műszaki terület legmagasabb hazai elismerésének számító Széchenyidíjat. Ez volt az első eset, hogy a kitüntetést nyelvtechnológiai szakembernek ítélték, aki ráadásul nem állami kutatóintézetben dolgozott, hanem magáncéget vezetett. Erre
mondják, hogy nem semmi…

– A mai napig nem tudom, hogy kinek köszönhetem a felterjesztést. Egyesek azzal gratuláltak, hogy „akkor most már irány
a Kossuth-díj”, nem tudván, hogy ez a két díj azonos súlyú, csak
az előbbi a kiemelkedő tudományos és műszaki eredményekért
jár, utóbbi a kulturális élet nagyjait ismeri el. A díjakat másoktól
kapja az ember, de mindenképpen megtisztelő volt, hogy valakik
méltónak találtak rá.
Hogyan került a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre?

– Roska Tamás 1997-ben azzal keresett meg, hogy alakulóban van
az egyetemen az Információs Technológiai Kar, ahol emberköz-
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pontú informatikát is fognak oktatni. Mivel a nyelvfeldolgozás
idetartozik, megkért, beszéljek neki a nyelv és az informatika kapcsolatáról, jövőjéről. A hallottak és az eredményeink láttán nagyon lelkes lett, az mondta, ennek a tudományágnak ott a helye.
Felépítettük a nyelvtechnológia tantervét, amit már lassan húsz
éve tanítunk is. Büszkeséggel tölt el, hogy az Információs Technológiai és Bionikai Kar alapítói között lehettem. A Karon folyó doktori képzésnek köszönhetően informatika szakterületen egyre
több nyelvtechnológus szerez itt doktori fokozatot.
2017-től az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója, majd
2020-tól ennek jogutódja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója. Hogyan került ebbe a pozícióba?

– Ennek is hosszú az előtörténete. A MorphoLogic megalapítása
számos hasznos következménnyel járt. A cég vezetőjeként megtanultam, hogyan kell tárgyalni az üzleti partnerekkel, a szakma
kiváló művelőivel. Egyre nőtt a kapcsolati hálóm, egyszerre láttam
rá az informatikára és a nyelvészetre. Az internet térhódításával
azonban nagyon sok mindent meg kellett változtatni. Azt vettem
észre, hogy a nagy volumenű ötleteim megvalósítására – a közvetlen üzleti hasznosítás távolibb lehetőségei miatt – alkalmasabb az akadémiai szféra: megalapítottam az MTA–PPKE Magyar
Nyelvtechnológiai Kutatócsoportot. Időközben megszereztem
az MTA doktora címet, akadémiai bizottságokban kaptam olykor
vezető szerepet is. Ahogy egyre közelebb kerültem a kutatás vilá-
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Prószéky Gábor 1954-ben, Budapesten született. A Budapesti Piarista Gimnázium elvégzése után az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Természettudományi Karán 1979-ben
programozó matematikus, 1981-ben programtervező matematikus diplomát, a Bölcsészettudományi Karon pedig
1982-ben általános és alkalmazott nyelvész szakos bölcsész
oklevelet kapott. 1991-ben társaival megalapította a máig is
működő MorphoLogic céget. 1995-ben PhD-fokozatot szerzett
nyelvészetből, 2004-ben az MTA doktora lett. 2001-től tanít
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai
és Bionikai Karán, 2006-tól habilitált egyetemi tanárként.
Számos elismerése közül kiemelkedik a Széchenyi-díj, 2000;
a Brassai Sámuel-díj, 2005 és a Gábor Dénes-díj, 2010.
2017-től az MTA Nyelvtudományi Intézet igazgatója, majd
2020-tól ennek jogutódja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatója.

gához, még több kapcsolatom lett az MTA Nyelvtudományi Intézetével. Mandátumának lejártához közeledve az akkori igazgató,
Kenesei István biztatott, pályázzam meg a posztot. Mondhatni,
„ejtőernyősként” kerültem ide, hiszen nem az itt végzett munkámmal szereztem meg a bizalmat, de igazgatói pályázatomhoz
tartozott egy belső szavazás, ahol egyetlen tartózkodás mellett
mindenki pártolta igazgatói megbízatásomat. Megnyugtató volt,
hogy támogató közegbe érkeztem. 2017-től vezetem az intézményt, ahol kiváló kollégákkal dolgozhatok együtt. Az a lehetőség
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nagyon inspirált, hogy itt olyan kutatások folynak, amelyeknek
a tudásommal és kapcsolataimmal segíteni tudok. Ez a lehetőség
messze túlmutat a nyelvtechnológián, ez a nyelvészet egészéről
szól. Az intézet átszervezése az MTA-ból az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatba, majd a kutatóközponttá alakítás sok ﬁgyelmet igényelt, de végül is nem okozott törést. Ha elmúlik a járvány, akkor
már biztos, hogy mindenki csak a kutatásra koncentrálhat. A lehetőségek erre adottak, mondhatom, egyre jobbak.
Mi a véleménye az internetes nyelvi programokról?

– A fejlődés elképesztő a mélytanulás megjelenésével, az úgynevezett neurális hálók nyelvészeti felhasználásával. Érdemes összehasonlítani, hogy pár évvel ezelőtt, illetve most mire képesek például a gépi fordító alkalmazások! Korábban a fordítóprogramok
eredményei megmosolyogtatóak voltak, ma viszont hatékonyan
segítik a munkát. „Favágásra” kiválóan alkalmas a gép, de nyilván
a műfordítást továbbra sem adhatjuk ki a kezünkből. Egyébként
nem csak a programok, én se tudok szépirodalmi műveket magyarra átültetni. Viszont például a konvektorhoz mellékelt, fordítóprogrammal átültetett használati utasítás jól használható.
Az a cél, hogy ahol lehet, helyettesítsen a gépi intelligencia, de ahol
nem, ott marad a humán tudás és kreativitás. Nem célravezető, ha
minden területen mellőzni akarjuk az embert. Szükség van az emberi innovációra. Ha csökken is a távolság az ember és a mesterséges intelligencia között, mindig mi megyünk elöl.

férjnél van, és gyakorló közgazdászként a kozmetikai iparban talált
kihívást, a kisebbik múlt szeptemberben kezdett önálló életet egy
lakóotthonban, ﬁam pedig a molekuláris bionika szak elvégzése
után épp műszaki menedzsernek tanul.
Mi az, amit mindenképpen megoszt a gyerekeivel?

– A saját pályám azt mutatja, hogy a sokféle tudás és tapasztalat
nagyon hasznos lehet az életben. Máig a fülembe cseng az érettségi elnököm intelme: egy piarista diák nemcsak előre néz, hanem
felfelé is. Ezt nekik is sokszor elmondtam.
Ha kitérőkkel is, de végül odakerült, ahova frissdiplomásként kerülni szeretett volna.

– Ez így van. Sőt, a kitérők sem hátráltattak, hanem közelebb vittek a célomhoz, hogy igyekezzek a lehetőségeimet mások javára
kamatoztatni. Mindig a körülmények, és a saját döntéseim együtt
alakították a helyzetet. A mostani pozícióm sem arról szól, hogy
egy kutatóközpont főigazgatói székében „pihengetek”. Amióta itt
vagyok, elsősorban nem is a tudományos munkámra koncentrálok, ugyanis még az induláskor sikerült szépen felújítani az épületet, ahol dolgozunk, azután az egykori akadémiai kutatóhálózat
velünk együtt átalakult Eötvös Loránd Kutatási Hálózattá, majd
legutóbb kutatóintézetből egy immár négy önálló intézetet összefogó kutatóközpontot hoztunk létre.

Kutatóközpont igazgatójaként már semmi üzlet, csak a mély
tudományt műveli?

– A MorphoLogic továbbra is létezik, de összeférhetetlen volna
a jelenlegi pozíciómmal, ha én irányítanám. Ugyanakkor a Kutatóközpontban született felismerések egyre gyakrabban megjelennek
az üzleti életben is. És nemcsak a nyelvtechnológusoké, hanem
például pszicho- és neurolingvistáink is szabadalmaztatják eredményeiket. A tudományos tevékenység egyre jobban hasznosítható az élet megannyi területén. Sokszor elmondom a hitvallásom,
hogy ami tudományos, az nem szükségszerűen körülményes és
lassú, ami pedig eladható, az nem feltétlenül tudománytalan.
A nagyon komoly gyakorlati eredményeket mindig elméleti kutatások alapozzák meg. Manapság nagyon nagy kihívás annak megértése, hogy pontosan mit is csinálnak a mesterséges intelligencia
által inspirált nyelvtechnológiai megoldások. Azt látjuk, hogy jól
működnek, de az komoly kutatási irány, hogy megértsük, miért
működnek ilyen jól. Saját eszközeink adnak feladatot.
Az eladható tudományon kívül mire a legbüszkébb? Például
a tizennyolc egykori diákjára, aki PhD-fokozatot szerzett?

– Rájuk természetesen nagyon büszke vagyok, és arra, hogy velük
együtt a nyelvészet egyik új irányának hazai kialakításánál ott lehettem, abban aktívan közreműködhettem. A kezem alól kikerülő
nyelvtechnológusok hatékonyan hasznosítják a tudásukat, nem
kell pályát váltaniuk. Azaz, olyan tudást sikerült adni nekik, amiből
meg lehet élni. Egyre nagyobb az igény az ismereteikre. Szerencsére.
Mit tudhatunk a családjáról?

– A feleségem a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben dolgozik: nem matematikus, igazgatóhelyettesként az operatív működést segíti. Gyermekeink már kirepültek: nagyobbik lányom

Kivel folytassuk az interjúsorozatot?

– Kollár László Péter építőmérnököt, az MTA főtitkárát javaslom.
A vasbeton szerkezetek, a műanyag szerkezetek és a kompozit
szerkezetek világában komoly elméleti és gyakorlati eredményeket
ért el, sőt, még a sílécek tervezéséhez is hozzájárult a kutatásaival.
Emellett kiemelkedő irodalmi műveltségű tudós. ¡
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támogatás • detektortechnológia

Újra kiírták
a Lendület pályázatot
A 2009-ben indult Lendület program célja
a kiemelkedő fiatal tehetségek és kimagasló teljesítményű kutatók külföldről
való hazahívása, illetve itthon tartása.

A

Magyar Tudományos Akadémia kiválósági programjának
idei kiírásában változnak a meghirdetett kategóriák, nő az
elnyerhető támogatás összege, továbbá módosulnak a pályázatok elbírálási szempontjai. A Lendület I (Induló) támogatásra
azok a kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tehetséges, 40 évnél
ﬁatalabb kutatók pályázhatnak, akik korábban rangos posztdoktori vagy kutatási pályázatokon támogatást nyertek. A Lendület I támogatás csak egyszer nyerhető el. A Lendület H (Haladó) támogatásra azok a vezető kutatók pályázhatnak, akiknek
van kutatócsoport-vezetői tapasztalatuk, és a Lendület támogatással összemérhető nemzetközi pályázatokon támogatást
nyertek. A Lendület program nyerteseinek vállalniuk kell, hogy
a támogatás ideje alatt pályáznak az Európai Kutatási Tanács
(ERC) valamelyik kiválósági felhívására. Mindkét kategória nyer-

Müográfiai kutatás
magyarokkal
A Wigner Fizikai Kutatóközpontban
(Wigner FK) a természetes kozmikus
részecskéket képalkotásra használó,
úgynevezett müográfiai eszközöket
fejlesztenek a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 340 millió
forintos támogatásával.

teseinek a Lendület projektjük ideje alatt életvitelszerűen Magyarországon kell tartózkodniuk.
A megpályázható támogatás maximális összege a Lendület I
kategóriában átlagosan évi 40 millió forint, a Lendület H kategóriában átlagosan évi 50 millió forint. Ezenfelül nagy eszköz-, illetve műszerigény esetén az első kutatási évre Lendület I esetében
egyszeri, legfeljebb 50 millió forint, Lendület H esetében egyszeri,
legfeljebb 100 millió forint tervezhető. ¡

Detektorfejlesztő Lendület Kutatócsoport által kifejlesztett hordozható
müográfot sikeresen használták több hazai és külföldi, természetes és
mesterséges föld alatti szerkezet (barlangok, illetve bányaüregek, érctestek) kimutatására. A világ jelenleg legnagyobb müográﬁai berendezése
az aktív Sakurajima vulkánt ﬁgyelő, japán–magyar együttműködéssel
létrejött nyomkövető is teljes egészében a Wigner FK-ban fejlesztett detektortechnológiát használja. „A müográﬁa új módszereket ad a társadalom kezébe, amivel hatékonyabban lehet olyan katasztrófahelyzetekre
reagálni, mint például egy szökőár vagy egy vulkánkitörés, feltárhatók
az elöregedett mérnöki és bányászati infrastruktúrák veszélyforrásai, versenyképesebbé válnak bányászati beruházások” – mondta Varga Dezső
ﬁzikus, a kutatás vezetője. ¡

A

gyorsan fejlődő müográﬁa nagyenergiás, illetve részecskeﬁzikai mérőeszközöket használ földtudományi,
geoﬁzikai és mérnöki területeken. „A kozmikus részecskék
rendkívüli áthatolóképessége miatt olyan, több tíz métertől több kilométerig terjedő méretű objektumok válnak
„átvilágíthatóvá”, mint a nagy méretű modern vagy akár
történelmi jelentőségű építmények, barlangokat, bányákat
tartalmazó kőzettestek vagy vulkáni hegykúpok is” – magyarázta Surányi Gergely, az ELTE geoﬁzikusa. Az Innovatív
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Szerző: Horváth Dániel

Problémamegoldó
játékelmélet
Kevés olyan tudományterület van, amelynek megalapításában és fejlődésében fontosabb
szerepet játszottak volna magyar tudósok, mint a játékelmélet. A teória atyja Neumann
János, aki az egész tudományágat megalapozó könyvet írta a második világháború idején.
De Harsányi János, a magyar származású, Amerikába emigrált „marslakók” egy másik
képviselője is olyan sokat tett a játékelmélet fejlődéséért, hogy közgazdasági Nobel-díjat
érdemelt. Bár az elnevezésből sokan a szerencse- vagy stratégiai játékok nyerő szisztémáira következtethetnek – és ez az elmélet eredetére igaz is –, manapság már a legbonyolultabb társadalmi és gazdasági problémák megoldására alkalmazzák nap mint nap a játékelméletet. A magyar kutatók például a veseátültetések sikerességét is segítik vele.

L

assan talán múlóban van a koronavírus-járvány akut szakasza, és a betegség pandémiásból endémiássá alakul, vagyis mindig jelen lesz, de a társadalom működését súlyosan
megzavaró állapotot remélhetőleg már nem fog előidézni.
Ehhez a helyzethez azonban a szakértők szerint az egész emberiség számára elérhető oltóprogramra van szükség. A jelenlegi helyzet ezt nem teszi lehetővé, hiszen a gazdag országok felhalmozzák
maguknak a meglévő vakcinakészleteket, miközben a harmadik
világnak nem jut elegendő oltóanyag, illetve nem tudják kiﬁzetni.
A pandémia megállításához a gazdag országok kooperációjára
lenne szükség, aminek vannak kezdeményei, ilyenek a vakcinasegélyezési programok, ám ezek intenzitása közel sem elég Afrika
és Dél-Ázsia belátható időn belül megvalósuló immunizálásához.
Hogyan lehetne rávenni a Nyugatot a kooperációra? A megoldás
meglehetősen meglepő helyről, a játékelmélettől érkezhet. Bár
a covidnak és az oltásoknak semmi közük a játékokhoz, de valójában a modern játékelmélet sem ezzel foglalkozik. A játékelmé-

letet kutató matematikusok szerint, ahogy a hidegháború során
a NATO-haderőkhöz vállalt hozzájárulást is sikerült játékelméleti
alapon – nem jótékonyságként, hanem a közös és ellentétes érdekek összeegyeztetésével –, igazságosan szétosztani a tagállamok
között, a globális oltóprogramot is meg lehetne úgy szervezni,
hogy a hozzájáruló országok mindegyike azt érezze, hogy többet
nyer rajta, mint amennyit befektet.

Kiﬁzetés vagy hasznosság
A játékelmélet számára játék lehet minden olyan eseménysor, amelyben a részt vevő szereplő vagy szereplők viselkedését
meghatározott szabályok befolyásolják, és a döntéseik kihatnak
a saját, illetve a többi játékos által elkönyvelt nyereségre, amit
általában kiﬁzetésnek neveznek, mert a játékelméleti kísérletekben általában csekély pénzért folyik a játék. A játékok két nagy
csoportját különítik el, a szereplők érdekegyezése vagy az érdek-
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különbségeik alapján: vannak kooperatív és nem kooperatív
játékok. A kooperatív játékokban a játékosok között garantált
együttműködés jöhet létre – a csalás veszélye nélkül. A nem
kooperatív játékokban ezzel szemben az együttműködés nem
garantálható, ugyanakkor a játékosok puszta önérdekkövetése
is különböző szituációkat eredményezhet.
A játék eredménye sokszor konkrét anyagi nyereség, például a pénzre játszott szerencsejátékok esetén; ezek megítélése egyértelmű a játékosok számára. De e klasszikus kiﬁzetések
mellett léteznek társadalmi folyamatokat modellező játékok is,
ahol a nyereség már eltérő értékű lehet a játékosok számára.
E „hasznosságnak” nevezett eredmények megítélése tehát már
nem egyértelmű, így a játék elemzése is bonyolultabb. Viszont
ilyen helyzetek fordulnak elő többször a való életben, ezért ezek
gyakorlati jelentősége is nagyobb, és a kutatások is főleg ezekre
a szituációkra irányulnak.
„A játékelmélet jelentősége nem a tényleges játékok lejátszásának elemzésében áll. Viszont azok a jelenségek, amelyeket jól lehet
így vizsgálni, például a sakk, a póker vagy az amőba, jól megfeleltethetők a való világban előforduló, és az életünket nagyban meghatározó szituációknak – magyarázza Benedek Márton alkalmazott matematikus, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi
Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének munkatársa. – Szinte képtelenség felsorolni az összes területet, ahol a játékelmélet alkalmazható. Ezek közé tartoznak például a pénzügyek
vagy a különböző társadalmi jelenségek elemzése is. Nemcsak
a folyamatok leírásában segíthet a játékelmélet, hanem a szituáció optimális megoldását is megkereshetjük, és ebbe az irányba
vezethetjük a gazdasági vagy társadalmi szereplőket.”
A játék előtt bizonyos információk mindenki számára adottak: tudható, hogy kik a játékosok, ők mit tehetnek a játék során (vagyis mik a játék szabályai), illetve, hogy győzelem esetén
milyen kiﬁzetésre számíthat a résztvevő. A köznapi értelemben
vett játékok általában nem kooperatívak: a résztvevők egymással
versengenek, gyakran csak a többi versenyző kárára győzhetnek.
A kooperatív játékok ezektől szinte minden jellegzetességükben

különböznek, ott a résztvevők közötti együttműködés révén lehet
növelni a kiﬁzetést. A játékosok között a kooperáció hatására csoportok, koalíciók jönnek létre.

Nullaösszegű játék
A játékelmélet kezdetei a társasjátékok (táblajátékok, kártyajátékok) elemzésére vezethetők vissza, innen is származik az elnevezése.
A sakk és egyes kártyajátékok játszásakor követendő nyerő stratégiáról már az előző évszázadokban is értekeztek, de a játékelmélet
mint önálló tudományág megszületése Neumann János nevéhez
köthető, aki először 1928-ban publikálta A stratégiai játékok elmélete című tanulmányát, majd a teóriát kiterjesztve 1944-ben írta meg
– Oskar Morgensternnel közösen – a tudományág-alapításként
értékelt A játékok és a gazdasági viselkedés elmélete című könyvet.
Ebben Neumann bevezette, vagy korábbi szerzőktől újraértelmezve
átvette a játékelmélet legfontosabb fogalmait, így a hasznosságot,
illetve a nullaösszegű játékok fogalmát. Ez utóbbiak azok a (versengő) játékok, amelyekben a játékosok csak a másik kárára növelhetik
a nyereményüket. Vagyis az össznyeremény rögzített, amennyivel
többet nyer valaki, a másik annyival kevesebbet fog kapni.
Néhány évvel később leírták az egyik legalapvetőbb játékelméleti gondolatkísérletet, amelyet aztán meg is valósítottak, és ez volt
a fogolydilemma. Ebben a játékban két foglyot vallat a rendőrség,
és ők dönthetnek, hogy beárulják a másikat, és így csökkenthetik
a saját büntetésüket, vagy kooperálnak vele (nem vallanak rá), de
ekkor a nagyobb büntetést kockáztatják. A csavar ott van a dologban, hogy a fogolynak az a legrosszabb, ha ő naivan rendes akar
lenni a társával, és nem árulja be, de a másik önző módon beárulja
őt, mert ilyenkor az önző nagyot nyer a helyzeten, az együttműködő meg nagyot veszít. A különböző forgatókönyvek esetén várható
nyereségek alapján mindkét (racionális) fogoly számára az optimálisnak tűnő stratégia a másik beárulása – miközben mindketten jobban járnának, ha egyikük sem vallana.
A hidegháború első évtizedeiben az amerikai kormányhivatalok nagy érdeklődést tanúsítottak a játékelmélet iránt, hiszen

A játékelméletben játék lehet minden olyan eseménysor, amelyben
a részt vevő szereplő vagy szereplők viselkedését meghatározott szabályok befolyásolják, és a döntéseik kihatnak a saját, illetve a többi
játékos által elkönyvelt nyereségre.
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Az egyik legalapvetőbb játékelméleti gondolatkísérlet az úgynevezett fogolydilemma, ahol két fogoly dönthet, hogy beárulják
a másikat, és így csökkenthetik a saját büntetésüket, vagy nem vallanak rá, de akkor a nagyobb büntetést kockáztatják. A várható nyereségek alapján mindkét (racionális) fogoly számára az optimálisnak tűnő stratégia a másik beárulása – miközben
mindketten jobban járnának, ha egyikük sem vallana.

az eredményeket fel akarták használni a Szovjetunió ellen folytatott atomfegyverkezési versenyben. Olyan stratégiát akartak kialakítani, részben játékelméleti modellek segítségével, amelyekkel
– és persze rengeteg atombombával – a leghatékonyabban lehet
sakkban tartani a szovjeteket.
Manapság a (nyilvános) játékelméleti kutatások rendszerint
békésebb problémákkal foglalkoznak, és maga az elmélet is átalakult, számos társtudományhoz csatlakozott, és alkalmazási
területe is kiszélesedett. „A modern játékelmélet ma már egy interdiszciplináris tudományterület, amely részben még mindig szorosan kapcsolódik a hagyományos játékokhoz, de el is távolodott
tőlük” – mondja Benedek Márton. Noha a játékelmélet-kutatók
az idejük nagy részében nem játékokkal foglalkoznak, ez az alkalmazási terület érthető módon jobban megragadja a közvélemény
ﬁgyelmét, ugyanis sokan a szó hallatán csalhatatlan Las Vegas-i
nyerőgépszisztémákra és győztes pókerstratégiákra gondolhatnak. De vajon valóban léteznek a szerencse- és stratégiai játékokban abszolút tökéletes lejátszások? Általában igen, csak ezek egy
szint felett már felfoghatatlanul bonyolultak.
Az utóbbi években az utolsó, és a sakknál lényegesen bonyolultabbnak tartott táblajátékban, a góban is legyőzte a mesterséges
intelligencia a legnagyobb emberi bajnokokat is. Az ilyen mérkőzések csak azért lehetnek – vagy lehettek a legutóbbi időkig – érdekesek, mert az igazán komplex játékok esetén nem ismerjük
az abszolút nyerő stratégiát. Ez az az optimális lejátszás lenne, amit
képtelenség megverni. Ha ezt a stratégiát megtalálnák (ha egyáltalán létezik), akkor azzal az adott játék értelmét is veszítené, hiszen
nem lenne kérdéses, hogy ki nyer.
A sakk látszólag egyszerű játék: néhány mondatban elmagyarázhatók a szabályai, és egy kis, 64 mezőből álló táblán játsszák.
Ugyanakkor már az első néhány lépés után is hihetetlenül sok variáció állhat elő, ezért nem egyszerű a sakkot játékelméleti szempontból modellezni. Az egyszerűbb játékoknál azonban sokkal
könnyebben megtalálható az optimális stratégia. Például az Ame-

rikában népszerű 3 × 3-as amőbajátékban (a tic-tac-toe-ban), ha
az ember odaﬁgyel, mindig döntetlen lesz az eredmény, hiszen kevés lehetőség adott, így könnyen kivédhetők az ellenfél támadásai.

Csodálatos elmék
Ehhez hasonló megközelítéssel bármilyen játékot elemezhetünk.
Vannak játékok, amelyeknél a játékosok eltérő információval rendelkeznek. Hasonló helyzet a való életben is számtalanszor előfordul, ha nem áll rendelkezésre minden ismeret egy szituációról.
Ilyen például a póker is, amikor a játékosok nem ismerik egymás
lapjait. Vagyis bizonytalanság van a rendszerben, és ilyen helyzetben kell döntést hozniuk a szereplőknek. Az ilyen, úgynevezett
„nem teljes információs játékok” terén voltak úttörő eredményei
Harsányi Jánosnak. Az eﬀéle játékok esetén (a pókernél maradva)
az az egyik legfontosabb kérdés, hogy ha az egyik játékos megpróbálja blöﬀöléssel jobb helyzetbe hozni magát, akkor ez a többi játékosnak hihető fenyegetést jelent-e.
A nem kooperatív játékok optimális lejátszásához az úgynevezett Nash-egyensúly áll a legközelebb. Ezt John Nash matematikusról nevezték el, aki Harsányi Jánossal és Reinhard Seltennel
megosztva érdemelte ki a közgazdasági Nobel-díjat 1994-ben.
(John Nasht Russel Crowe alakította az Egy csodálatos elme című ﬁlmben.) „A Nash-egyensúly esetén minden játékos a lehető
legjobb válaszlépést adja a többi játékos lépéseire, és eközben
azt feltételezi, hogy a többiek is a lehető legjobb módon fognak
erre válaszolni – mondja Benedek Márton. – Ez stabil egyensúlyt
hoz létre: ha minden játékos az optimális stratégiát játssza, akkor
a Nash-egyensúlyból nagyon valószínűtlen, hogy a játék kimozdul.
Csakhogy e stratégia semmilyen információt nem biztosít arról,
hogy hogyan kell eljutni odáig.”
Magyarul, ha már mindenki az optimális stratégiát játssza,
akkor mindenki másnak is megéri azt választani. De addig nem
éri meg, amíg nem biztosak abban, hogy a többiek is így fognak
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A köznapi értelemben vett játékok
az ellenfél legyőzésére irányulnak,
ám a játékelmélettel elemezhető társadalmi szituációkból általában akkor
kerül ki az ember „győztesen”, akkor
tesz szert a legnagyobb nyereségre,
ha együttműködik a társaival.

eljárni. Vagyis, ha csak az egyik résztvevő próbál racionálisan dönteni,
a többiek viszont nem, akkor a racionális döntéshozó fél veszíteni fog.
Mivel a való életben általában nem tudhatjuk biztosan, hogy a többiek racionálisan fognak-e eljárni, a Nash-egyensúly ritkán valósulhat
meg, hiszen a játékosok nem rendelkeznek információval a többiek
jövőbeli viselkedéséről.
A játékelmélet abból az alapfeltételezésből indul ki, hogy minden
résztvevő racionálisan viselkedik – legalábbis a rendelkezésükre álló információk alapján. Emellett az úgynevezett „köztudott tudás” meglétét
is feltételezik. Ez azt jelenti, hogy mindenki tisztában van a többiek racionalitásával, és ők is tisztában vannak azzal, hogy a másik tisztában
van az ő racionalitásukkal, illetve tisztában vannak azzal, hogy a másik
tisztában van azzal, hogy… Ez egy végtelen sorozat, de sok játékelméleti
modellnél nagy jelentősége van, hogy mindenki tudatában van-e a végtelenségig a többiek ismereteinek, vagy egyszer csak megszakad ez a sorozat. Mivel a valóságban nem viselkedik mindenki racionálisan, vagyis
a számára legnagyobb nyereséggel kecsegtető módon, ezért egyes játékelméleti modellek nem tökéletesen írják le a valóságot. A játék optimális stratégiája azonban még ilyen helyzetekben is jó közelítést adhat
a valóságban legjobb kimenetelre vezető lépések meghatározásához.
Jóllehet a köznapi értelemben vett játékok az ellenfél legyőzésére
irányulnak, a játékelmélettel elemezhető társadalmi szituációkból általában akkor kerül ki az ember „győztesen”, vagyis akkor tesz szert a legtöbb nyereségre, ha együttműködik a társaival. Ám az optimálisnak vélt
megoldás gyakran nem egyértelmű, és ezt legalább olyan bonyolult
megtalálni, mint amikor a másik legyőzése a cél. De mégis ezeknek a kutatásoknak lehet a legnagyobb társadalmi hasznuk.

Kompatibilis donorpárok
A játékelméleti kutatásoknak is van alapkutatási, elméleti águk, illetve
alkalmazott területei is. Benedek Márton és munkatársai a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi
Intézetében működő, Bíró Péter vezette Mechanizmustervezés Kutató-
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csoportban alapvetően kooperatív játékelmélettel foglalkoznak, ami az emberek közötti együttműködés optimális mechanizmusait vizsgálja.
„Nagyon sok olyan szituáció fordul elő az életben, amikor
a létező legnagyobb együttműködés a legjobb – hangsúlyozza Benedek Márton. – Vagyis akkor jár a legjobban mindenki, ha a lehető legtöbben részt vesznek az együttműködésben. Az együttesen megtermelhető kiﬁzetés nagyobb, mint
az egyénileg elérhető nyereségek összege. A fő kérdés ezekben
a játékokban általában az, hogy ezt a nyereményt hogyan
osszuk szét az együttműködő felek között. Általános elvárás
az, hogy ez az elosztás igazságos legyen, különben ellehetetlenül az együttműködés.”
A kooperatív játékelméletet a kutatócsoport legújabban
a nemzetközi vesecsereprogramok szervezésére alkalmazza.
Ezeket a programokat a vesetranszplantációk elősegítése
érdekében hozták létre. A veseátültetések egy részét halott
donorból kiemelt szervekkel végzik, ám ezek száma igen
korlátozott, és sokszor kizárja ezeknek a veséknek a felhasználását az, hogy a donor és a lehetséges befogadók (recipiensek) immunológiai szempontból nem összeegyeztethetők
egymással. Ezért az utóbbi időben előtérbe kerültek az élő
donoros veseátültetések. A vese páros szerv, az ember egy
vesével is teljes életet tud élni, így a másikat felajánlhatja valakinek, aki olyan végletes veseelégtelenségben szenved, hogy
új vese híján akár meg is halhat.
Az élő donoros veseátültetések reménybeli donorjai általában a betegek családtagjai. Csakhogy gyakran előfordul,
hogy a családtag sem kompatibilis a recipienssel, mert más
a vércsoportja, vagy a szöveteinek az immunológiai jellemzői miatt ismerné fel a beteg immunrendszere idegenként
az új vesét, és az kilökődne. Vannak tehát olyan párok, amelyek egyik tagja szeretne vesét, a másik pedig adna vesét, de
közvetlenül a betegnek nem adhat. Esetenként kiderül, hogy
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a donorok és a recipiensek kompatibilisek egy másik pár tagjaival.
Vagyis ezek a párok vesét cserélhetnek egymással, és így két ember
életét lehet megmenteni. Sőt, elméletileg akár három pár is cserélhet egymással, ha úgy jön ki a kompatibilitás. Ám a gyakorlatban
ezeknek a pároknak az összehozása, a páros transzplantáció lebonyolítása, illetve több jelentkező esetén a vesék optimális szétosztása gyakran felettébb nehéz.
„A lehető legtöbb átültetést lehetővé tevő vesecserék megszervezése egy játékelméleti probléma. Ha egységes nemzetközi vesecsereprogram alakulna ki, amelyben minden európai ország benevezné
az összes vesedonor-recipiens párját, akkor a mostaninál sokkal
több transzplantációt lehetne elvégezni – mondja Benedek Márton. – A szervezés azonban nagyon komoly logisztikai nehézségekkel
jár. Biztosítani kell ugyanis, hogy ne akadjon meg a kör, tehát minden donor odaadja a veséjét a következő recipiensnek, és sikeresen
be legyen ültetve minden szerv. Ha a folyamat valahol megakad,
az katasztrofális következményekkel jár, a rendszer egészére is.”
Az elakadást megakadályozandó, szinte egyszerre kell elvégezni a vesekivételeket és -beültetéseket, ami két pár esetén
négy, három pár esetén pedig hat műtétet jelent. Ennek egyik
oka az, hogy a vese ne sokat legyen testen kívül, a másik oka
meg az, hogy ne legyen ideje egyik donornak sem meggondolnia
magát. Ezért általában limitálják a megengedett vesecserekörök
hosszát (általában maximum három párt engednek, de Hollandiában például négyet is). Hiszen, ha sok műtétet kell egy idő-

ben elvégezni, az már ﬁzikailag is ellehetetlenülhet, mert például
nincs elég műtő vagy sebész.
És hogy hogy jön ebbe a játékelmélet? Ennek megértéséhez vissza kell utalnunk arra, hogy a kooperatív játékok esetén
– mint amilyen a vesecsereprogram is – az optimális viselkedés
eléréséhez meg kell találnunk egy igazságos elosztást, és annak
igazságosságáról a részt vevő feleknek is meg kell győződniük.
A játékelmélet segítségével modellezni lehet a rendszer működését, és be lehet bizonyítani, hogy ha minél többen (több ország
és több donor-recipiens pár) csatlakoznak a programhoz, akkor
nagyobb eséllyel kaphat a rászoruló új vesét. Vagyis, mondhatni,
mindenki jobban jár. Minden ország alapvető elvárása a nemzetközi programhoz való csatlakozáskor, hogy minimum annyi
vesetranszplantációt tudjanak elvégezni az országon belül, mintha csak nemzeti szinten működne ez a rendszer. A kooperatív
játékelméletben ezt nevezik egyéni racionalitásnak, és számos
megoldás esetén teljesül is az elvárás.
A játékelmélet segítségével garantálható, hogy a rendszer működéséből fakadó többlettranszplantációkat igazságosan osztják
el a részt vevő országok között. Olyan ösztönzőmechanizmusokat
lehet ezáltal beépíteni a rendszerbe, amely biztosítani tudja a sikeres együttműködést. Amikor a döntéshozók tárgyalni kezdenek
arról, hogy miért éri meg az adott országnak a nemzetközi programhoz való csatlakozás, akkor játékelméleti bizonyítékokkal lehet
az együttműködés mellett érvelni. ¡

A játékelmélet a nemzetközi vesecsereprogramok szervezésére is alkalmazható,
hiszen a lehető legtöbb átültetést lehetővé tevő vesecserék megszervezése
egy játékelméleti probléma. Meg kell találni egy igazságos elosztást, amelyről
a részt vevő feleknek is meg kell győződniük, ugyanis biztosítani kell, hogy ne
akadjon meg a kör, ezért limitálják is a megengedett vesecserekörök hosszát.
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Felhőben a hazai
tudomány
Február közepétől a hazai kutatók
rendelkezésére áll hazánk egyik
legjelentősebb adatbázisa, az Eötvös
Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)
továbbfejlesztett informatikai
felhőrendszere, az ELKH Cloud.

A

z ELKH Cloud működéséhez az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI), valamint az ELKH Wigner Fizikai Kutatóközpont

Fúziós rekord
Új fúziós energiarekordot értek el
az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) részvételével zajló
EUROfusion konzorcium szakemberei.

(Wigner FK) Adatközpontja nyújtja a számítási és adatszolgáltatásokat
az ELKH Titkárság támogatásával, immár több mint 150 kutatási projektben.
Az infrastruktúra-fejlesztés célja, hogy a hazai kutatók számára megnövelt
felhőszámítási és -adattárolási kapacitások, a legmodernebb hardverek és
felhőben használható szoftverek álljanak rendelkezésre, amelyek egyben
támogatják a nemzetközi projektekbe történő bekapcsolódást. A felhőrendszer kialakítását az MTA kezdeményezte 2016-ban.
Az ELKH Cloud jelentős mértékben megkönnyíti a felhasználók munkáját azzal, hogy az adatelvű kutatáshoz szükséges rendkívül nagy kapacitású hardverinfrastruktúrát és a speciális szoftverkörnyezeteket kulcsrakészen biztosítja. „Az ELKH Cloud által olyan kutatóműhelyek is hozzáférhetnek a legkorszerűbb informatikai platformokhoz, amelyek nem
tudják vállalni a saját rendszer beszerzésével, kialakításával és üzemeltetésével járó terheket. A közös munka révén a hazai kutatók számára is
biztosított az európai viszonylatban is versenyképes felhőinfrastruktúra,
melyhez egyetemi és nemzeti laboratóriumok által kezdeményezett projektek is csatlakozhatnak” – hangsúlyozta az átadóünnepségen Bokor József,
az ELKH alelnöke. ¡

a biztonságos, fenntartható és alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó
fúziós energiatermelésben rejlő lehetőségeknek.
Az Energiatudományi Kutatóközpont több laboratóriuma, elsősorban a Fúziós Plazmaﬁzika Laboratórium és a Fúziós Technológia
Laboratórium vesz részt a világ fúziós kutatási projektjeiben, köztük
a JET-ben is. A JET plazma szélén a sűrűséget egy magyar–angol kutatócsoport méri lítiumatomok belövésével. Ebben a mérési módszerben
az EK Fúziós Plazmaﬁzikai Laboratóriumának kutatói elismerten a legjobb szakértők a világon. Saját fejlesztésű mérőeszközeiket a JET mellett
a világ több nagy fúziós berendezésére is megépítették. ¡

A

z EUROfusion konzorcium kutatóinak és mérnökeinek fenntartható fúziós körülményekkel 59 megajoule energiát sikerült felszabadítaniuk a világ egyik vezető fúziós berendezésében, az oxfordi Joint European
Torusban ( JET) végzett kísérleteik során. A rekord annak
a kísérletsorozatnak a keretében született, amelynek célja több mint két évtized fúziós kutatási eredményeinek
tesztelése, valamint a világ legnagyobb kísérleti fúziós
berendezéséhez, a Dél-Franciaországban épülő ITER-hez
kapcsolódó nemzetközi projekt optimális indulására való
felkészülés. A minap bejelentett rekord az elmúlt évek
eredményeinek fényében is kiemelkedő, látványos példája
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Neutronos módszerek és
katalízis az energiakutatásban
Az Energiatudományi Kutatóközpont (EK) és a Wigner Fizikai Kutatóközpont 2021-ben
zárult VEKOP-2.3.2-16-2016-00011 „Stratégiai műhely a megújuló alapú energiarendszer
technológiai kihívásaira” című közös projektje új kutatási témákat honosított meg a központokban. Az EK most konzorciumi partnerként csatlakozott a Megújuló Energiák Nemzeti
Laboratóriumhoz (MENL), amely a tervek szerint a Széchenyi Terv Plusz keretében megjelent
„Nemzeti Laboratóriumok létrehozása, komplex fejlesztése” felhívás RRF-2.3.1-21-202200009 pályázati támogatásából működhet nyolc egyetem, valamint a Természettudományi
Kutatóközpont és az EK részvételével, ami hazánkban egyedülálló összefogást teremthet.
A megújuló energiaforrások jövőbeni térnyerése a
rugalmas tárolási-visszatermelési technológiák, valamint a rájuk épülő gazdaság új összetevőinek kutatás-fejlesztésétől függ. A tárolási módszerek között
előkelő helyet foglalnak el az akkumulátorok és a víz
elektrolízise. Az utóbbival előállított tiszta hidrogéngáz – mint energiahordozó – előnye, hogy üzemanyagcellában villamos energia nyerhető belőle, de
környezetkímélő ipari felhasználásra is alkalmas.
Az EK berkein belül kitűzött cél, hogy a víz elektrolízisében alkalmazható új katalizátorok fejlesztésével
és a maiaknál költséghatékonyabb anyagok felhasználásával demonstráljuk a katalíziskutatásban rejlő
lehetőségeket. Az EK részeként működő Budapesti
Neutron Centrum (BNC) Európa ötödik legjelentősebb neutronos kutatóközpontja. Unikális mérési lehetőségeit a MENL keretében üzemanyagcellák és
Li/Na-alapú szilárdtest-akkumulátorok működés közbeni (operando) vizsgálatában kamatoztathatjuk.
A mikroszerkezet (PSD -berendezés) és az elemöszszetétel meghatározása mellett valós idejű képalkotásra is van lehetőség (NIPS-NORMA berendezés).
E berendezéseket a megfelelő mérőcellákkal együtt
tökéletesítve a képalkotás esetében célunk, hogy
30 mikrométeres méretfelbontásra is legyen mód
hazánkban. A módszerrel a többi között az üzemanyagcella csatornáiban lecsapódó víz keletkezése
követhető nyomon. A PSD az energiatároló eszközök technológiafejlesztési és minőségbiztosítási

Az új katalizátorok vizsgálatának első helyszíne:
az EK Felületkémiai és Katalízis Laboratórium
műszeres munkaterülete.

célú vizsgálatában mára nélkülözhetetlenné vált. A nagyobb energiasűrűségű Li/Na-alapú szilárdtest-akkumulátorok következő generációja idővel kiváltja a jelenleg kapható, folyékony elektrolit alapúakat. Számos nemzetközi
intézmény érdeklődik ilyen cellák neutronos vizsgálata
iránt, ami nem csoda, hiszen a funkcionális komponensek
szerkezetének megértésére, a működés ellenőrzésére,
a feltöltési és kisütési ciklusok során a fázis- és szerkezetváltozások operando feltárására a neutrondiffrakció
az egyik legmegalapozottabb lehetőség. Ilyen módon,
a töltést hordozó ionok eloszlásának követésével, akár
az életciklus növelésére is tehetünk ajánlásokat. ¡
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Startupok világbajnoksága
Áprilisban Magyarországra érkezik a világ egyik
legnagyobb startup versenye, a Startup World
Cup. A győztes projekt Amerikában mutatkozhat be az egymillió dolláros díjazású döntőben,
miközben a budapesti elődöntőn eldől a hazai
tíz legjobb startupnak járó cím is.

K

ét év kihagyás után, április 27-én rendezik meg 2022 első nagy
startup eseményét, a Startup World Cupot. A Pegasus Tech Ventures által támogatott versenyt több mint ötven országban szervezik
meg már évek óta, az idei évben a POZI.io partnerségében.
A rendezvény győztese Amerikában mérheti össze tehetségét a világ legjobbjaival. A tét egy jelentős amerikai befektetés, amely belépőjegy lehet a tengerentúli piac meghódításához.
A Startup World Cup budapesti fordulójára az 50 legjobb hazai
projekt közül választják ki a befektetők, a támogatók és a nemzetközi
startup világ képviselői a legjobb tízet. Közöttük egy pitch verseny keretében alakul ki a végleges sorrend. (A pitch frappáns, üzleti, szakmai
bemutatkozás.) A győztes San Franciscóban, a döntőben prezentálhat, míg a második és harmadik helyezett is belépési lehetőséget nyer
az amerikai eseményre.

A projektekkel a POZI.io oldalán jelentkezhetnek, ahol a felkészülésben is segítenek, ha szükséges. A tervek szerint a jelentkezést március 15-én zárják le a szervezők. A budapesti rendezvényre kvaliﬁkált csapatokat április 14-éig értesítik a szervezők.
A budapesti rendezvény minikonferenciaként és networking
eseményként is jó lehetőséget kínál a téma iránt érdeklődőknek, ahova érdemes lesz akár nézőként is ellátogatni. ¡

Tízéves a kutatás-fejlesztés minősítése
Az immár tíz éve kérhető minősítés akár tízmilliós pluszbevételt is jelenthet, mégis még
mindig sok olyan vállalkozás van Magyarországon, amely nem is tudja, hogy kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat – ezzel pedig jelentős kedvezményektől esik el. A minősítési rendszer elindítását ünneplő tizedik évforduló apropóján erre hívja fel az innovációt
folytató vállalkozások figyelmét a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH).

A

kutatás-fejlesztés és innováció területén működő vállalkozások munkáját teszi
még hatékonyabbá, ha a projektjeikre – akár már a munka megkezdése előtt –
kutatás-fejlesztési minősítést kérnek. Ezzel nemcsak adókedvezményhez juthatnak,
de pályázati forrást is könnyebben szerezhetnek, és a jövőben is lesznek olyan kutatásfejlesztéssel kapcsolatos pályázati kiírások, amelyekben kötelező lesz egy ilyen minősítés megszerzése.
Az elmúlt tíz évben több mint 5300 projekthez érkezett be kérelem kutatás-fejlesztés minősítésére. Az SZTNH egy-egy kiadott minősítéssel nemcsak a projektről ad hivatalos igazolást, hanem az ezzel a dokumentummal megszerezhető kedvezmények és
pályázati források akár több tízmillió forintot is jelenthetnek a vállalkozások számára,
emellett az évekkel későbbi ellenőrzések során – akár az Európai Unió felé is – igazolják, hogy a projekt valóban kutatás-fejlesztés volt. A százalékos arányok alakulása azt
mutatja, hogy a szociális hozzájárulás esetében a cégek akár minden tizedik munkavállaló bérét megtakaríthatják. A társasági adónál például tízmillió forintonként közel
egymilliót vagy százmillió forintonként mintegy tízmillió forintot spórolhatnak meg
a fejlesztésekkel foglalkozó cégek. ¡
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h Dánie
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Innováció nem létezhet
menedzsment nélkül
Ma szinte minden vállalkozás innovatív – a szlogenek szintjén. Somogyi Miklós
innovációmenedzser szerint azonban ahhoz, hogy e jelző a valóságot tükrözze,
a vállalkozásoknak egy sor feltételnek kell megfelelniük. Az ötlet ugyanis csak
az első lépése az innovációs folyamatnak. Objektív projektmenedzseri szemlélet
nélkül viszont jószerével semmi esély nincs az ötlet piacra vitelére.

S

omogyi Miklós 1975 óta foglalkozik innovációmenedzsmenttel. Gépészmérnökként gépipari kutatóként kezdte a karrierjét, volt kutatóintézeti igazgató, sikeres és
tönkrement vállalkozó, innovációs központ stratégiai
igazgatója, befektetési tanácsadó, befektetési társaság igazgatója. Részese volt másokkal kidolgozott szabadalmaknak, segítette innovációs ötletek megvalósítását, gyakorlatot szerzett az
innovációmenedzsment minden területén. Számos know-how-t
készített és értékesített munkatársaival, és részt vett több külföldi tudományos és technológiai eredmény honosításában.
Nemrégiben megjelent, Találd ki, valósítsd meg, légy sikeres!
című, innovációmenedzsmentről szóló könyvének is az a fő üzenete, hogy egy innováció menedzsment nélkül nem sokra viheti. Az innováció egy kreatív ötletből, kutatási eredményből
születő folyamatot jelöl, amelynek során megvalósul az ötlet.

Tehát a folyamat az innovatív ötlet keletkezésétől a piacra vitelig terjed. A deﬁníció értelmében egy találmány vagy kutatásfejlesztési eredmény önmagában még nem innováció. Ahhoz,
hogy azzá váljon, menedzselni kell.
„Az innovációmenedzsment mindazon tevékenységet jelenti,
amely az innováció megvalósítási folyamatát segíti – magyarázza
Somogyi Miklós. – Az innovációmenedzsment gyakorlatilag nem
más, mint speciális projektmenedzsment. Nap mint nap számos
innovatív ötlet keletkezik a világban, de a jelenlegi gyakorlat szerint
a termék-, technológiai és szolgáltatásötletek körülbelül 95 százaléka nem jut piacra, sokszor a nem megfelelő innovációmenedzsment következtében.”
Az ötlettől a piacig terjedő folyamatnak igen sok eleme van,
ezek közül a legfontosabbak: az újdonságvizsgálat, a szellemitulajdon-védelem, a demonstrációs modell, illetve prototípus
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A világban számos innovatív ötlet keletkezik nap mint nap, ám a termék-, technológiai
és szolgáltatásötleteknek a jelenlegi gyakorlat szerint nagyjából 95 százaléka nem jut
piacra, aminek oka sokszor a nem megfelelő innovációmenedzsment.

elkészítése, a minősítések, a megvalósító csapat, a folyamatos
ﬁnanszírozás biztosítása, az üzleti és marketingtervek készítése,
a gyártás indítása és a teljes körű piaci bevezetés. Ebből a vázlatos
felsorolásból is látható, hogy az innovációmenedzsment számos
kompetenciát igénylő, összetett feladat, az innováció megvalósítása pedig csapatmunka.
A szakember szerint a hazai innovációs struktúrának nem a
menedzsment a legerősebb eleme. A legtöbb termékfejlesztési
projektnél az innováció fázisai jól elkülöníthetők, de vannak kivételek is, amikor az ötlet és a menedzsment nehezen szétválasztható. Gyakran előfordul, hogy egy termék ötletének keletkezése
kutatási folyamathoz köthető, sőt az is lehetséges, hogy az eredeti
kutatás mellékterméke lesz az ötlet, amely alkalmas lehet a piaci
értékesítésre. Az eljárások, technológiák innovációjában pedig
teljesen bevett gyakorlat, hogy az első kísérletek, folyamatok
szimulációja után már a kísérleti berendezés tervezésére és gyártására kerül sor, és a legyártott berendezés lehet az első értékesített technológiai prezentáció.

Újdonság-e az újdonság?
Az újdonságvizsgálat célja, hogy nem túl nagy energiabefektetéssel meggyőződjünk az innovációs ötlet eredetiségéről. Az ötletgazdának fel kell tennie a kérdést, hogy az ötlet és a piac hogyan
viszonyul egymáshoz, és mennyi az ötlet újdonságtartalma. Somogyi Miklós szerint az ötletgazdák számára szinte mindig komoly
dilemmát jelent, hogy szabadalmaztassák-e az új ötletet, vagy
valamilyen más szellemitulajdon-védelmi formát (például hasz-
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nálatiminta-oltalmat, védjegyet) válasszanak. A szabadalom a legerősebb, legértékesebb szellemitulajdon-védelem, de igen drága.
Az általa biztosított előnyök védelme néhány éven belül akár több
tízmillió forintba is kerülhet. Ám ha valami könnyen másolható,
nem biztos, hogy érdemes szabadalmaztatni.
„Az innovációs és innovációmenedzsment-folyamatokkal kapcsolatban van egy általánosan elfogadott nézet, miszerint ezekben
a folyamatokban a legfontosabb az ember. Mivel egyetlen ember
nem érthet mindenhez és a kapacitása sem végtelen, ebből logikusan következik, hogy az innovációt megvalósítani készülő csapat
a legfontosabb – érvel Somogyi Miklós. – A termékfejlesztési folyamatban az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy mikor kezdjünk el
csapatot építeni. Az innovációs ötlet gazdája, általában a fejlesztési
folyamat motorja, sok esetben képes arra, hogy a termékötletét elvigye a prototípus fázisáig, mert általában ehhez nem feltétlenül
kell céget alapítani. Ha idáig sikerül eljutni, akkor áll elő az a dilemma, hogy hogyan tovább. A hazai innovációmenedzsment-támogatási rendszer egyik jellemzője, hogy az ötletgazdától várja, hogy
proﬁ menedzserré váljon. De ez csak az esetek igen kis százalékában valósul meg.”
Az innovációmenedzser tapasztalatai szerint tehát azok a projektek lesznek nagyobb valószínűséggel sikeresek, ahol a cél eléréséhez, a termék sikeres piacra viteléhez sikerül jól együttműködő,
a szükséges kompetenciákban kiváló szakemberekből álló csapatot építeni. Ez nem mindig egyszerű, de célszerű már a prototípus
elkészülte előtt elkezdeni az együttműködést, elkészíteni az üzleti
folyamatok terveinek első változatait. Szerencsés eset, ha az ötletgazda tisztában van a csapatépítés fontosságával, és talál néhány
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olyan társat, akik rendelkeznek a szükséges kompetenciákkal, és
hajlandók hosszú távon is az együttműködésre.
A fejlesztési fázis következő, egyben talán legfontosabb eleme
a prototípus elkészítése, próbája és minősítése. Ha egy termékfejlesztési projektben eljutottak a prototípusig, és a kipróbált prototípus rendelkezik az elvárt tulajdonságokkal, akkor a további
folyamatok ﬁnanszírozásának megszerzésére lényegesen nagyobb
esély van, mint e nélkül. A prototípus olyan eredeti modell,
amely tartalmazza az új termék minden műszaki jellemzőjét.
Néhány kivételtől eltekintve, gyakorlatilag lehetetlen egy jó ötletet, elképzelést, kutatási eredményt értékesíteni, befektetőt bevonni működő és minősített prototípus nélkül – hangsúlyozza
az innovációmenedzser.
Tapasztalatai szerint Magyarországon az innovációs projektek
eddig a fázisig az ötletgazda által biztosított tőkéből, illetve pályázati források igénybevételével juthatnak el. A fejlettebb országokban létezik úgynevezett közösségi, intézményi magvető tőke,
amelynek segítségével ﬁnanszírozható ez a korai fejlesztési folyamat. Hazánkban – Somogyi Miklós úgy látja – ilyen nincs, más,
körülményesebben igénybe vehető, kevésbé hatékony források
ugyanakkor léteznek.

A vállalkozás beindítása
A prototípus készítésével párhuzamosan azon is el kell gondolkozni, hogy miként lesz az ötletből üzlet, hogyan fog megtérülni az addigi befektetés. Az ötletgazdának el kell döntenie, hogy
vállalkozást akar-e építeni az innovációs ötletből prototípussá
Nagyobb valószínűséggel lesznek sikeresek azok a projektek,
ahol a cél eléréséhez, a termék sikeres piacra viteléhez sikerül
jól együttműködő, a szükséges kompetenciákban kiváló szakemberekből álló csapatot építeni.

fejlesztett termékére (ehhez az esetek többségében csapatot kell
építenie), vagy a fejlesztését felajánlja egy már működő vállalkozásnak vagy projektmenedzsernek, aki mások ötletét hasznosítva
indít vállalkozást. Ezek nem könnyű döntések, és ahogy Somogyi
Miklós fogalmaz: „Általában az egyszeri értékesítésből még annyi
bevétele sem lesz az ötletgazdának, ami megtérítené az addigi befektetéseit. Ezért arra is láttam már példát, hogy a kínált összegért
az ötletgazda nem adta el a fejlesztést, és így ezen a ponton megállt
a projekt, és nem került piaci bevezetésre.”
A választott üzleti modell alapján lehet elkészíteni az induló
vállalkozás üzleti tervét, amely tartalmazza a piackutatási eredményeket és az arra épülő marketing- és értékesítési tervet. A termék piacra vitele a fejlesztés utolsó fázisa, amikor az üzleti terv
alapján és az esetleges ﬁnanszírozási problémák megoldása után
a következő feladat a gyártás megtervezése, a nullszéria legyártása és a kísérleti gyártás beindítása. Meg kell tervezni a termék
gyártásához szükséges üzemet és a célgépeket, illetve meg kell
kötni a folyamatos üzemhez szükséges beszállítói és alvállalkozói
szerződéseket. Az értékesítés megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy minden készen áll az indulásra, és nem jöhetnek közbe olyan problémák, amelyek rontanák az eladás sikerét.
A gyártás és az értékesítés összehangolása különösen az értékesítési folyamat elején nem könnyű. Ezeknek a folyamatoknak
a kezelése olyankor okoz igazán nehézséget, amikor nagyszámú
terméket kell értékesíteni a lakossági piacon. Lényegesen egyszerűbb, ha az értékesítés tárgya valamilyen egyedi berendezés,
aminek a piaca jól felmérhető, és a gyártás ütemezését a megrendelések felfutásához lehet igazítani.
A teljes fejlesztési folyamat egyik legkritikusabb eleme, hogy
hogyan és mikor alapítsuk meg az induló vállalkozást. A vállalkozás indítása és működtetése mindenképpen költségekkel jár, ebből
következik, hogy ha van egy innovatív ötletünk, akkor nem feltétlenül az első lépés a cégalapítás – mondja Somogyi Miklós. „Ha
megvan az ötlet, akkor nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak az eladására. Az újdonságtartalom ellenőrzésének és a szellemitulajdon-védelemnek az első megválaszolandó kérdések között
kell lennie. Legjobb, ha a cégalapításra akkor kerül sor, amikor már
a megvalósító csapatunk csírái megvannak, és nagy vonalakban
átlátjuk az utat, ami a piaci értékesítésig vezet.” A legfontosabb
ebben a kezdeti szakaszban a visszajelzések, vélemények gyűjtése,
akár a baráti-ismerősi, akár a potenciális vásárlói körből. „Ne felejtsük el, hogy fontos az ötletünk fejlesztése, tökéletesítése, de még
fontosabb, hogyan lesz ebből bevétel.”
És hogy mire van szükség az induló, sikeres innovatív vállalkozáshoz? Erre a kérdésre a leggyakoribb válasz, hogy elsősorban
pénzre, tőkére. Az innovációmenedzser szerint azonban a pénz
csak szükséges, de nem elégséges feltétel. A sikeres vállalkozás
az új termék-, eljárás- és szolgáltatásötletek és kutatási eredmények értékesítésének területén nem jöhet létre anélkül, hogy a vállalkozás vezetője ne hinne az általa menedzselt cég eredményes
működésében. A vezetőnek folyamatosan előre kell gondolkodnia
az üzleti folyamatok tervezésekor és végrehajtásakor, hogy a lehető legkevesebb meglepetés érje.
Valódi üzleti sikernek azt tekinthetjük, ha az innovációs projekt
teljes ráfordítását meghaladó eredményt sikerül realizálni az értékesítés során. Somogyi Miklós szerint a sikeres cégek vezetői úgy
gondolják, hogy a teljes piacra viteli folyamatban az értékesítendő
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termék kifejlesztése a siker tizedét jelenti. A siker kilencven százaléka a kapcsolatokból, a vállalkozásfejlesztésből, piacismeretből,
marketingből, üzleti modellből áll. Az üzleti sikerhez nélkülözhetetlen még egy előre nem tervezhető elem is: a szerencse. Az innovációk általában egy adott problémára nyújtanak megoldást, de
előfordulhat, hogy az általunk már megoldott problémára valaki
egy jobb és olcsóbb megoldással jelentkezik velünk egy időben.
Ekkor a siker menthetetlenül elúszik.

Mitől innovatív a vállalkozás?
Az innovativitás talán a legdivatosabb marketingszlogen manapság. Tehát ha a cégek saját magukról hangoztatott véleményét
vesszük alapul, minden vállalat innovatív, mindenki fejleszt, újít.
Az innovációmenedzser véleménye szerint azonban ez a valóságban nem így van, ám ami még gyakoribb probléma, hogy az ötletgazdák nem feltétlenül jól mérik fel a saját üzleti rátermettségüket, mégis maguk próbálják eljuttatni a piacig az újítást. Vagyis
a kudarc talán leggyakoribb oka, hogy az innováció és az üzleti
kvalitások nem kerülnek összhangba. De természetesen vannak
pozitív példák is, mintegy szabályt erősítő kivételként.
„Ismerek olyan feltalálót, akinek a saját tevékenysége és a saját
családi forrásai segítségével igen messzire sikerült jutnia a termékfejlesztés és piacra vitel folyamatában. Az általa kitalált, kifejlesztett
és szabadalmaztatott körhangszórót gyakorlatilag teljesen maga
fejlesztette ki. Az ötletgazda harminc éve a high-end világában tevékenykedik, tapasztalatai alapján alkotta meg a terméket, amely
2019-ben Japánban elnyerte a többi között a hangszórók Oscar-díját

is. A feltaláló néhány alvállalkozó bevonásával a mai napig maga
gyártja a különleges minőségű és drága hangszóróit” – hoz példát
Somogyi Miklós egy menedzserként is kiemelkedő innovátorra.
Somogyi a saját pályafutásából is tud említeni sikeresen piacra
juttatott innovációt. A kilencvenes években az egyik ipari kutatóintézetben egy olyan szabadalmaztatott bányászati technológiát
sikerült know-how-ként értékesíteni, amely speciális elhelyezkedésű széntelepek bányászatára vonatkozott. Az új eljárás a hagyományos bányászati módszereknél sokszorosan termelékenyebbnek
bizonyult. Ehhez azonban minden esetben egy hazai bányában
be kellett mutatni az eljárást működés közben. Hat különböző
bemutatóból négy alkalommal millió dolláros üzlet lett, az egyik
partner azonban, közvetlenül a látogatás után, nem jelzett vissza.
Ez a távol-keleti partner három hónap múlva írt, hogy megpróbálták lemásolni a módszert, de nem működik. Azt a választ kapták,
hogy ha kiﬁzetik a licencdíjat, megkapják a segítséget. Többször
nem jelentkeztek, lehetséges, hogy rájöttek a megoldásra…
Ebből is látszik, hogy hiába a szabadalom, az új eljárások bitorlását gyakran szinte lehetetlen bizonyítani. E körülmény is az innovációs projekt bukását okozhatja, és ezen a megfelelő menedzsment sem feltétlenül tud segíteni. De térjünk vissza az alcímben
felvetett kérdésre: mitől innovatív a vállalkozás?
Innovatív vállalkozásoknak nevezhetjük azokat a cégeket, amelyek az árbevételük minimum tíz százalékát kutatásra és fejlesztésre fordítják, és folyamatosan új termékekkel, technológiákkal vagy
szolgáltatásokkal jelennek meg a piacon. Becslések szerint maximum néhány ezer ilyen vállalkozás működik jelenleg hazánkban.
Ma Magyarországon a bruttó hozzáadott érték közel felét a mul-

Fontos egy ötlet fejlesztése, tökéletesítése, de
még fontosabb, hogyan
lesz belőle bevétel. Valódi
üzleti sikernek az tekinthető, ha az innovációs
projekt teljes ráfordítását
meghaladó eredményt
sikerül realizálni az értékesítés során.
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ötlet, szellemitulajdon-védelem, prototípus, minősítés, finanszírozás, marketing, gyártás, piaci bevezetés

Magyarországon a becslések szerint napjainkban maximum néhány ezer innovatív
vállalkozás működik. Ugyanakkor csökken a termék-, technológiai és szolgáltatásötletek száma, mely alól egyetlen terület kivétel, az információtechnológiai fejlesztés.

tinacionális és nagyvállalatok termelik meg. Ebben a szektorban
a fejlesztési elképzelések többségét a vállalatok külföldi központjában döntik el. Az igazi kitörési lehetőséget az biztosítaná az országnak, ha sikerülne megőrizni vagy növelni ennek a szektornak
a teljesítményét, és ezzel párhuzamosan növekedne jelentősen
a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) részesedése a nemzeti
össztermelésből. „A termék-, eljárás- és szolgáltatásinnováció jelentősége abban rejlik, hogy ezek nélkül alig van esély a régi piacok
megtartására és új piacok kialakítására – vélekedik Somogyi Miklós. – Ha jelentősen növelni szeretnénk a hazai kkv szektor súlyát
a gazdaságban, akkor mindent el kell követni, hogy a működő vállalkozások dinamikusan fejlődjenek. Ehhez pedig versenyképes új
termékekre és technológiákra van szükség.”
A közelmúltban jelentősen csökkent a termék-, technológiai és
szolgáltatásötletek száma, ez alól egyetlen terület kivétel, az pedig
az információtechnológiai fejlesztés. A hazai startup ökoszisztéma
jellemzően elsősorban ezeknek az ötleteknek a fejlesztését segíti,
vannak is sikeres projektek, ám ezek közös jellemzője, hogy csak
kismértékben tudnak hozzájárulni a hazai GDP növeléséhez.

A magányos hajó
A hazai innovatív termékek számának utóbbi években tapasztalható csökkenése miatt a szakember szerint az innovációsegítő
ökoszisztéma hiányosságai is okolhatók. „Ma az innovációs ötletgazda olyan, mint egy magányos hajós, aki hánykolódik az innováció tengerén, és szinte csak magára számíthat – állítja Somogyi
Miklós. – Ezen a helyzeten lehetne változtatni, ha az intézményrendszer valódi segítséget, támogatást tudna nyújtani az innovációs projektek megvalósítási folyamatában.”

Az innovációmenedzser úgy véli, a jelenlegi innovációt támogató intézmény- és pályázati rendszer kevéssé hatékony, és nem
egyértelmű, hogy ezen hogyan terveznek javítani. A technológiatranszfert segítő intézményhálózat részben más célú hazai és nemzetközi pályázatok teljesítéséből él, és az alapításkori céljainak csak
részben felel meg. A kutatási, illetve műszaki fejlesztési intézmények működtetése forrásigényes, és a magyar gazdaság jelenlegi
fejlettségi szintjén sok esetben főként piaci alapon nem működhetnek hatékonyan.
Jelenleg hiányoznak a működő, integrált információkkal, naprakész vállalati kapcsolatokkal rendelkező innovációs ügynökségek, amelyek hatékonyan tudnák segíteni az induló, innovatív
vállalkozások fejlődését. Az innovációs ügynökségek feladata lenne, hogy olyan kapcsolatrendszert alakítsanak ki, amely alkalmas
a szolgáltatási igények azonosítására, fejlesztésére, a meglévő innovatív vállalkozások számának és teljesítményének növelésére.
Tevékenységük lehetőséget adna a mikrokörnyezetük innovációbarátabbá tételére.
„Az innovatív és nagy növekedésképességű vállalkozások fejlődésének ösztönzése és támogatása alapvetően más módszereket
és eszközöket kíván meg, mint általában a vállalkozásfejlesztés
– érvel Somogyi Miklós. – A dinamikus fejlődés előtt álló cégeknek innovációs ügynökségi szolgáltatásokra, magvető és kockázati
tőkére, széles körű pályázati lehetőségekre, hitelekre, továbbá nagy
tapasztalatú innovációs mentorokra van szükségük. Meggyőződésem, hogy a kreatív magyar szellem és a működő innovációs ügynökségek segítségével, az innovációs folyamatok monitorozásával
és széles körű összefogással elérhető, hogy Magyarország néhány év
alatt a sok innovációs ötlet, kevés termék országából, a tengernyi
ötlet és sok termék országává váljon.” ¡
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szellemitulajdon-védelem • készség, ismeret, motiváció

Könnyebben ellenőrizhetők
az európai szabadalmak
Februártól a Magyarországon hatályosított európai
szabadalmak is elérhetők a European Federated
Patent Register (EFPR) szolgáltatásban: a rendszer
nagy segítséget nyújt az európai szabadalmak
aktuális jogi státuszával kapcsolatban.

mak országonkénti adatai is egy felületről legyenek
elérhetők. Az EFPR-nek több mint harminc nemzet
a tagja, s immáron a magyar adatok is a rendszer
részeivé váltak. Így ezeknél a szabadalmaknál könynyen, egy helyen lesz követhető az országonkénti,
aktuális jogi státusz (például, hogy egy-egy oltalom
fennáll-e még).

M

a már nemigen kérdőjeleződik meg, hogy miért van akkora ereje a szellemitulajdon-védelemnek. Míg korábban egy-egy vállalkozás esetében a materiális vagyona (például meglévő gépei) vagy személyi állománya, azok szakértelme
jelentette az igazi tőkét, mára egyre inkább az immateriális javak fontosak a befektetők számára. Ennek egyik lényeges eleme a szellemi tulajdon, amelynek védelme komoly versenyelőnyt jelenthet, jogilag is sokkal biztosabbá válik a vállalkozás
működése, ráadásul a nemzetközi piacra lépés egyik alapfeltétele. Utóbbi miatt
fontos, hogy könnyen lehessen tájékozódni az országok szabadalmi rendszereiben.
Az Európai Szabadalmi Hivatal (European Patent Oﬃce; EPO) azért hozta
létre a European Federated Patent Registert, hogy az általuk megadott szabadal-

„A magyar csatlakozás azért is fontos lépés, mivel jelenleg közel 34 ezer európai szabadalmat tart
nyilván az SZTNH, így ezek EFPR-ben való elérése
sokaknak nyújthat hasznos segítséget” – nyilatkozta
Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke. ¡

Új eszköz: betegaktivációs kérdőív
Az egészség megőrzésében, a krónikus betegségek leküzdésében egyre nagyobb szerep
jut maguknak a betegeknek is. Az Óbudai
Egyetem közreműködésével immár magyarul
is elérhető a világ több mint húsz országában
használatos, 13 kérdésből álló, úgynevezett
Betegaktiváció Kérdőív (PAM-13).

A

betegaktivációs mérőeszközt (Patient Activation Measure; PAM)
azért fejlesztették ki, hogy megbízható eszközként mérni tudja
a betegek azon készségeit, ismereteit és motivációját, amelyek szükségesek ahhoz, hogy hatékonyan hozzájáruljanak saját ellátásukhoz.
Az Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központjában
(ÓE EKIK) működő HECON Egészségügyi Közgazdaságtan Kutatóközpont munkatársai a Budapesti Corvinus Egyetemmel, az ELTE-vel és
az amerikai Oregoni Egyetemmel együttműködve ültették át magyarra a betegaktivációs kérdőívet.
Az egészséges életmód, a hatékony önmenedzsment, a jó terápiás
együttműködés nem csak népegészségügyi szempontból fontos.
A gyógyszerek és orvostechnikai eszközök gyártói is felismerték: a betegeknek is szerepük lehet abban, hogy a mindennapi használat során
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egy-egy gyógyszer vagy orvosi eszköz mennyire bizonyul hatékonynak, illetve biztonságosnak.
Amennyiben a betegaktiváció szintje a kívánatosnál alacsonyabb, akkor azt fejleszteni kell. De hogy milyen módszerekkel fejleszthető hatékonyan, ahhoz mérni kell, ami a gyártók
számára kulcskérdés, hiszen a betegaktiváció támogatásával,
fejlesztésével a termékük eredményes használatát is elősegíthetik. A PAM-13 magyar verziójának köszönhetően minderre
már hazánkban is van lehetőség. ¡

inno -tér

Országfásítási Program • zöld technológiák

Erdőtelepítéssel
a klímaváltozás ellen
Több ezer hektárral bővült az elmúlt
években a hazai erdőállomány, és a fával borított területek növelése, valamint
a meglévő erdők megőrzése hozzájárul
a klímaváltozás hatásainak mérsékléséhez
– közölte Nagy István agrárminiszter.

A

z Országfásítási Program 2019-es meghirdetése óta már
több mint 40 ezer hektár új erdő és faültetvény létesítésére
pályáztak a gazdák. Az állami erdőgazdaságoknál folyó erdőtelepítési mintaprogramok keretében 2019–2020-ban 554 hektár,
2020–2021-ben pedig 683 hektár erdőt telepítettek. Az Újszülöttek Erdeje Program részeként több mint hárommillió facsemete
került földbe. Nagy István agrárminiszter arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy a Településfásítási Programban 2020 és 2022 között
1362 településen 36 ezer sorfát ültetnek el, és a fákat leggyakrabban játszóterek, sportpályák árnyékolására vagy iskola-, óvodaudvarok szépítésére használták fel.
Az elmúlt tíz évben a szociális tüzelőanyag-programban
a kezdeményezésben részt vevő önkormányzatoknak mintegy

Technológiák
a klímavédelemben
A technológiai fejlődés jobbá teszi
a világot, legalábbis a Bosch Tech Compass öt országban elvégzett reprezentatív felmérése során a megkérdezettek 72 százaléka válaszolta ezt.

1,2 millió köbméter tűzifát biztosítottak az állami erdőgazdasági
társaságok. Az utóbbi években, 2017 és 2022 között a gazdálkodók,
valamint az erdészeti és természetvédelmi igazgatási szervezetek
által készített tervek mintegy 450 ezer hektár Natura 2000 besorolású erdőterület természeti szempontú kezelését teszik lehetővé,
továbbá az erdőgazdaságok kezelik és működtetik az ország egyik
legnagyobb ökoturisztikai infrastruktúráját is. ¡

és az orvosi ellátást érintik majd, ezt a magyar válaszadók 49 százaléka
gondolja így, 30 százalékuk viszont a klímaváltozás elleni küzdelmet jelölte meg. Az Eurobarometer-kutatásban a megkérdezett magyarok
93 százaléka gondolja úgy, hogy az elkövetkező húsz évben a nap- és
a szélenergia pozitív hatással lesz az életünkre. Míg a nyugati országokban és Magyarországon is nagy reményeket fűznek a zöld technológiákhoz, addig Ázsiában inkább a mesterséges intelligenciától várnak sokat.

A

felmérést az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Indiában, Kínában és Németországban végezték el. A kutatás célja az volt, hogy megvizsgálják
a technológiai fejlődés globalizált világra és társadalomra
kifejtett hatásait. A válaszadók 83 százaléka határozottan
egyetértett abban, hogy a technológiának inkább korunk
nagy kihívásait kellene kezelnie az egyéni igények kiszolgálása helyett. A felmérésből az is kiderült, hogy a megkérdezettek jelentős többsége a technológiai fejlődést tekinti
a klímaváltozás elleni küzdelem kulcsának. Egy másik felmérés, az Eurobarometer szerint a következő évek tudományos és technológiai fejlesztései leginkább az egészségügyet

Az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Németországban
a felmérésben részt vevők szerint az olyan zöld technológiák, mint a klímatechnika, a biotechnológia és a hidrogén különösen pozitív hatást
gyakorolnak a társadalomra. Indiában és Kínában viszont az olyan intelligens és hálózatba kapcsolt technológiákhoz fűznek nagy reményeket,
mint a mesterséges intelligencia vagy az 5G hálózat. ¡
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A Környezet Védelméért díj • mezőgazdasági műanyag fóliahulladék

Értékeljük,
amit tesztek
A Környezet Védelméért díj azok
munkájának az elismeréséül szolgál, akik jelentős mértékben járulnak hozzá Magyarország környezeti
állapotának javításához és a fenntarthatósági célok eléréséhez.

A

Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) 2000-ben alapította az évente meghirdetésre kerülő, a Környezet Védelméért díjat, melynek célja a kiemelkedő környezetvédelmi-ipari
és szolgáltatási tevékenységet folytatók munkájának
elismerése. Ez elsősorban erkölcsi és szakmai támoga-

tást jelent, elnyerése a Környezet Védelméért díj tulajdonosa cím viselésére
jogosít, pénzjutalommal nem jár, és azok elismerését szolgálja, akik tevékenységükkel segítik a környezet védelmét, értékeinek megóvását, továbbá célul
tűzték maguk elé a környezetszennyezés megszüntetését, valamint a fenntarthatóság és a körforgásos gazdasági modell érvényesítését.
A KSZGYSZ idei pályázati felhívására a honlapjukon lehet leadni a jelöléseket 2022. április 10-éig diák, magánszemély és vállalkozás kategóriában. Az ünnepélyes átadásra pedig várhatóan május közepén kerül majd sor az Országos
Környezetvédelmi Találkozó és díjátadó keretében. ¡

Valami elindult A
A különböző mezőgazdasági műanyag fóliákból évente csaknem
tízezer tonna hulladék képződik, de
a gazdaságos újrahasznosítására eddig
nem volt lehetőség. Pedig a mezőgazdasági fóliahulladék begyűjtésével és hasznosításával jelentősen
csökkenthető lenne a környezeti
terhelés, és a levegő tisztaságára
gyakorolt káros hatások is.

24

innotéka
inn

2022. március

z elmúlt években az illegális lerakások és égetések számának csökkentésére törekedett az agrártárca, így mérsékelve a fóliahulladék környezetre és a levegő tisztaságára gyakorolt káros hatásait, a kormány pedig
280 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott 2020-ban a fóliahulladék szakszerű gyűjtéséhez. Az átfogó gyűjtési rendszer megvalósítása érdekében száz darab speciális gyűjtőkonténert helyeznek ki a hulladék
képződéséhez közeli területeken. A gyűjtési rendszer egy innovációra épül,
melynek révén úgynevezett száraz agglomerálásos eljárással a fóliahulladékból olyan alapanyagot gyártanak, amelyből a mindennapokban, így a mezőgazdaságban is rendszeresen használt eszközök készülnek. A közelmúltban
adtak át egy ilyen gyűjtőpontot Kunszigeten. Emellett szintén megkezdték
működésüket a hédervári, valamint a Fertő–Hanság Nemzeti Park Igazgatósághoz tartozó helyszíneken kialakított gyűjtőpontok is. Folyamatosan
bővül tehát a mezőgazdasági fóliahulladék hazai gyűjtőrendszere, és az elkövetkezendő időszakban az ország több pontján létesülnek majd azok
az egyedülálló szabadalmi technológiát használó üzemek, amelyek fogadni
tudják a fóliahulladékot. ¡
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tájseb, meddőhányó, bányató, vörösiszap, hulladéktároló, helyreállítás, monitorozás

Szerző: Szegedi Imre

Előbb a tájrendezés,
utána a rekultiváció
„A bányászat mindenkinek mumus, ugyanakkor vajon ki mondana le a lakhatásáról,
a mobiltelefonjáról, a közlekedésről? Az életünk során használt eszközök alapanyagai
ugyanis szinte mind a bányászattal kezdik életciklusukat – mondta Tompa Richárd
egyetemi tanársegéd. A Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Bányászati
és Geotechnikai Intézetének munkatársa szerint a bányatörvényben a tájrendezés
a hangsúlyos, mivel a területet először rendezni kell, és csak utána lehet rekultiválni,
ami inkább már mezőgazdasági tevékenység. A szakembert a tájsebek helyreállításának folyamatáról is kérdeztük.
A közelmúltban készült el a Gerecse új térképe, amely
a felszínmozgásokhoz kapcsolódó káresetek és a lejtős
tömegmozgásokra hajlamos területek jelölésével hívja fel a figyelmet a földtani eredetű veszélyekre. Ebből
kiderül, hogy a Gerecse, de főképp a Dorogi-medence
területén számos bezárt vagy felhagyott művelésű
bányászati hulladéklerakó van, ám közülük csak kevés esett át rekultiváción. Gondolom, nem a Gerecse
az egyetlen térség hazánkban, ahol rekultivációra váró
terület található?

– Az éppen ismét átalakuló Magyar Bányászati és Földtani
Szolgálat online térképtárában már évek óta elérhető – több
egyéb földtudományhoz kapcsolódó térkép mellett – egy
országos mozgásveszélyeket bemutató térkép. Ennek alapján
mérték fel részletesebben a Gerecsét. Ha megnézzük a térképet, láthatjuk, hogy a felszínmozgások jelentős része nem
hozható összefüggésbe a bányászattal, hanem természetes
vagy egyéb, nem bányászati (ipari, mezőgazdasági) területen
következhet be. Ugyanakkor az ország több pontján, főleg
a volt nagy szénbányászati területeken, jelentős számú, med-

A Gerecsén a felszínmozgások jelentős része nem hozható öszszefüggésbe a bányászattal, hanem természetes vagy egyéb, nem
bányászati (ipari, mezőgazdasági) területen következhet be. (Részlet
a Gerecse földtani veszélyforrásait bemutató térképből. A kivágaton
Neszmély és Dunaszentmiklós környezete látható, a területen igen
jellemző a felszínmozgásos tevékenység, és itt található egy nagy
kiterjedésű, rekultiválatlan vörösiszap-zagytározó is. Forrás: ELTE)
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Rekultiváció az adott tevékenység (erdészet, bányászat, kohászat, vízügy stb.) által bolygatott terület természetközeli visszaállítása
úgy, hogy az erdőgazdasági, mezőgazdasági termelésbe vonható legyen. Rézbánya rekultiváció előtt (balra) és után.

dőhányókat vagy bányaüregeket tartalmazó helyszín található,
amelyek esetében nem került sor rekultivációra vagy tájrendezésre.
Mielőtt elmélyednénk a témában, tisztázzuk először, mit
értünk rekultiváción?

– Az adott tevékenység (erdészet, bányászat, kohászat, vízügy stb.)
által bolygatott terület természetközeli visszaállítását úgy, hogy
az erdőgazdasági, mezőgazdasági termelésbe vonható legyen.
Azaz, a rekultiváció során a terület termékenységét is visszaállítják. A Bányatörvényben ez a fogalom csak érintőlegesen szerepel,
a tájrendezés az, ami hangsúlyos, mivel a területet először rendezni kell, és csak utána lehet rekultiválni. Minden attól függ, hogy
a hatóság mit ír elő. A tájrendezés, a rekultiváció folyamatosan
követi a bánya működését, élettartamát. Bezáráshoz közeledve
a bezárási műszaki üzemi terv már maga a tájrendezési terv.
Mi kell ahhoz, hogy az egykori bánya helyén termőterület
jöjjön létre?

– Megfelelő vastagságú és humusztartalmú talajt kell rétegezni,
ami az adott haszonnövény életfeltételeit biztosítja. A talajerő
akár mű-, szerves- és zöldtrágyázással is pótolható. Például a mátraaljai lignitbányák meddőhányóit – homok, lösz, iszap – a legtöbb helyen művelésbe vonták. Egy részén erdő, szőlő vagy gyümölcsművelési ágban folyik termelés.
A meddőhányókat miért nem terítik vissza, miért maradnak meg dombokként?

– A bányaművelés során hatalmas hely kell a nagygépeknek, a szállítószalagoknak, a teherautóknak. Amíg működik a bánya, az a felület csak részben állítható helyre. A leállás után kitermelt meddőhányók közül a kisebbeket általában elterítik, de hiába hordanák
vissza az összes meddőt, mindenképpen hatalmas tájseb maradna,
hiszen rengeteg haszonanyagot vittek el onnan. A kitermelt lignit,
barnaszén, homok, sóder helyén létrejöhet a bányató, amely idővel értékes természeti területté válhat. Néhány évtized múltán
senki sem mondja meg, hogy az bányató. A nagyobb dombokat
pedig olcsóbb humusszal leteríteni, mint elteríteni.
Hogyan kezdődik a tájseb „begyógyítása”? Mindig mintát
kell venni, hogy kiderüljön, mit rejt a lerakó, a felhagyott
bánya mélye, vagy elfogadják a tulajdonos információit?

– A tájsebek létrejötte egyfajta szükséges rossz, hiszen a bányászatra szükség van. A bányászat mindenkinek mumus, ugyanakkor va-
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jon ki mondana le a lakhatásáról, a mobiltelefonjáról, a közlekedésről? Az életünk során használt eszközök alapanyagai ugyanis szinte
mind a bányászattal kezdik életciklusukat. Tudomásul kell venni,
hogy amit nem termesztünk, azt bányászni kell. Egyébként a tájsebeket nem mindig állítják helyre. Teljes helyreállítás nem is történhet, hiszen a kitermelt anyagot valahol felhasználják. A rendezés
elsődlegesen a környezetet és emberéletet nem veszélyeztető helyszín kialakítására, biztonságossá tételére terjed ki. A tájba való illesztés növénytelepítéssel, sok esetben természetes visszatelepüléssel
történik. Egy napjainkban legálisan működő bánya vagy hulladéklerakó esetében folyamatos a nyomon követés, így nem feltétlenül
szükséges a kutatás az ott elhelyezett, keletkezett anyagokkal kapcsolatosan, mert azt a működés ideje alatt vizsgálták. A kilencvenes
évek előtti időszakból származó objektumok esetében viszont célszerű lehet, sőt esetenként a hatóság meg is követeli a mintavételt.
Hány bánya működik napjainkban Magyarországon?

– Amikor azt mondom középiskolásoknak, hogy legyenek bányamérnökök, mert egy csodás szakmát űzhetnek, azt a választ kapom: „Miért? Nincs is bánya Magyarországon.” Óriási tévedés.
Ezernél több bányatelket tartanak nyilván, 600-800 bánya folyamatosan működik. Nagy részük agyag-, homok-, kavics- és kőbánya. Ezek mind külszíni fejtésesek – az utolsó mélyművelésű
bányát, a bakonyoszlopi bauxit- és szénbányát a közelmúltban
zárták-zárják be. Az utolsó nagy mélyműveléses szénbányánk,
a márkushegyi barnaszénbánya ajtajára 2014-ben került lakat. Azaz, meglehetősen sok bánya ad munkát a szakmának.
Összesen hány bányatelek lehetett az országban, és ebből
hányat rendeztek?

– A bányászathoz kapcsolódó tájsebek – üregek, bányák, meddőhányók – felmérése a 2010-es években megtörtént. Akkor az öszszes ilyen objektum száma meghaladta a 16 ezret. Ezeket egy európai uniós előírás miatt kellett felmérni. Minden tizedik esetében
volt és van szükség valamilyen beavatkozásra. Nem érte el a százat
azoknak a helyszíneknek a száma, ahol olyan veszélyes anyagot
halmoztak fel – példák erre az uránbányászat meddőhányói, a különféle zagytározók –, amelyeket rekultiválni kellett. Ezek nagy
részét időközben rekultiválták, vagy most van folyamatban. Utóbbira példa a gyöngyösoroszi ércbánya helyreállítása.
Hogyan rekultiválható egy vörösiszap-tározó?

– Hihetetlen mennyiségű vörösiszap van az országban. Ezeket a tá-
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rozókat általában lefedik, kőzetlisztet vagy agyagot terítenek rá
megfelelő vastagságban. A csurgalékvizet összegyűjtik, kezelik. Ezek
a tárolók egyébként nagyon értékesek, mert hallatlanul nagy menynyiségű földfémet és ritkaföldfémet tartalmaznak. Ezek egyre keresettebbek. Sokan mondják, hogy a jövő nyersanyaga a vörösiszap.

például jogutód nélkül megszűnik. A kilencvenes évek előtt keletkezett rendezendő területek költségeit az állam viseli. Ha valahol
nem az engedélyeknek megfelelően állították helyre a területet és
szivárog valami, a monitoring vagy a növényzet jelzi, hogy valami
nincs rendben, a hatóságok lépnek.

Mi történik, ha kiderül, hogy a lerakóban felhalmozott
anyag veszélyes a környezetre?

A Dunakanyar egyik látványos tájsebe a Naszály hegy oldalán található mészkőbánya okozta mélyedés. Hogyan
rekultiválható egy olyan tájseb, ahonnan a követ fejtették,
de a helyére nem hordtak szemetet?

– A Hulladéktörvényben és a veszélyes hulladékokról szóló kormányrendeletben szigorúan szabályozott ezek kezelése. A veszélyes anyagokat felmérik, elszállítják, kezelik, majd az erre a célra
kialakított tárolókba helyezik el, illetve a területet kármentesítik.
Egyes hulladéklerakók esetében a mezőgazdasági, az erdőgazdasági hasznosítás nem, vagy csak korlátozott mértékben valósítható meg, beépítésük pedig nagy nehézségekbe
ütközik. Ilyenkor mi a megoldás?

– Ilyenkor általában tájba illesztés történik. Ahogy korábban is említettem, a területet biztonságossá teszik, rendezik, majd esetleg
növénytelepítést végeznek, de legtöbbször csak hagyják a természetes folyamatokat érvényesülni. Néhány év alatt visszatelepülnek az első pionír növényfajok. A legtöbb hulladéktároló felszínét
csupán fűvel vetik be, majd rendszeresen kaszálják. Nagy gyökeret
eresztő fákat nem ültetnek oda, mert a gyökérzet átdöfheti a szigetelőréteget.
Kinek a költsége a tájseb eltüntetése?

– A Bányatörvény alapján természetesen a bányavállalkozó feladata a tájrendezés elvégzése, amit a hatóság ellenőriz. A törvény
alapján a bányászat megkezdése előtt úgynevezett pénzügyi biztosítékot kell beﬁzetni, amit akkor használnak fel, ha a vállalkozás

– A bányaüregek, legyenek azok mélyművelésesek vagy külfejtésesek, nagyobb részében nem történik manapság semmilyen
(kommunális, építési, veszélyes) hulladékelhelyezés, maximum
a bányászati hulladékkezelő létesítmény marad ott és kerül rendezésre, ami – bár nevében „hulladék”, de – valójában természetes
kőanyagok halmaza, és nagyrészt nem tartalmaz semmilyen veszélyes anyagot. Ha majd egyszer felhagynak a kőfejtéssel, valószínűleg csonkoltan marad vissza a hegy. Esetleg a lépcsőzetesen
kialakított szintekre telepítenek növényzetet.
Milyen technikákat alkalmaznak a rekultiváció során?

– Mondhatnánk, bármilyet. Attól függ, milyen a terület, bánya,
amelyet rekultiválni szeretnénk. Az alkalmazott technológiák, javítóanyagok használatának csak a fantázia és a pénz szab határt
– na és persze a hatóság utasítása.
Hazánkban az agyagszigetelés mellett elsősorban a bentonitszőnyeg, illetve a HDPE -fólia alkalmazása terjedt el. Léteznek más megoldások is?

– Ez attól is függ, hogy alsó vagy felső szigetelésről beszélünk, milyen a földtani közeg, milyen mélységben található talajvíz, stb., de

Az összes, bányászathoz kapcsolódó objektum száma a 2010-es években végzett felmérések szerint meghaladta a 16 ezret.
Minden tizedik esetében volt és van szükség valamilyen beavatkozásra, és száznál kevesebb, ahol veszélyes anyagot halmoztak fel.
Ezek nagy részét rekultiválták, vagy most van folyamatban a rekultiváció. A veszélyes anyagokat felmérik, elszállítják, kezelik, majd
az erre a célra kialakított tárolókba helyezik el, illetve a területet kármentesítik.
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egyébként hulladéktípus-függő, hogy milyen szigetelést alkalmaznak. Inert hulladékok (adott körülmények között kémiai reakcióba
nem lépnek – a szerk.) esetében például nem, vagy csak minimális
záróréteget alkalmaznak, ellenben veszélyes hulladékoknál többrétegű HDPE, még akár beton és egyéb védelmet. A legutolsók között a mecseki uránbányászat meddőhányóit, zagytározóit, illetve
a bauxitbányászat különböző vörösiszap-tározóit szigetelték le,
vagy van folyamatban a szigetelés, általában többrétegű agyagos,
kőzetlisztes anyaggal.
Meddig kell figyelni, monitorozni a helyreállított területet azért, hogy tudják, nem sérült-e meg a „csomagolás”,
nincs-e szivárgás valahol?

– Mind a bányászati, mind a hulladékgazdálkodási tevékenységet
hatósági engedélyeztetés és folyamatos vizsgálati kötelezettség
terheli. Már a hulladékgazdálkodási engedély megszerzésénél kockázatértékelést kell végezni, illetve annak tartalmaznia kell, hogy
az utógondozás során a monitoringtevékenységet mennyi ideig
és milyen tartalommal kell végezni. Ezt a létesítmény várható környezeti hatásaira tekintettel kell meghatározni, amelyek függnek
az elhelyezett hulladéktól, a földtani és vízföldtani közegtől, a lakott terület távolságától, meteorológiai viszonyoktól stb.
Hazánkban az elmúlt évtizedekben számos új regionális
hulladéklerakó épült, ám a hátrahagyott több ezer hulladéklerakó rekultivációjára mikor kerülhet sor? Van ennek
határideje, vagy a forrásoktól függ?

– A regionális hulladéklerakók előtti időszakban szinte minden
település határában volt egy jobban-rosszabbul kialakított hulladéktelep. Ezeket 2002-ben mérték fel, majd jelentős részüket
felszámolták, végleges lezárással, ha jól emlékszem, 2009-re. Ezzel
párhuzamosan, vagy ezt követően épültek a regionális hulladéklerakók, melyeket már a nemzetközi standardoknak megfelelően

alakítottak ki. A Miskolc környezetében található, bezárásra ítélt
lerakók közel egy évtizede szigetelve, füvesítve vannak. Olyannal
nem találkoztam mostanában, aminek a helyreállítása ne kezdődött volna el. Persze minden bizonnyal akad még olyan…
A rekultiváció tervezése során nem hagyható figyelmen
kívül az „optimális kockázat elve”, amely szerint minden
emberi tevékenység bizonyos kockázattal jár. Ezt egy optimálishoz közelítő minimális szintre célszerű csökkenteni,
amit tudatosan vállalni kell. A tervezésnél meg kell teremteni a környezeti kockázat és rekultiváció bekerülési költségének összhangját. Ez mit jelent?

– Egyszerűen azt jelenti, hogy a lehető legolcsóbban, a legnagyobb
hatékonysággal oldjuk meg a problémát, csökkentsük a kockázatot a lehető legkisebbre.
A hazai hulladékgazdálkodási gyakorlatot ismerve megállapítható, hogy az újonnan épült hulladéklerakók rekultivációjának központi kérdése a hulladéklerakók rézsűállékonysága. A hulladéklerakót üzemeltető vállalkozások a
lerakót legtöbb esetben meredek hajlásszöggel alakítják
ki. Egyes esetekben kérdéses, hogy a meredek hajlásszögek mellett egyáltalán biztonságosan rekultiválható-e a hulladéklerakó. Ilyenkor mi történik?

– A rézsűszög egy műszaki paramétere minden hulladéktároló létesítménynek, legyen az bányászati vagy kommunális. Már a létesítés
engedélyeztetésénél meghatározzák, ami vagy szabványban, vagy
a hatóság által rögzített, vagy épp geotechnikai modellezéssel bizonyított. Természetesen ettől függetlenül bekövetkezhetnek mozgások, de ennek kicsi a valószínűsége. Általában több tényező együttes
jelenléte szükséges hozzá. Egyébként az üzemeltetőnek a felhagyás,
bezárás után is vannak kötelezettségei, például a felszínmozgás következményeinek felszámolása, illetve egyéb veszélyek elhárítása.

A régi hulladéktelepeket 2002-ben mérték fel, majd jelentős részüket felszámolták,
végleges lezárással. Ezzel párhuzamosan vagy ezt követően épültek a regionális hulladéklerakók, melyeket már a nemzetközi standardoknak megfelelően alakítottak ki.
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A kitermelt lignit, barnaszén, homok, sóder helyén bányató jöhet létre.
A bányató nagyon érzékeny a szennyezésre, mert az – a földtani sajátosságok miatt – könnyen bekerülhet a felszín alatti vizekbe. Komoly odaﬁgyelést és védelmet igényel tehát, ám idővel értékes természeti területté válhat,
és néhány évtized múltán senki sem mondja meg, hogy az bányató volt.
Sok magyar bánya rekultivációja van már folyamatban,
de talán még több, ami el sem kezdődött – és csak kevés
van kész. A folyamat lassan, de biztosan halad. Mondana
néhány jó példát és olyat is, amit a mai napig nem sikerült
megoldani?

– Mint korábban említettem, a bányák jelentős részénél nem
történik rekultiváció. A jogszabályi, hatósági kötelezettségeknek
megfelelően biztonságossá teszik, tájrendeznek, majd a terület
spontán beerdősödik. A hozzám legközelebbi ilyen bánya a Mátraszentistván–Gyöngyösoroszi ércbánya területe, ahol most is
folyamatban vannak felszíni és felszín alatti kármentesítési, tájrendezési feladatok. Ez a bánya és a kapcsolódó ércfeldolgozó a nyolcvanas évek második felében zárt be, és sajnálatos módon nem lett
megfelelően tömedékelve, így környezeti kockázatot jelent az onnan kilépő víz. Akkoriban a bányászat állami tevékenység volt, így
most is az állam ﬁnanszírozza a tevékenységet, a munkát pedig
a Nitrokémia Zrt. végzi.
Olykor egy bánya bezárása önmagában is elég, a természet
helyrehozza a károkat. A bakonyi bauxitbányák számának
csökkenése automatikusan a karsztvízszint emelkedésével és a Tapolcai-tavasbarlang feltöltődésével járt. A bezárt
bányák nem válhatnak idővel illegális hulladéklerakókká?

– A hazai bauxitbányászathoz kapcsolódó vízszintsüllyesztés környezeti szempontból nem volt a legjobb megoldás, viszont a tervgazdaság időszakában a termelés, önellátás és jóvátétel fontosabb
volt, mint a környezetvédelem. Mára a bauxitbányászat, sőt a teljes mélyműveléses bányászat megszűnt hazánkban, így a karsztvízszint folyamatosan regenerálódik. Természetesen bármely felhagyott bányaüreg válhat illegális lerakóvá, ahogy azt számtalan

példa bizonyítja országosan, de természetesen ez nem szükségszerűen következik be. A földtulajdonos, a környék lakossága
nagyban meghatározza, hogy hol lesz illegális lerakó az egykori
bányából. Sajnos a lakosság környezettudatosságát jól mutatja,
hogy az utak mentén mennyi szemét halmozódik fel folyamatosan.
Ehhez társul a nagyobb mennyiségű illegális hulladékelhelyezés
a dűlőutak mentén, erdőtakarásokban. Pedig szinte minden településen van szilárdhulladék-elszállítás, és a hulladékudvarokra
kis mennyiség beszállítható ingyen is, csak valószínűleg sokan
ezt nem is tudják. Talán a különböző plakátkampányok között
hulladékelhelyezéssel kapcsolatos is lehetne…
A bányászat egyik természeti előnyökkel járó következménye a bányatavak kialakulása, ahol legtöbbször tilos fürödni, mert bizonytalan a mélységük és a tisztaságuk, de
megtelepedhet bennük a vízi élővilág. Ezek megmaradnak,
vagy idővel felszámolják a mesterséges látványosságokat?

– A bányató előny és hátrány is egyben. A kavics- és homokbányászat után fennmaradó bányatavak nagyon érzékenyek a szennyezésre, mert az – a földtani sajátosságok miatt – könnyen bekerülhet a felszín alatti vizekbe, így komoly odaﬁgyelést és védelmet
igényel. Persze nagy előny lehet egyes településeken a rekreációs
hasznosítás, illetve kiváló, fajgazdag élőhely lehet. Ha nem is kifejezetten a bányatavakra született az 1971-ben aláírt Ramsari Egyezmény, de ez a nemzetközi megállapodás a vizes élőhelyek és az ott
élő madárvilág védelme érdekében jött létre, amelyhez a mai napig több mint 130 ország csatlakozott. Magyarország 1979-ben
írta alá az egyezményt, olyan helyszínekkel, mint a Kis-Balaton,
a Hortobágy, a (kardoskúti) Fehér-tó stb. A bányatavak felszámolása sem gazdasági, sem környezeti szempontból nem célszerű. ¡
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A DDC Váci Cementgyár

Fenntartható cégﬁlozóﬁa
egy nagyvállalat életében
Fenntarthatóság, társadalmi felelősségvállalás, fejlődés – ezekre az elvekre alapozza
a Duna-Dráva Cement Kft. a mindennapi működését. Emellett törekszik arra,
hogy a cementtermelés során a lehető legalacsonyabbra csökkentse az alapanyagés energiafelhasználást olyan lehetőségek feltérképezésével, amelyeknek köszönhetően helyettesíthetők a természetes ásványkincsek.
Európai csúcstechnológia alkalmazása
Ezeknek az elveknek megfelelve a Duna-Dráva Cement (DDC)
Kft. 2016-ban megkezdte a Váci Cementgyár modernizálását a beremendi gyárukban végrehajtott fejlesztés alapján.
A komplex modernizációs folyamat eredményeként korsze-
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rűbb körülmények között folytatják gyártási tevékenységüket, szem előtt tartva mindenekelőtt a környezet megóvását.
A modernizáció folytatásaként 2019-ben egy újabb, kétmilliárd forint összértékű beruházást indítottak; egy 1000 m2
alapterületű alternatív tüzelőanyag-tároló csarnok és 4.0-s
ipari megoldásokat is alkalmazó automatizálási rendszer ké-

zöldkörnyezet
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szült. A beruházás eredményeként a fosszilis tüzelőanyagok
még nagyobb arányú kiváltásával tovább csökken az egy tonna cement előállításakor keletkező szén-dioxid mennyisége.

Harmóniában a környezettel
A DDC 2021-ben két újabb, Magyarországon egyedi rekultivációs és természetvédelmi projektbe fogott Pest megyében, kavicsbányái területén.
Egy helyi gazda közreműködésével megkezdték a Dunaharaszti mellett található egykori kavicsbánya rekultivációját. A projekt első ütemében a tó egy részét visszatöltötték
és megművelték, tavasszal pedig – kísérleti jelleggel – kukoricával bevetették. Az aszály ellenére októberben közel két
tonna kukoricát takarítottak be a területről, amelyet a gazda
szarvasmarha-állománya ellátására használt fel.

Modernizáció a DDC Váci Cementgyárában

Kavicsbánya Dunaharaszti mellett
Emellett pedig – szakemberek széles gárdájával együttműködve – a DDC az Ócsai Kavicsbánya területén úszószigeteket alakított ki, hogy a bányató környezetében élő
védett vízimadaraknak nyugodt és háborítatlan fészkelési lehetőséget biztosítson. A projekt keretében összesen három úszószigetet helyeztek ki a bányatóra, mindegyiket három kisebb részre tagolva, és egyenként a tó
aljzatához rögzítve.
A vállalat a természeti értékek védelme mellett a helyi
közösségeket és a fiatal generációt is rendszeresen támogatja a társadalmi felelősségvállalási programjának keretében. Örömmel állnak minden olyan kezdeményezés mellé,
amellyel a környezetükben élőknek értékeket teremthetnek.
Mindezek mellett a DDC számára munkatársai elégedettsége is kiemelt jelentőségű. 2021 őszén a cég e területen tett
erőfeszítéseit az Év Felelős Foglalkoztatója és Családbarát
Vállalat díjjal ismerték el. ¡

Úszósziget az Ócsai Kavicsbánya területén
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Magyar segítség a német autópályákon
Egy magyar szoftverfejlesztő cég teheti
még biztonságosabbá a német autópályákon a közlekedést. A digitális eszközök és
az intelligens autók közötti kommunikáció
fejlesztésével a tervek szerint akár 80 százalékkal csökkenthető a balesetek száma.

A

digitális biztonsági megoldások fejlesztésére szakosodott
Microsec Zrt. négy évre szóló megbízást kapott a német
autópályákat felügyelő és üzemeltető Die Autobahn vállalattól
az úgynevezett V2X PKI technológia biztosítására. A statisztikák
szerint már több mint félmillió, a környezetével intelligens kommunikációra képes autó közlekedik Európa útjain. Ezt a kommunikációt nevezik összefoglalóan V2X kommunikációnak, melynek
kritikus eleme, hogy az autók rendszerei által küldött és fogadott
üzenetek tökéletes biztonságban legyenek a hackerektől, ne lehessen azokat meghamisítani, megmásítani. És hogy miképp csökkenthető radikálisan a balesetek száma az utakon? A mesterséges
intelligenciát és érzékeny szenzorokat használó járművek és ITrendszerek közbeléphetnek egy-egy kiélezett szituáció előtt vagy
annak során. Ráadásul a járművek közötti kommunikáció segítségével olyan információkhoz lehet jutni, melyeket személyesen már

sok esetben későn realizálhatunk. Például az előttünk haladó autó
egy éles kanyarban észlel egy akadályt az úton, még időben tájékoztathatja a mögötte haladókat, de azt is megtudhatjuk, hogy
a megelőzni kívánt kamion előtt milyen más jármű lassíthatja
a forgalmat. A V2X kommunikációval a dugók kialakulása is megelőzhető, mivel a valós idejű információk alapján lehet kiválasztani
az ideális útvonalat. ¡

Virtuális célkeresztben a magyar kkv-k
Évek óta folyamatosan emelkedik az adatvesztésből
és adatszivárgásból származó károk mértéke Magyarországon. A szakértői várakozások szerint elsősorban
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) lesznek 2022-ben
a mesterséges intelligenciával támogatott kibertámadások célpontjai, aminek az az oka, hogy miközben
gyakran befolyásos multikkal állnak kapcsolatban,
mégis gyenge az informatikai védelmi rendszerük.
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kibertámadások döntő hányadát idén is
szervezett csoportok fogják elindítani,
amelyek megosztják egymás között az előkészítési, a programozási és a támadás kivitelezésével kapcsolatos feladatokat. Az ilyen típusú
támadásokat nem szabad lebecsülni, ugyanis
az anyagi veszteség mellett komoly reputációs károkat is okozhatnak. Tavaly az egyik
legnagyobb hazai autóalkatrész-kereskedő vállalkozásnak hetekre fel kellett függesztenie
a tevékenységét, mert zsarolóvírus bénította
meg az informatikai rendszerét. A tapasztalatok szerint a kiberbűnözők egyre gyakrabban
használnak új programozási nyelveket – Kotlin, Swift –, és ez megnehezíti a kártevők felismerését, mivel a víruslaboratóriumokban analízisre használt eszközök még nem támogatják
ezeket. Az úgynevezett multi-zsarolóvírusos
támadások során a bűnözők egy időben több
támadási eszközt is kombinálnak: például
adatlopás mellett titkosítják a hálózatban fellelhető adatokat, végül pedig DDoS támadással teszik tönkre a kiszemelt célpontot. ¡

ügyfélkiszolgálás, videóhívás, elérhető bankfiók

Digitális banki ügyintézés
Minden második ügyfél szerint bankban ügyet intézni ma már olyan, mint postán feladni a sárga csekket. Bár sokan jól eligazodnak az online folyamatokban,
52 százalékuk szerint azért a digitális térben is jól jönne a személyes segítség,
amikor elakadnak. Ha bármilyen ügyet el tudnának intézni okostelefonon vagy
laptopjukon keresztül, többé be sem tennék a lábukat a bankba.

A

hazai bankok, biztosítók ügyfeleinek több mint negyede vesz igénybe olyan neobanki szolgáltatásokat,
mint a Revolut, a Wise vagy a Curve, és minden tizedik
két-három ilyen cégnél is igényelt már ﬁzetési kártyát.
Hazai ismertségüket jelzi, hogy a hatvan év felettiek 10 százaléka is
használja szolgáltatásaikat – derült ki a Comnica és az NRC országos, az internetező népességre vonatkozó reprezentatív online kutatásából, melyet banki és biztosítási ügyfelek körében végeztek.

Szerződésmódosítás
Személyihitel-felvétel

Ábrák forrása: Comnica

Életbiztosítás-kötés

Miközben a neobankok működése a teljesen személytelen, önkiszolgáló ügyintézésen alapul, a hazai pénzügyi intézetek többsége
a digitális ügyfélkiszolgálásban is épít a személyességre. A magyar
bankok nagy része már évek óta használja az élő videóhívást, elsősorban ügyfeleik távoli azonosítására. Az eszköz létjogosultságát
a kutatás szerint maguk az ügyfelek is visszaigazolják. A válaszadók 61 százaléka úgy véli, az ügyintézővel való kommunikáció
videóhíváson keresztül ugyanolyan személyes és közvetlen, mint
bent, a bankﬁókban – sőt, 70 százalékuk szerint gyorsabb, kényelmesebb és egyszerűbb is.
A kutatás szerint az online ügyintézés ma már fontos része
az ügyfélélménynek. Minden harmadik válaszadó azt jelezte, hogy
azonnal otthagyná szolgáltatóját, ha ott egyik napról a másikra

Biztosan otthagynám

Bankszámlanyitás

Kárügyintézés

Nem kell, hogy személytelen legyen
a digitális ügyintézés

Otthagyná-e a bankját, biztosítóját, ha egyik napról
a másikra megszűnne a digitális ügyintézés vagy azonosítás
lehetősége – még akkor is, ha egyébként elégedett a szolgáltatások árával és minőségével?

Mely szolgáltatásokhoz, ügyintézéstípusokhoz használt
videóhívást?

Befektetési ügyintézés
Nyugdíjbiztosítás-kötés
Egyéb
Jelzáloghitel-felvétel

megszűnnének a digitális csatornák. Ez persze nem jelenti azt,
hogy a használatuk mindig problémamentes lenne. Tízből négy
ügyféllel már előfordult, hogy nem tudta befejezni az ügyét, amelybe digitális csatornán belekezdett. 40 százalékuk ilyenkor arra panaszkodott, hogy a folyamat, amelyet végig kellett járniuk, zavaros,
bonyolult és hosszú volt, így nem volt türelmük végigcsinálni.

Az online csatornákon is kell
az emberi segítség
Nem véletlen hát, hogy az ügyfelek közül többen úgy vélik, szükségük lenne élő emberi segítségre, amikor elakadnak a teljes mértékben önkiszolgáló ügyintézésben. A válaszadók fele örömmel venné, ha ilyenkor egy élő videostreamben bejelentkező ügyintézőt
hívhatna segítségül.

Valószínűleg otthagynám
Valószínűleg nem hagynám ott
Biztosan nem hagynám ott
Nem tudom

Bankﬁókban ügyet intézni olyan,
mint postán beﬁzetni a sárga csekket
Bank, biztosító választásakor sokan még mindig ragaszkodnak
az ügyintézés ﬁzikai kellékeihez, például a közelben elérhető ﬁókhoz vagy ügyfélponthoz. A válaszadók 52 százaléka mégis azt
mondja, hogy a személyes ügyintézés ma már éppen olyan régimódi gyakorlat, mint sárga csekket postán beﬁzetni. ¡
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Szerző: Be
encze Áron

Mitől hiteles

egy weboldal?
Bizonyos szakmák esetében napjainkban egyre inkább nélkülözhetetlenné válik a közösségi médiában való aktivitás fokozása, és egy szakmailag hiteles honlap létrehozása.
De vajon mitől válhat valaki sikeressé az online térben? Hogyan kerülhetnek jó pozíciókba a weblapok a keresőoldalakon? És milyen megoldásokkal lehet könnyebben elköteleződést kialakítani a látogatóval? A weboldalak tervezésével és megvalósításával foglalkozó
Kuzmann Eszterrel, a Nektonik webdesignerével jártuk körbe a témát.

N

ézzünk egy több évtizedes sztereotípiát: egy belvárosi, polgári lakás napfényes, tágas nappalijában állunk, a szobában
gondosan elhelyezett antik bútorok, tekintélyes íróasztal,
egy kényelmes kanapé, a falon pedig különböző diplomák
és képesítések hirdetik büszkén, ez egy elismert pszichológus „munkahelye”. De vajon feltétlenül szükség van egy felszabadító beszélgetéshez,
tanácsadáshoz a személyes jelenlétre?
Ezt a kérdést nem kizárólag a pszichológusok tették fel maguknak
az utóbbi években, hanem például azok a coachok, mentorok, terapeuták és tanácsadók, akik – felismerve a technológiai fejlődés adta újabb
lehetőségeket – mind nagyobb számban jelentek meg az online térben.
„A »tudásukat eladó« vállalkozók számára a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy meggyőzzék az oldaluk látogatóit hitelességükről és megbízhatóságukról” – mutatott rá az új közegben mozgó szakemberek egyik
gyenge pontjára Kuzmann Eszter, a Nektonik webdesignere. Véleménye
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szerint ebben az esetben az már nem elég, ha valaki személyesen rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, a weboldalon is meg kell teremtenie az ismeretlen látogatók számára ugyanezt az érzést. Itt pedig már nemcsak a személyes
kompetenciák számítanak, hanem az azokat megmutató
technikai megoldások. Magyarázatképpen hozzátette: ezek
a honlapok hasonló megítélés alá esnek a Google szemében, mint például az egészségügyi kérdésekkel foglalkozó
website-ok, azaz kifejezetten fontos a szakértelem és a hitelesség. Ráadásul egy vállalkozónak nemcsak szakmailag
kell megállnia a helyét az interneten, hanem fontos bemutatni önmagát is, hiszen jelen esetben ő maga a „termék”,
amelyet a weboldalnak el kell tudni adni. Kuzmann Eszter
szerint ebben a folyamatban jelent érzékelhető segítséget
egy webdesigner.

keresőoptimalizálás, indexelhetőség, kulcsszavak, közösségi média, hírlevél, online értékesítés

lyeket a felhasználók, látogatók is szeretnek. A legjobb gyakorlat
tehát olyan weboldal felépítése, amely látogatócentrikus. Egy jó
webdesigner ebben is tud segíteni: megismerkedik a vállalkozóval,
vállalkozással, és kívülről vizsgálja, mire van szükség a sikerhez.
A látogatók fejével képes gondolkozni. A szakember kitért arra is,
hogy természetesen lehet trükköket bevetni ahhoz, hogy a weboldalak bizonyos keresésekben jó helyezést érjenek el, azonban
hosszú távon a minőségi, látogatóbarát oldalak felépítése a fenntartható stratégia.
Ha éppen nem futnak kampányok, hirdetések, akkor a látogatószerzés legmegbízhatóbb módja a keresőkben való megjelenés,
a lehető legjobb helyezéssel. Csakhogy ennek a sikernek az elérése
sokak számára mágiának tűnhet. „A Google értékelési algoritmusa
titkos, és ráadásul folyamatosan változik” – árulta el a webdesigner,
aki megjegyezte, hogy ennek ellenére lehet tenni a jó helyezésért,
mert vannak jó gyakorlatok, amelyek beváltak. A SEO (Search
Engine Optimalization), vagyis keresőoptimalizálás több, egymástól többé-kevésbé elválasztható területtel foglalkozik, és hogy ezek
közül egy weboldal esetében melyik a legfontosabb, azt az adott
iparág és a többi szereplő, a többi vállalkozás weboldala dönti el.
Kuzmann Eszter a részletekkel kapcsolatban arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az egyik terület a technikai SEO, idetartozik az oldal
indexelhetősége (azaz akadályozza vagy segíti-e valami, hogy a keresőrobotok bejárják az oldalt és bekerüljön a Google indexébe);
milyen metacímkéket használnak az aloldalak, milyen gyorsan töltődik be az oldal, mennyire optimalizáltak a képek, hogyan vannak
kezelve a törölt oldalak. Másik terület a tartalom optimalizálása.
Kifejezetten sokat dobhat a megfelelő kulcsszavak kiválasztása, és
ezekhez megfelelő, minőségi tartalom kidolgozása, publikálása.
Fontos a weboldalon belüli tartalmak közötti kapcsolatok meghatározása, a belső linkek használata, a logikus felépítés, a nyelvezet.

A weblap üzlet
Minden egyes weboldal üzleti céllal jött létre, ezért befektetésként
kell rá tekinteni, ami kizárólag akkor funkcionál jól, ha segít a vállalkozásnak pénzt keresni. A webdesigner tapasztalatai szerint ezt
a szemléletet még sokaknak nem sikerült elsajátítaniuk, és honlapjukra úgy tekintenek, mint egy őket részletesebben bemutató
névjegykártyára. Nagy, ismert márkák vagy tekintélyes szakemberek megengedhetik maguknak ugyan, hogy egy-egy weboldaluk
fókuszában kizárólag az imázsépítés álljon, azonban a többség számára ez a lehetőség nem kiﬁzetődő. „Első lépésként minden weblapnak meg kell határozni az alapvető céljait: mit szeretnék, mit
tegyenek a látogatók, ha felkeresik az adott oldalt? Iratkozzanak fel
hírlevélre? Vegyék meg a termékemet vagy szolgáltatásomat? Foglaljanak időpontot konzultációra? Vegyenek részt egy eseményen,
rendezvényen?” – említett néhány lényeges szempontot Kuzmann
Eszter, kiemelve: egy honlap felépítését erősen befolyásolja még
az is, fogják-e a jövőben hirdetni valamilyen felületen az oldalt,
és amennyiben igen, pontosan milyen céllal teszik a korábban felsoroltak közül.
Ha csak a keresőkben való megjelenésben bízik valaki, akkor
egyszerre van könnyű és nehéz dolga a webdesignernek. Magyarországon a keresések döntő többsége a Google oldalán zajlik, tehát azoknak a szempontoknak kell megfelelni, amelyeket a Google
támaszt egy „szakmailag jó” és „megbízható” weboldallal szemben.
„Fontos szem előtt tartani, hogy a Google is üzleti vállalkozás, a hirdetésekből él, viszont ahhoz, hogy megmutathassa ezeket, sok-sok
felhasználóra van szüksége” – hangsúlyozta Kuzmann Eszter. Ehhez pedig nagyon jó minőségű találati oldalakat kell előállítania
a felhasználóinak, hogy legközelebb is ezt a keresőt válasszák. Így,
ha áttételesen is, a Google azokat az oldalakat támogatja, ame-

A SEO (Search Engine Optimalization), vagyis keresőoptimalizálás több területtel foglalkozik, az egyik a technikai SEO (például oldal indexelhetősége,
metacímkék). A másik terület a tartalom optimalizálása (például kulcsszavak, logikus felépítés), a harmadik a külső oldalakról érkező hivatkozások.
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A harmadik nagy terület a külső oldalakról érkező hivatkozások
világa. Fontos, milyen oldalról linkelnek meg egy másikat, milyen
szöveggel, mennyire releváns szövegkörnyezetből. Ez a három terület igen sok apró beállításból áll, amelyek hatása nagyban meghatározhatja az eredményeket. Az egyes iparágakban meglehetősen eltérő lehet, hogy mennyire fontos, hangsúlyos egyik vagy
másik terület, mekkora eredményt hoz egy-egy terület fejlesztése.

vegyenek észre semmit, ami megakasztaná őket a céljaikban, ami
döccenőt vagy kényelmetlenséget jelentene egy honlap használata során. A tapasztalatok szerint az interneten szörfölők a logikus,
átlátható felépítést, a könnyen érthető menüpontokat, a tartalmat
támogató designt, a közérthető, tagolt szöveget preferálják, ráadásul az elmúlt években számítógépek vagy laptopok helyett már
a tabletek és telefonok kerültek többségbe, tehát az adott oldalakat ezeken a platformokon is elérhetővé kell tenni.
A szakértői weboldalakon mindezek mellett fontos szerepet
kap a bemutatkozás, a weboldal tulajdonosának, munkatársainak
megjelenítése fotón, esetleg a szakértelmet alátámasztó végzettségek, oklevelek, elvégzett tréningek ismertetése, illetve az ügyfélvisszajelzések közzététele. Kuzmann Eszter véleménye szerint
ugyancsak elengedhetetlen a közösségimédia-jelenlét is. „Nyilvánvaló, hogy nem lehet minden egyes felületen jelen lenni és állandóan friss tartalmat biztosítani, azonban legalább egy-két, a vállalkozás célközönsége által preferált felületen érdemes aktivást mutatni”
– jegyezte meg.
Nem is feltétlenül a tartalomkészítés gyakorisága fontos, hanem
a következetesség, hogy ne tűnjön a felület elhanyagoltnak. Minderre azért van szükség, mert a látogatók az esetek többségében
a közösségi médiában bizonyosodnak meg arról, hogy a vállalkozás
él, és folyamatosan vannak ügyfelei. A Facebookon, Instagramon
közzétett tartalmak jóval több emberhez jutnak el a beállított algoritmusok miatt, ha videó vagy hanganyag formában elérhetők,
mint egy hagyományos szöveges vagy graﬁkus poszt. A mozgóképes tartalmak egyébként a bizalmat is sokkal jobban építik, erősítik
a kötődést, elköteleződést. A személyes megjelenés a kisvállalko-

Fókuszban a felhasználó
Évek óta zajlanak kutatások a weboldalak és a felhasználók közötti
interakciókról, felhasználói problémákról, kényelmetlenségekről.
A szempontok és az elvárások folyamatosan változnak, ami azonban állandó: a látogatók kiszolgálásának fontossága. Miután hihetetlenül gyorsan fejlődik a technika, az online megoldások számos,
korábban nehezen átléphető technikai határt elmostak, ám ezzel
párhuzamosan hatalmasat nőttek a felhasználók elvárásai is. Ma
már az is lényeges szempont, hogy mennyi idő alatt töltődik be egy
oldal, hány kattintással lehet megvásárolni valamit, milyen korlátozásokkal férhet hozzá valaki tartalmakhoz, információkhoz, milyen
eszközön lehet kényelmesen böngészni. „Ha az egyik oldalon egy
kiegészítő tájékoztatásért külön e-mailt kell írnia a felhasználónak,
miközben egy másik weboldalon egyből megtalálja, akkor egészen
biztosan nem fogja az idejét és energiáját a levél megírására fordítani” – említett egy konkrét példát a webdesigner. Ezt a kérdést hivatott megoldani a felhasználói élmény fejlesztése kifejezés, ami nem
azt jelenti, hogy a látogatóknak leesik az álluk az elképesztő graﬁkai
megjelenés láttán. Sokkal inkább arra kell koncentrálni, hogy ne

Az interneten szörfölők a logikus, átlátható felépítést, az azonnal érthető
menüpontokat, a tartalmat támogató
designt, a közérthető, tagolt szöveget
preferálják, ráadásul a számítógépek
vagy laptopok helyett már a tabletek
és telefonok kerültek többségbe, tehát
az adott oldalakat ezeken a platformokon is elérhetővé kell tenni.
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zásoknál roppant fontos, és erre a közösségi média kiváló terepet
biztosít. A webdesigner kitért arra is, hogy ha egy weboldalhoz
nem tartozik semmilyen ﬁók, például Facebook, Instagram, TikTok,
esetleg LinkedIn, akkor a látogatók elbizonytalanodhatnak, aktív-e
még az illető, ha nem hallat magáról. A rossz tapasztalatok miatt
akár még az is felmerülhet egy első alkalommal odatévedő felhasználóban, hogy esetleg valamilyen rosszindulatú céllal hozták létre
az oldalt, a vállalkozás pedig nem is létezik.
A weblap sikeressége szempontjából kifejezetten hasznos lehet egy hírlevélrendszer felépítése és működtetése is, amennyiben
megvan hozzá az erőforrás. A szakember szerint sosem volt még
ennyire fontos a közösségépítés, mint most, és erre az elhúzódó
járványhelyzet még jobban ráerősített. „Szinte minden vállalkozás esetében a legjobban, legkönnyebben elérhető potenciális jövőbeli vásárlók azok, akik már korábban is kapcsolatba kerültek
az oldallal, és legalább minimálisan elköteleződtek” – fűzte hozzá.
Minimális elköteleződést jelenthet például a hírlevélre való feliratkozás. Ha egy látogató az e-mail-címe megadásáért cserébe kap
egy számára hasznos e-könyvet vagy videót, már betekintést nyerhet abba, hogy a vállalkozástól milyen minőségű, mennyire alapos
munkát várhat el a későbbiekben. A webdesigner úgy tapasztalta, a ma használatos hírlevélkezelő rendszerek elég okosak ahhoz,
hogy rengeteg munkafolyamat automatizálható a segítségükkel.
Ráadásul integrálni lehet őket más, az értékesítésben használt
rendszerekkel, amivel rengeteg munkát lehet megtakarítani. „Milyen hasznos például, ha a nálam vásárlókról pontosan tudom, mit
és mikor vettek (természetesen a számlát és minden információt
automatikusan kapták meg levelekben), és később ezek alapján
az információk alapján tudok nekik további lehetőségeket ajánlani,
akár azokat is teljesen automatizálva, a nap huszonnégy órájában”
– konkretizálta a hírlevélből származó előnyöket.
Kuzmann Eszter szerint egy weblapot akkor érdemes auditáltatni, ha úgy tűnik, valami nem működik jól. Ha például nincs
elég látogató, miközben a téma iránt sokan érdeklődnek. Vagy ha
sok a látogató, azonban közülük mégis kevesen lépnek kapcsolatba a vállalkozással, vagy kevesen vásárolnak. „Ilyenkor mi leszünk
a »külső szem«, áttekintünk minden olyan körülményt, ami a hatékonyságot gyengítheti” – avatott be a munkafolyamat részleteibe
a szakember. Mint fogalmazott, nem általánosságban vizsgálnak
egy weboldalt, hanem ﬁgyelembe veszik az érintett iparágat, amiben tevékenykedik a vállalkozás, megvizsgálják a versenytársakat,
ﬁgyelik a honlap céljait. „Mivel sok oldal megy át a kezünk alatt, így
könnyebben meglátunk olyan változtatási lehetőségeket, amelyek
esetleg egy átlagos látogatóban nem is tudatosulnak, csak rossz
érzést vagy értetlenséget keltenek.” Egy jó audit nemcsak feltárja
a módosítási lehetőségeket, hanem konkrét tanácsokat is ad, mit
és hogyan érdemes változtatni, természetesen mindezeket tényekkel alátámasztva.

Ha egy weboldalhoz nem tartozik semmilyen ﬁók, például
Facebook, Instagram, TikTok, esetleg LinkedIn, akkor a látogatók elbizonytalanodhatnak, aktív-e még az illető, ha nem
hallat magáról, vagy esetleg valamilyen rosszindulatú céllal
hozták létre az oldalt, a vállalkozás pedig nem is létezik.

nűleg lényegesen kevesebb segítő beszélgetés, tanácsadás vagy
oktatás zajlott kamerákon keresztül, számítógép előtt ülve. Mára
ez számottevően elfogadottabbá vált, és sokan rájöttek, hogy így
szélesebb közönséget is megcélozhatnak, hiszen többé nem akadály a ﬁzikai távolság. A tanuláshoz való hozzáállás is rengeteget
változott. „Sokan rájöttek arra, mennyivel kényelmesebb otthon,
a gép előtt ülve kurzusokon részt venni, ahol az elmondottakat
többször is vissza lehet hallgatni – szemben egy ﬁzikai térben megtartott előadással, foglalkozással, ahol ha csak egyszer is lemaradtál, nehéz újra képbe kerülni.” A vásárlási szokások is átalakultak,
ma már teljesen bevett dolog online elérhető, digitális termékeket
vásárolni, és ezekért online ﬁzetni.
A webdesigner véleménye szerint elmúlt az az idő, amikor az
volt az elvárás, hogy az interneten minden ingyen legyen. Jóllehet
továbbra is számos ingyenes tudásanyag, tanács, szakértelem elérhető, azonban a minőségért, a rendszerezett és alapos tudásért
már ﬁzetni kell. És sokszor nem is keveset. ¡

A vírus csak ráerősített
Kuzmann Eszter úgy vélekedik, hogy az elmúlt két esztendőben
még fontosabbá váltak ezek a megoldások, mert érzékelhetően
többen igyekeznek kihasználni az online értékesítési lehetőségeket, és ez nem pusztán a termékekre, hanem a tudás eladására is
vonatkozik. A koronavírvus-járvány megjelenése előtt jóval kevesebben vettek igénybe bizonyos szolgáltatásokat online, valószí-
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Titkosított beszélgetések
Új funkcióval bővítette szolgáltatását a Meta nevet felvevő Facebook a Messengerben: a minden felhasználó
számára elérhető végpontok közti titkosítás a korábbinál
nagyobb fokú adatvédelmet eredményez. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Messengeren belüli üzeneteket kizárólag a küldő és a címzett láthatja.

T

öbb alternatívát is kínálnak a fejlesztők a
titkosítás bekapcsolására. Az egyszerűbb
verzió szerint a megnyitott csevegésben az ujjunkkal hosszan felfelé húzzuk a beszélgetést.
Az alkalmazás bezárása után az új verzióban
az írott üzenetek eltűnnek, ráadásul abban
az esetben, ha az egyik felhasználó valamilyen
okból képernyőképet készítene az üzenetváltásról, akkor a Messenger a másik felet értesíti
erről. A frissítés egyetlen gyenge pontja, hogy
azok, akik a böngészőből használják a Messengert, nem fogják látni a titkosított chatbeszélgetést. A titkosított beszélgetés indításának
másik alternatívája, ha a mobilon indított Messenger-alkalmazás jobb felső sarkában a tollal
jelzett üzenetírás ikonra kattintunk, majd a felugró menüben szintén a jobb felső sarokban
bekapcsoljuk a kis lakat ikont. Ezt követően
azt is meg tudjuk határozni, hogy kinek szeretnénk titkosított üzeneteket küldeni, és arra
is van mód, hogy eldöntsük, mennyi idő után
tűnjenek el az elküldött üzenetek. ¡

Az iPhone az új kártyaterminál
Hivatalosan is bejelentették: az Apple, saját belső
A
fejlesztésének köszönhetően, a mobilkészülékgyártók körében egyedülálló pénzügyi szolgáltatással egészíti ki az iPhone-ok repertoárját.
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z év végéig megjelenő Tap to Pay funkció lehetővé teszi a vállalkozások – az egyéni vállalkozóktól a nagykereskedőkig – számára, hogy iPhonejukkal zökkenőmentesen és biztonságosan fogadják
el az érintéses ﬁzetést, ezzel pedig a gyakorlatban
kártyaolvasóvá alakulnak át az „almás” telefonok.
A fejlesztés érintéses hitelkártyákkal és betéti kártyákkal, valamint más digitális pénztárcákkal is működni fog. Az új pénzügyi szolgáltatás első körben
az Egyesült Államokban élő felhasználóknak válik
elérhetővé, azonban ott is csak fokozatosan vezetik
be. Az Apple bejelentése szerint a Stripe és a Shopify
Point of Sale ﬁzetési platformon lesz elsőként elérhető idén tavasszal a szolgáltatás.
Az Apple 2020-ban mintegy 100 millió dollárért
vásárolta fel a Mobeewave startupot, amely olyan
módszert fejlesztett ki, amelynek révén érintéses
technológiával fogadható el a kártyás ﬁzetés okostelefonokon. A vállalat a rendszer működéséhez
szükséges API-t az iOS operációs rendszer 15.4-es
verziójának második bétájával tette elérhetővé.
A rendszerszoftver 15.4-es kiadásának megjelenése
márciusban várható. Az új funkció a szoftverfrissítés után az iPhone XR vagy újabb szériákhoz tartozó
készülékeken válik majd elérhetővé. ¡

Warren C. Sanderson, Sergei Scherbov • Popovics Zoltán • Mészáros Ernő (szerk.)

Warren C. Sanderson,
Sergei Scherbov

Előretekintő élettartam
A népesség öregedésének
új szemlélete

Vajon hány évesen számítunk idősnek? Mennyire különböznek a népesség
öregedési mutatói, ha azok a kronológiai vagy a várható életkoron alapulnak? Miként alakul a nemek szerepe,
és hogyan történik az életkor meghatározása ezen új megközelítésben, az emberi jellemzők alapján? Hogyan írhatja
felül a nyugdíjpolitikák alapjait az időskor újradefiniálása? A szerzők ezeket
a kérdéseket is megválaszolják, tudományos igénnyel, ugyanakkor olvasmányos formában. •

Pallas Athéné Könyvkiadó

A társadalmak öregedése összetett,
többdimenziós jelenség, ám az idősödést legtöbbször csupán egyetlen
dimenzió szerint, a kronológiai értelemben vett életkor alapján vizsgáljuk.
A könyv szerzői a népesség öregedését egy új dimenzió beemelésével,
az úgynevezett előretekintő élettartam alapján is elemzik.

Popovics Zoltán

„Sans lieu”
A távollét esztétikája
Typotex Kiadó

A szerző célja ennek a konstitutív,
nem „semmis” abszenciának a végigkövetése a 20. század legfontosabb filozófiai és esztétikai gondolkodóinál, mint
Marin, Serres, Foucault, Merleau-Ponty,
Deleuze, Blanchot, Barthes, Richir, DidiHuberman, Nancy, Augé. Eközben több
szálon kapcsolódva foglalkozik az idő,
a tér és a nyelv fenonemológiájával,
a műalkotás státuszával, a képek létmódjával, valamint irodalomelméleti
kérdésekkel is. •

A távollét esztétikája egy képzeletbeli utazásra hívja az olvasót. A távollét a közhiedelemmel ellentétben
nem a nem-lét, nem a semmi. Még csak
nem is a hiány. A távollét olyan nem itt
és nem most lévő – „hely nélküli” (sans
lieu), „jelen nélküli” (sans présent) –,
mely teremtő módon avatkozik be mind
az idő-, mind a térbeliesülés folyamatába, a nyelvi és képi viszonyainkba,
az interszubjektivitás létrejöttébe.

Mészáros Ernő (szerk.)

Légkör-bioszféra
kölcsönhatások

ózonképződéshez és a kémiai folyamatok szabályozásához elengedhetetlen
oxigént bocsátanak ki.
A biogeokémiai körforgalom légkör
és bioszféra közötti ágának részletes
bemutatásakor a szerzők tárgyalják
a szén, az oxigén, a nitrogén, a kén
és a szerves anyagok ciklusának részleteit. Foglalkoznak a legfontosabb
földi anyaggal, a vízzel, valamint a víz
körforgalmát elősegítő légköri aeroszol
részecskék tulajdonságaival és hatásaival, és megvizsgálják a levegő bioszferikus szabályozásának kérdését. •

Akadémiai Kiadó

A Föld különböző tartományai
(kőzetöv, vízburok, légkör és bioszféra) szoros kölcsönhatásban vannak
egymással, közöttük állandó anyagcsere zajlik. Az elemeket/vegyületeket
a biogeokémiai körforgalom mozgatja,
melyet a Nap energiája tart fenn, lát el
energiával. A növények a napenergia
segítségével alakítják át a levegő széndioxidját és a vizet szerves anyagokká,
miközben a légzéshez, a légköri
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Találmánya a Holdra is
eljutott
Goldmark Péter Károlyy klasszikus
zeneii hanglemezek
h
l
k között
kö ö

Forrás: scihi.org

Kevés mérnöknek adatik meg, hogy akár csak egy, a világot megváltoztató
újítást alkosson. Goldmark Péter Károly azonban két olyan találmány
sikerében is oroszlánrészt vállalt, amely generációk kulturális szokásaira
volt alapvető hatással.
Goldmark 1906-ban született Budapesten, és már egészen ﬁatalon elkezdett érdeklődni a mérnöki tudományok, azon belül is a hírközlés iránt.
Leginkább egy merőben új, kísérleti stádiumban lévő technológia, a televízió nyűgözte le. Húszéves korában sikerült egy apró, néhány centiméteres készüléket építenie, amelynek képernyőjén képet tudott megjeleníteni.
Tanult és kutatott Bécsben és Berlinben is, de a nácik hatalomra kerülése
után, 1936-ban Amerikába emigrált, ahol a Columbia Broadcasting System
(CBS) rádió- és tévétársaságnál kapott állást.
Egy év múlva már amerikai állampolgár volt, és csakhamar a CBS fejlesztési laboratóriumának igazgatójává nevezték ki. Noha a harmincas évek végén még a fekete-fehér televízió is ritkaságszámba ment a világon, Goldmark
mondhatni meghaladta a korát: 1940-re kifejlesztette a színes televíziót. Ez
a rendszer még nem teljesen elektronikus volt, hanem három különböző
színű (piros, zöld és kék) forgó tárcsával állította elő a színes képet. A háború
azonban megakasztotta a kísérleteket, Goldmark pedig a német radarokat
zavaró technológia fejlesztésébe kezdett.
A háború után az amerikai hírközlési hatóság ugyan engedélyezte a színestévé-rendszere kereskedelmi bevezetését, de addigra a fekete-fehér televíziók már jelentős előnyt szereztek a versenyben. Mivel a Goldmark által
kifejlesztett színes tévé nem volt kompatibilis a fekete-fehér rendszerekkel,
ezt a kezdeti képtovábbító rendszert, amely megelőzte a korát, csak 1950–
51-ben alkalmazta kísérleti jelleggel a CBS. Végül 1953-ban a rivális National Broadcasting Company színes technológiája lett az iparági szabvány.
Ám Goldmarknak ez nem szegte kedvét, mert tele volt ötletekkel. 1948ban előrukkolt a percenként 33 és 1/3 fordulatos nagylemezzel (vagyis az LP
hanglemezzel), amely egészen a nyolcvanas évek végéig domináns szerepet
játszott a hangrögzítés és az otthoni zenehallgatás piacán. Sőt még ma is
vannak, akik arra esküsznek, hogy a hanglemez hangminőségének nincsen
párja. Az LP lemez (amely sosem volt bakelitből, mindig is PVC-ből gyártották) mikrobarázdáival megnövelte a lemezek kapacitását, számottevően
javította a hangminőséget, sokkal könnyebb volt, nem volt olyan törékeny,
mint az addigi sellakból gyártott gramofonlemezek.
Az új lemeztechnológia eléggé stabil volt ahhoz, hogy segítségével
Goldmark kifejleszthesse az első, autóban használható zenelejátszó rendszert. Ez volt a Highway-Hiﬁ, amely 7 hüvelykes lemezeket játszott le, és
egyes Chrysler-modellekbe építették az ötvenes évek végén. A mérnök
ezután a televízióadások felvételére is alkalmas videorendszert is kifejlesztett, ez volt az EVR (Electronic Video Recorder). Ám a tárcsás színes televízió sem tűnt el teljesen. Az Apollo-programban ilyen rendszerű színes
kamerákat használtak a Holdon, és sok más tudományos projektben is
használták a rendszert.

Színestévé-rendszerének szabadalmi ábrája

Goldmark Péter Károly tevékenységét a legrangosabb amerikai tudományos és mérnöki díjakkal ismerték el. Hetvenegy esztendős korában, autóbalesetben
hunyt el New Yorkban. ¡
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