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Immár 2009 óta június 13-án ünnepeljük a magyar feltalálók napját. Azért ekkor, mert Szent-Györgyi Albert,
az 1937-es év orvosi Nobel-díjasa ezen a napon jegyeztette
be találmányát, a jól eltartható, nagy C-vitamin-tartalmú
készítmények előállításának eljárását. Azelőtt és azután is
számos olyan magyar találmány született, amely megváltoztatta a világot. Jöjjenek a sokszor emlegetett példák:
a Bíró László nevéhez fűződő golyóstoll, Rubik Ernő
kockája, a dinamót feltaláló Jedlik Ányos. Eötvös Loránd
fizikus jegyzi a torziós ingát, míg Puskás Tivadar találta fel
a rádió elődjének tekintett telefonhírmondót. A közelmúlt
eredménye a gömböc: egy konvex, homogén háromdimenziós test, melynek összesen két – egy stabil és egy instabil –
egyensúlyi helyzete van. Felfedezője a Budapesti Műegyetem két professzora, Domokos Gábor és Várkonyi Péter.
Az utóbbi évek hazai eredményei közül az egyik kedvencem az elsősorban egészségügyi intézmények számára

A koronavírus-járvány közepén került piacra az önfertőtlenítő falburkolat, amely ugyanazon az elven
működik, mint a padlóburkolat.
Izgalmas eredmény a drónelfogó robotrepülőgép, a világ
legkisebb műholdja, a beszédfelismerő mesterséges intelligencia. És a szennyvízből előállított tisztítószer. Kellően
rugalmasan gondolkodó agy kell ahhoz, hogy az alapanyagból efféle végtermék legyen. De éppen ez a lényeg.
Meglátni, felfedezni valamit, ami ott van a szemünk előtt.
Szegedi Imre
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Csapatépítő

„Ha gyorsan akarsz haladni, meenj eg
gyed
dül. Ha
a messszze ak
karszz jutn
ni, menj társakkal.
Számomra a második út az üdvvözítő
ő” – idéézettt egy afr ik
kai mondástt magazinunknak
Sótonyi Péter, a Semmelweis Egyeteem Érseebéészzetii és Endova
aszk
kuláriss Tanszékének
professzora, akit Horváth Adriá
án aján
nlottt. Az egyyeteemi ta
anárr szeerin
nt az ember az attitűdjének megfelelően választ szakm
mát. Neki az aku
ut hellyzzettek
k meg
gold
dása jeelent kihívást.
Horváth Adrián építőmérnök ajánlotta. Remélem, nem
a betegeként került vele kapcsolatba.

– Gyerekkorom óta ismerem őt, hiszen egy kerületben laktunk, egy
templomba járunk. A műszaki végzettségű ﬁaival a lelki közösségen túl szakmai kapcsolatom is van. A gyógyításban ugyanis egyre
nagyobb a szerepe az informatikának és a speciális mérnöki megoldásoknak. Érsebész vagyok, ami lényegében csőszerelésnek is
tekinthető – az érhálózatunk mechanikai szempontból nem más,
mint egy csőrendszer. Nagyon leegyszerűsítve, az erekben két kór-

folyamat dominál: az ér vagy elzáródik, vagy vérzik. Ha elzáródik,
ki kell nyitni, ha vérzik, el kell zárni. Ehhez persze speciális szaktudásra és természetesen megfelelő eszközökre van szükség.
Ami nem mindenütt adott…

– Beszélgetésünk előtt korábbi esztergomi főnökömet operáltam,
akitől az általános sebészet számos elemét tanultam. És azt, hogy
nemcsak az egyetemeken van élet, hanem a végeken is el kell
látni a betegeket. Ott is, ahol nincsenek csilivili gépek, ahol hiány-
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zik a szerteágazó technikai háttér, ami egy egyetemi klinikán adott. Az embernek ismernie kell a tárgyi és személyi
határait. Amit lehet, azt helyben, nagyon magas szinten
kell ellátni, ami nem megy, azt az esetet úgy kell átadni,
hogy a klinikai központokban érdemben segíthessenek.

Két külön világ a mérnöki és az orvosi. Hogyan értenek szót?

– A bionika hazai megteremtője, Roska Tamás
professzor hívta fel arra a ﬁgyelmemet, hogy
minden azon múlik, meg tudom-e úgy fogalmazni a kérdést, hogy azt a másik tudományterület képviselője is pontosan megértse.
Ha számára világos a felvetés, akkor számomra releváns választ adhat.
Egyszer elvitt egy velem egykorú ﬁatalokból álló laboratóriumba, hogy
kezdjek el velük beszélgetni. A labor vezetője dr. Cserey György tanár úr
volt, akivel mára napi kapcsolatban vagyunk a kutatás területén. Ott és
akkor kristályosodott ki, hogy miként érthetünk szót egymással. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai
Karával azóta is tart az együttműködés, szakdolgozatok, PhD-fokozat
és számos TDK-előadás született a közös munkából. A BME-n dr. Szilágyi Brigitta docens asszonnyal már tizenöt éve hasonlóan szoros a kutatási kapcsolatunk. Az egyik témánk a főverőér-tágulatok geometriai
modellezéséről szól. Itt is konkrét klinikai problémából indulunk ki.
Interjúsorozatunk különleges állomása ez az alkalom, mert először fordul elő, hogy az aktuális nyilatkozó hozzátartozójával már
beszélgettünk. Édesapja, Sótonyi Péter akadémikus 2018 márciusában szerepelt portrésorozatunkban…

– Sok minden visszaköszönt abból az interjúból, amit nekem és az öcsémnek egykoron közvetített. Öcsém jogász, akivel a jogi ismereteit osztotta
meg, nekem az orvosi szemléletét adta át.
És mi volt a szerepe balett-táncos édesanyjuknak?

– Ő a művészeteket hozta nekünk. A zenével magam is próbálkoztam, gitároztam, de olyan botfülű vagyok, hogy a gitártanárom néhány óra után
azt mondta, ezt nem kell erőltetni. A zene más formában, de része az életünknek: az Operába járás, a hangversenyek fontos pillanatai az életünknek. Édesanyám világa kisebbik lányomban köszön vissza, aki mindenféle
területen alkot.
Egyértelmű volt az orvosi pálya?

Az erekbe beültetett csövek sorozatgyártásúak vagy
személyre szabottak?

– Ilyen és olyan is van. Egyre bonyolultabb eljárásokat alkalmazunk egyre speciálisabb eszközökkel. Ezeket is fejleszteni kell, optimális struktúrákat kell kialakítani, amihez mérnök, informatikus és matematikus szaktudása is
szükséges. A Műegyetem és a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem bionikában jártas szakembereivel sokat dolgozok együtt. Szintén a bionikus segítségét kértük, amikor
azt kellett megoldani, hogy miként mérhetjük meg az artériában a vérnyomást szúrás nélkül. Mi azt igyekszünk
megmondani, hogy mit szeretnénk megmérni, a mérnökök pedig azt, hogy erre milyen szenzorok léteznek és
alkalmazhatóak. A lehetőségek és az igények összehangolása alapvető a munkánkban.

4

innotéka
inn

2022. június

– Azt hiszem, már általános iskolában felmerült bennem ez a lehetőség,
ami később csak megerősödött. Többször megfordultam patológus édesapám intézetében, bár egyszer elájultam a látványtól, majd felocsúdva
hallottam az egyik tanársegéd sajnálkozó megjegyzését, hogy: „Professzor
úr, a ﬁából nem lesz orvos.” Hogy erre a pályára mentem, a szülői példa
mellett legalább akkora szerepe volt általános iskolai biológiatanáromnak,
Miklóssy Máriának. A gimnáziumi osztályfőnökömnek, Király Zsoltnak,
KáZsénak is sokat köszönhetek e téren is. Úgy szerettük őt, mint a Holt
költők társasága című ﬁlmben a diákok a Robin Williams által alakított
John Keating irodalomtanárt. Sokszor beszélgettünk, ő erősítette bennem, hogy ez a pályám. Mai napig tartjuk KáZséval a kapcsolatot.

A hozzá hasonló tanár egyéniségek
szerepe kiemelkedő jelentőséggel bír ma is.
Az egyetem mellett 1991-től a Magyar Máltai Mentőszolgálatnál is
dolgozott. Ezt miért tartotta fontosnak?
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– Az ember az attitűdjének megfelelően választ területet. Nekem
az akut helyzetek megoldása jelent kihívást. Azért választottam
a mentőzést, mert így közel kerülhettem a betegekhez. Idővel
mentőtiszt lettem, később mentőorvos. A mentőzést néhány
évvel ezelőtt abbahagytam, mert nem fért bele az életembe, de
a máltaiakkal a mai napig szoros a kapcsolatom. Mozgássérülteknek táborokat szervezünk, zarándoklatokon veszek részt. Emellett
oktatok, kutatok és dolgozok a betegágy mellett. Ha választanom
kellene, a klinikum mellett döntenék.
Levelezőn volt PhD-hallgató. Miért?

– A transzplantációs klinikát vezető Perner Ferenc professzor már
medikusként sokat foglalkozott velem, majd felajánlotta, hogy
végzés után csatlakozhatok hozzájuk. Rákerültem egy pályára, ami
azóta sem ereszt. A mentőzés és a sebészet együtt nekem akkor
a mindent jelentette. Kezdő klinikusként a munka legalább olyan
fontos volt, mint a PhD-fokozat megszerzése. A levelező képzés
tűnt ideális kompromisszumnak.
Hogyan lett a transzplantációs sebészből érsebész?

– A gyermektranszplantációs beavatkozásoknál alapvető jelentőségű a kis erek szakszerű varrása. A klinikán úgy döntöttek, hogy
ezt én tanuljam meg a városmajori klinikán. Itt annyira megtetszett az endovaszkuláris, azaz a nyitott és a katéteres technikák
kombinációja, hogy itt ragadtam. Tudtam, hogy ezt az irányt
transzplantációs sebészként nem művelhetem a nekem megfelelő

mértékben. Itt ellenben minden lehetőség adott volt a továbbfejlődésre. Megtanultam a különböző eljárásokat, módszereket, ami
a szűréssel, a betegmenedzsmenttel, a posztoperatív kezeléssel
együtt ad kerek egészet. Ehhez kell kiválóan felszerelt hibrid műtő,
ami rendelkezésre áll, és ami még fontosabb, egy csapat, amelynek
a tagjai kiválóan képzettek és motiváltak. Fiam Angliában vitorlástervezést és -építést tanul. Az egyik tantárgyuk pont arról szól,
hogy egy versenycsapatban nem hat szupermérnök kell, hanem
hat olyan ember, akiknek a tudása egymást kiegészíti. Akkor a fogaskerekek nem csikorognak, hanem szabadon futnak. Nálunk
pont ez a cél.
2013-ban először itt, a Semmelweis Egyetem Városmajori
Klinikáján ültették be azt a speciális pacemakert, amellyel
jelentősen csökkenthető a magas vérnyomás a gyógyszeres terápiára rezisztens esetekben. Az első hazai vérnyomás-szabályozó pacemakert egy 48 éves asszony kapta, aki
harminc éve küzdött rendkívül magas vérnyomással és cukorbetegséggel. A beültetést Ön végezte. Ezzel az eszközzel
azonnal a felére esett a magas vérnyomással járó egészségkárosodás veszélye, így például a stroke kockázata. Hogyan
készült fel erre a beavatkozásra?

– A teljesen új ötletekre nincsenek protokollok, azt az ötletadó
maga dolgozza ki. Ebben az esetben egy külföldön kipróbált módszert adaptáltunk. Ahhoz, hogy ezt itthon elvégezhessük, felkészült team kellett: kardiológus, altatóorvos és érsebész. Mindhár-
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man kimentünk és megtanultuk az eljárást, majd idejött a külföldi
szakember, és az ő felügyelete alatt elvégeztük a beavatkozást.
Az első három esetet felügyelte, azóta önállóan dolgozunk. Az első alkalmakra napokat készültünk, mára rutinbeavatkozás lett.
Ehhez az kellett, hogy minden egyes fogaskerék tisztában legyen
a maga feladatával. Tudom, sokaknak nem tetszik, de bizonyos
ellátásokat, eljárásokat centralizálni kell. Nem azért, mert nálunk
van a bölcsek köve, hanem azért, mert a hét hét napján, 24 órában
elérhetőnek kell lenniük a megfelelő személyi és tárgyi feltételeknek. Ez csak centrumban oldható meg. Ha nincs meg a megfelelő
betegszám, az ember kiesik a gyakorlatból, könnyebben hibázik.
Ez nem olyan, mint a biciklizés, hogy nem lehet elfelejteni.

Sótonyi Péter 1971-ben, Budapesten született. 1989-ben
érettségizett a budapesti Petőﬁ Sándor Gimnáziumban, 1996ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen általános orvos diplomát szerzett. PhD-fokozatot 2004-ben, a Semmelweis
Egyetemen kapott. Ugyanitt 2014-ben habilitált. 2012–2015
között Bolyai János kutatási ösztöndíjas. 1997-től, azaz az alapítás óta tagja a Magyar Transzplantációs Társaságnak. 2012től a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati
Klinika igazgatóhelyettese, 2016-tól a Semmelweis Egyetem
Érsebészeti Tanszékét vezeti. Tavaly a Magyar Érdemrend
tisztikereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át.

Adottak a feltételek a csapatépítéshez?

– Igen, bár kissé nehéz, mert már nem az én, hanem a Z generációra támaszkodik ez az építkezés. Nem jobb, nem rosszabb ez a korosztály, csak más nyelvet beszélnek. Akkor érek el sikert, ha nekik
is jó kérdéseket teszek fel, jó célokat jelölök ki. Sokszor emlegetek
egy afrikai mondást: „Ha gyorsan akarsz haladni, menj egyedül.
Ha messze akarsz jutni, társakkal indulj el.” Számomra a második
út az üdvözítő. Én nem akarok gyorsan haladni, ellenben messze
akarok jutni. Ehhez kell az a csapat, amely most adott. Az itt folyó munka sikerességét mutatja, hogy olyan helyről is visszatérnek
a ﬁatal szakembereink, mint a Houston Methodist Hospital. Három kollégám dolgozott kint, mindhárommal nagyon meg voltak
elégedve, mégis ketten már hazajöttek közülük, hazahozva az ott
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szerzett tudást. Őszintén megmondom, nem tudom, legfeljebb
sejtem, hogy ezek a kiválóságok miért ragaszkodnak ehhez az intézményhez. Talán azért, mert alázatosak. Az alázat ennek a szakmának az alapja. Idős sebészprofesszoraink szokták mondani, ha
nagyképűen megy be valaki a műtőbe, megtörten jön ki onnan.
Kilépve az érsebészetből, de maradva a szakmánál: miért
lett biztosítási igazságügyi szakértő?

– Édesapám azt mondta, azért tanuld meg ezt a tárgyat, mert mások hibáiból nagyon sokat lehet tanulni, és így egy kicsit másként
látod a világot. Először csak biztosítóknak szakértettem. Sport- és
munkahelyi balesetek kerültek az asztalomra. Idővel rájöttem,

portré

Interjú Sótonyi Péter érsebész professzorral, igazságügyi szakértővel

hogy ennél sokkal összetettebb és érdekesebb az igazságügyi
szakértői munka, melynek az a lényege, hogy az általunk ismert,
töredékes adatokból kell összerakni, hogy mi történhetett. A bíró
döntése ezen alapul. A jó szakértő segíti a bírót a helyes döntésben, a rossz szakértő viszont igen nehéz helyzetbe hozhat egy kollégát vagy akár beteget. E munka során olyan helyzeteket tárok fel,
amelyek a klinikumban ritkán fordulnak elő, de akkor igen komoly
problémát okoznak. Azaz, ez újabb lehetőség a tanulásra.
Oktat, kutat, műt, emellett igazságügyi szakértőként is dolgozik. Nem sok ez így együtt?

– A kívülállónak annak tűnhet. Nem vagyok jobban leterhelve, mint
a kollégáim, akikkel együtt dolgozom. Ami erőt ad, az a család. A feleségemet hatéves korom óta ismerem. Együtt jártunk az általános
iskolába, majd a gimnáziumba. Neki nem kell magyarázni, hogy mi
miért történik, hiszen végigélte velem az elmúlt évtizedeket. A szüleimen, a testvéremen kívül neki meg a gyerekeknek és természetesen a barátaimnak köszönhetem, hogy mindezekre van időm.
Fiatal tanszékvezetőként mit szeretne elérni a következő
években?

– Az épületben még egy hibrid műtőt alakítanak ki. Ezzel növelhetjük az endovaszkuláris műtétek arányát. Itteni pályám elején
az operációk hetven százaléka volt nyitott, harminc százaléka
endovaszkuláris. Jelenleg ez az arány megfordult, de a szakmánk
további fejlődésével az intervenciók aránya még magasabb lesz.
Vannak még olyan nyitott műtétek, ahol az eredmények kedvezőbbek a minimál invazív megoldásokkal szemben. A technika
fejlődésével itt is várhatók változások. A tanszéken nagyon sok kutatásunk folyik, amiket szeretnék végigvinni, mint ahogy a csapat
építése sem állhat le.
2014-ben a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója lett. Mivel érdemelte ki?

– Erről a hallgatókat kellene megkérdezni, én csupán arra válaszolhatok, hogy számomra mit jelent a tanítás. Klinikus vagyok, tehát
klinikumorientáltan oktatok. Amennyire lehet, leegyszerűsítem
és érthetővé teszem az elvárt szakmai ismereteket.

Azt tanítom, hogy az lesz jó klinikus, aki jól tud
kérdezni. A jó kérdésben benne van a válasz.
Ha jól kérdezek, értem, amit csinálok.
Az előzőekből már kiderült, hogy nincs túl sok ideje, de egy
hobbijáról tudok – ez a cselgáncs. Magyar bajnok, tavaly
óta kétdanos mester. Hogyan lett dzsúdós?

– Balett-táncos édesanyám nemcsak a gitároktatásban látott fantáziát velem kapcsolatban, de titkon azt remélte, hogy belőlem is
balettművész lehet. Kisgyerekként elvitt magával, de ez sem jött
be. A próbateremben a zongora alatt éreztem jól magam. Elfogadták, hogy ez sem az én irányom, de mozogni kellett. A közelben, akkori nevén Testnevelési Főiskolán indult dzsúdótanfolyam
Galla Ferenc, hazánk egyetlen piros öves, kilencdanos mesterének
a vezetésével. Ő is igazi tanár és egyben példakép volt számunkra. Megtetszett, ott ragadtam. Ha időm engedi, eljárok dzsúdózni
a régi barátaimmal. Utána fáj minden porcikám, de nem bánom.

Nem veszélyes sport ez egy érsebész számára?

– Persze, hogy az. Edzés és verseny közben két ujjam is eltört,
márpedig nekem óvnom kellene az ujjaimat. Szerencsére a katéteres technológia átmenetileg kilenc ujjal is kiválóan elvégezhető
– a csont pedig beforr. Felmerült bennem, hogy edzői képesítést is
szerzek, de a feleségem, aki testnevelő szakos tanár, lebeszélt.
Nem bánta meg, hogy a transzplantációt feladva érsebész lett?

– Itt nagyon jó helyen vagyok. Időnként eljátszok a gondolattal,
hogy jó lenne több szabadidő, hogy több koncertre és múzeumba mehessek el, hogy a világ megannyi pontjára eljussak, de most
ez van. Célorientáltként az adódó feladatokat a legjobb tudásom
szerint elvégzem.
Ez nem jelenti azt, hogy a szakma mindent visz…

– Nem, de azért sokat leköt. Természetesen a család a legfontosabb. A gyerekeim megtanulták, hogy mi az az idősáv, amikor hatékonyan tudunk együtt lenni. Ám ha ügyelet után megyek haza,
ha operáltam éjszaka, nem biztos, hogy alkalmas vagyok a mögöttünk hagyott hét történéseinek a kielemzésére. Ahogy említettem, a ﬁam vitorlásokat tervez. A nagyobbik lányom dietetikusnak tanul a Semmelweis Egyetemen, a kerámiázó, festő, táncoló
kisebbiket most vették fel a Szent Margit Gimnáziumba.
Mit jelent az életében a vallás?

– A mi szakmánk mindennap megtanít arra, hogy van valami
transzcendens, hogy a beteg sorsa olykor megjósolhatatlan. Van
egy pont, amin túl nem rajtunk múlik, hogy mi történik. Egyháztörténész professzor ismerősöm, a közelmúltban elhunyt Török
József a vallás árnyalt megközelítését ismertette meg velem. Az ő
mondása, hogy csak a bolond ember nézi a Holdra mutató ember
kezét, hiszen nem a kéz a lényeg, hanem a Hold.
Kivel folytassuk portrésorozatunkat?

– Maurovich-Horvat Pállal, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikája vezetőjével, aki fantasztikus életutat járt be. Hihetetlenül ﬂexibilis gondolkodása minden alkalommal lenyűgöz. ¡
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Új programok az Akadémián
Hárommilliárd forintból négy nagy kutatási programot indít a Magyar
Tudományos Akadémia – közölte Freund Tamás, az intézmény elnöke
a tudóstestület 195. közgyűlését követő sajtótájékoztatón.

A

koronavírus-járvány lecsengésének köszönhetően ismét az
MTA székházában gyűltek öszsze az akadémikusok, hogy áttekintsék az elmúlt év történéseit, illetve
új tagokat válasszanak. Az intézethálózat
leválasztása után a szerepét kereső testület
láthatóan előre tekint. Ezt bizonyítja, hogy
összesen évi hárommilliárd forint támogatással elindul a Nemzeti Agykutatási Program 3.0, a Technológiák és fenntartható
fejlődés, a Tudomány a magyar nyelvért,
valamint a Poszt-Covid nemzeti program.
Freund Tamás elnök szerint a kormány által támogatott programok olyan társadalmi és nemzetstratégiai prioritásokhoz
kötődnek, amelyekben kiemelkedő hazai
tudományos háttér áll rendelkezésre, és
közvetlenül kapcsolódnak az Akadémia
küldetéséhez, programjaihoz.
A Nemzeti Agykutatási Program harmadik szakaszának fő törekvése az agy
működésének és betegségeinek jobb megértése és az eredmények mielőbbi gyakorlatba ültetése a legkiválóbb kutatók munkája révén. A Technológiák és fenntartható
fejlődés elnevezésű program a stratégiai
jelentőségű technológiák és a fenntarthatóság összehangolását célozza. A Tudomány a magyar nyelvért nemzeti program

Freund Tamáss elnöki köszöntőjével
kezdődött a közgyűlés.

olyan kutatásokat fog támogatni, amelyek
egyrészt nyelvi örökségünk egész történelmi településterületünkre kiterjedő megőrzésére, másrészt a modern technológiák
anyanyelvünk művelésének szolgálatába állítására irányulnak. A kormánnyal együttműködésben a nemzeti Poszt-Covid-stratégia és pandémiás terv tudományos megalapozása is elindul. „A kormánnyal új szakaszba lépett a kapcsolatunk” – fogalmazott Freund Tamás, aki szerint ezt mutatja,
hogy közel kétszeresére nőtt az Akadémia
központi költségvetési támogatása ebben az évben. Az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózattal a nyitott kérdések tárgyalásos
úton rendeződtek, és sikerült minden minisztériummal kétirányú kommunikációs
csatornát kiépíteni, rendszeres kapcsolatot

Az ünnepi előadást Avram Hershko
kémiai Nobel-díjas kutató tartotta.
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fenntartani. Az új feladatok mellett tovább
folytatódik a Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program és a Lendület Program.
Az elnök az MTA székházának felújításával kapcsolatban azt mondta: a székház teljes felújítása megközelítőleg 65 milliárd forintba kerülne, ám erre jelenleg nincs forrás.
A tervek szerint a kiköltözést nem igénylő
első ütem még az Akadémia alapításának
200. évfordulója, azaz 2025 előtt elkészülhetne. A tetőszerkezet javítása, a gépészet
cseréje után ismét megnyílhatna a harmadik emeleti képtár és a kupolaterem. Ez öszszesen 16 milliárd forintba kerülne.
A közgyűlésen megválasztották a tudóstestület új rendes és levelező tagjait
– harmincöt kutató lett akadémikus.
Az MTA tiszteleti tagja lett Karikó Katalin.

Átadták az MTA legnagyobb elismerését,
az Akadémiai Aranyérmet. A koronavírus
miatt két évvel ezelőtt nem kerülhetett
sor az átadásra, ezért idén kapta meg a
2020-as év Aranyérmét Keviczky László
kutatóprofesszor, az Akadémia rendes
tagja. Az idei díjazott Szemerédi Endre
Abel-díjas matematikus. Az ünnepi előadást Avram Hershko kémiai Nobel-díjas
kutató tartotta. Az izraeli professzor 1937ben Karcagon született. Az Akadémiai Újságírói Díjat Pethő Tibor, a Magyar Hang
újságírója és Trupka Zoltán szabadúszó
tudományos újságíró vehette át. ¡

inno -tér
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Szerz
ző: Hor váth Dániell

A társadalmi innováció
tudományos kutatása
Minden olyan innovációt, amely az emberek életminőségét javítja, lakókörnyezetét
fejleszti, vagy a tudás és a kultúra átadását segíti emberek csoportjai között, tekinthetünk társadalmi innovációnak. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vezetésével működő Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (Tinlab) e ma még
kevéssé kutatott innovációs területet öleli fel, és számos, látszólag egymástól igen
távoli kutatási projektet fog össze. Mégsem lehetetlen a kutatási témák között megtalálni a közös pontokat, derült ki a Tinlab online kutató workshopján.

A

nemzetgazdaság, az emberek jólléte, illetve a környezet védelme és biztonsága szempontjából kiemelt
jelentőségű tématerületeket kutató, 2020 végén alakult 18 nemzeti laboratórium egyike az Eötvös Loránd
Tudományegyetem kezdeményezésére és koordinálásával létrejött Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium, amelyben az
ELTE-n kívül a Miskolci Egyetem és a Pannon Egyetem, illetve
a Hárfa Alapítvány vesz részt konzorciumi partnerként.

A Tinlab feladata, hogy meghatározza,
mely kutatások és fejlesztések tartoznak
a társadalmi innovációk csoportjába.

mazva. Így a közösségi alapú társadalmi innováció teljes körű hatást gyakorolhat számos ember életére, munkájára, közösségeikre.
A Tinlab a minap tartotta zártkörű kutatói online workshopját, amelyen a konzorciumban részt vevő kutatócsoportok ismertették, hogy milyen kutatásokat folytatnak, és hol tartanak a vállalt feladatok elvégzésében. Cél volt, hogy az egyes kutatócsoportok kapcsolódási pontokat azonosítsanak egymással. A bemutatott előadások sokszínűsége igen jól bizonyítja a Tinlab (és a társadalmi innováció teljes témájának) multidiszciplináris jellegét,
hiszen a társadalomtudományok minden ága képviseltette magát.
Cikkünkben – terjedelmi korlátok miatt – csupán néhány fontos
Tinlab-kutatást mutatunk be.

Tájékozódás a digitális világban

Ezek rendkívül sokféle témát felölelhetnek, a közöttük lévő
összekötő kapocs, hogy az emberek jóllétét szolgálják, akár a kereskedelem és a fogyasztói társadalom, akár az egészségügy, akár
a helyi életközösségek fejlesztése révén, újszerű látásmódot alkal-

Darázs Lénárd, az ELTE egyetemi tanára, rektorhelyettese munkatársaival az új európai uniós fogyasztóvédelmi alapelvek megvalósításából fakadó, kis- és közepes vállalkozásokat érintő kihívásokat kutatja. Az új uniós fogyasztóügyi stratégia egy sor olyan
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A történetmeséléshez számos kognitív részképességre van szükség, így a nyelvi készségre és az információk összegyűjtésére, rendszerezésére is, és a narratív képességek hatással vannak a szociális kapcsolatokra, a sikerességre, illetve az iskolai teljesítményre is.

kérdésben, mint például a zöld átállás, a digitális transzformáció,
a fogyasztói jogok érvényesítése és a nemzetközi együttműködés
terén teremt új szabályozási környezetet, amelyek mindegyike nehézséget okozhat némely hazai kisvállalkozásoknak. Olyan szabályozási formák léptek és lépnek érvénybe, amelyekről keveset lehet tudni, hiszen teljesen újak, esetenként előzményük sem igazán
volt, és még nem kutatta őket senki.
Nincs olyan üzleti gyakorlat velük kapcsolatban, amelyből tapasztalatokat meríthetnének a vállalkozók, vagy akár a gazdaság
és a fogyasztói környezet irányítói. Vannak olyan új szabályozások, amelyek nem illeszkednek a magyar jogba, például még nem
történt meg a technológiai fogalmi rendszer jogi adaptációja.
Ezért aztán kiemelt jelentősége van e terület kutatásának, amelynek eredményei közvetlenül is segíthetik a magyar vállalkozásokat. A kutatócsoport kidolgozott a kis- és közepes vállalkozások
számára egy olyan praktikus megfelelőségi szempontrendszert,
amely nagy segítséget nyújt majd az új szabályokhoz igazodó szerződési rendszerük kiépítéséhez.

A Tinlab multidiszciplinaritását jól mutatja,
hogy a gazdasági, digitalizációs és közösségfejlesztési projektek mellett fontos például
a narratív készségek, vagyis a történetmesélési képességek vizsgálata is.
Murányi Sarolta, az ELTE Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott
Nyelvészeti és Fonetikai Tanszékének tanársegédje és munkatársai a narratív készségeket fejlesztő tananyagok fejlesztését és ezek
hatásának vizsgálatát tűzték ki célul. Több kutatás megerősítette,
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hogy a történetmeséléshez számos kognitív részképességre van
szükség, így a nyelvi készségre és az információk összegyűjtésére,
rendszerezésére is, és a narratív képességek hatással vannak a szociális kapcsolatokra, a sikerességre, illetve az iskolai teljesítményre
is. A gyerekek narratív képességei óvodáskorban fejlődnek ugrásszerűen, ám később is fejleszthetők. És kell is fejleszteni, ehhez
azonban nagyon kevés a szülők számára magyarul hozzáférhető
oktatási anyag. A kutatók ezért online letölthető tananyagot és
a teszteléshez szükséges eszközöket fejlesztenek.
A minket körülvevő digitális világban való tájékozódást ugyanúgy meg kell tanulni, mint a hagyományos tananyagot, ezért felettébb fontos a modern kihívásokhoz illeszkedő tananyag fejlesztése
és annak folyamatos frissítése. Ám ez csak akkor valósulhat meg,
ha a kialakítása a célcsoportok bevonásával történik. Ezt tűzte
ki céljául a Lénárd András ELTE Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK)
Digitális Pedagógia Tanszék docense által vezetett kutatócsoport.
Olyan tananyagot fejlesztenek, amely megismerteti a gyerekekkel
az őket körülvevő digitális környezet sajátosságait. Ha megismerik
a szabályokat, hatékonyan tudnak működni ebben az új és megkerülhetetlen környezetben. Ennek fő eszközét a szituációs játékok
eljátszása, megbeszélése jelenti. A tudatos internethasználatnak és
tájékozódásnak része az is, hogy a gyerekek ismerjék fel a veszélyt,
és rögtön értesítsék is a környezetüket.

A diszkalkulia fejleszthető
Kevés technológiai újítás hatja át annyira a mindennapi életünket, mint a digitalizáció, illetve az infokommunikációs technológiák térnyerése. Ugyanakkor számos olyan társadalmi feladat van,
amelyek végzésekor korántsem használjuk ki kellő mértékben
az informatika és az internetes technológiák adta lehetőségeket.

tudomány
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Ilyen terület például a pszichológia diagnosztikus módszere, illetve a mentális fejlesztéshez hozzájáruló eszközök fejlesztése. Ebben
a kérdésben igyekszik továbblépni a Mohai Katalin, az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (BGGYK) Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet adjunktusa vezette kutatócsoport. Vizsgálataik
célja, hogy erősítsék a korszerű, innovatív technológiai eszközök
térnyerését az oktatásban, és ez szervesen illeszkedik az Európai
Unió szakmapolitikai törekvéseihez.
Kutatásaik eredményeként olyan diagnosztikai és fejlesztőmódszereket (például online kitölthető teszteket) dolgoznak ki,
amelyek messzemenően ﬁgyelembe veszik az alanyok mentális
igényeit, illetve neuronális fejlettségüket és preferenciáikat. Hiszen
a digitális technológiában rejlő oktatási potenciál, amely a szükségletekhez igazodik, egyszerre túl is mutat az aktuális körülményeken, és így lehetőséget teremt a fejlődésre. A digitalizációnak
meg kell jelennie a fejlesztésben és a felmérésekben is. Utóbbi
célt szolgálja a kutatócsoport (amelyben az ELTE Informatikai Kar
Mesterséges Intelligencia Tanszékének kutatói is részt vállalnak)
által kifejlesztett online keretrendszer, illetve tesztek is.
Az iskolásoknak talán a matematika megértése, elsajátítása
okozza a legnagyobb problémát, ennek felmérése, kezelése rendkívül fontos. Vannak gyerekek, akik diszkalkuliájuk miatt küzdenek matematikatanulási nehézségekkel, és e zavar azonosítására
fejlesztették ki a diszkalkulia pedagógiai vizsgálatot. A Svraka

Bernadett, az ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszék tanársegédje
által vezetett kutatás ezt a vizsgálatot alkalmazza 5–6. osztályos
tanulókon. A vizsgálat számos tekintetben újszerű, hiszen gyógypedagógiai szemléletű, dinamikus tesztfelvételt és értékelést alkalmaz, kérdésekkel segíti a tanulók továbbhaladását, és metakommunikatív elemeket is tartalmaz. A vizsgálat megelőző és fejlesztő
szemléletű, a terápia szempontjából releváns, és nyomon követi
a gyerekek fejlődését.

A társadalmi innovációk csak akkor lehetnek
sikeresek, és akkor lehet kiaknázni azokat a lehető legteljesebb mértékben, ha jól illeszkednek
a társadalmi, illetve munkaerőpiaci igényekhez.
Csakhogy jelenleg kompetenciaszakadék húzódik a munkáltatói
igények és az egyetemet végzettek készségei között. Bogdány
Eszter, a Pannon Egyetem Szervezési és Vezetési Intézeti Tanszékének docense és munkatársainak hosszú távú célja, hogy felülvizsgálják a változó környezet következtében kialakult kompetenciaigényeket, mind munkáltatói, mind munkavállalói, illetve
egyetemi oldalról, vagyis kompetenciatükröt készítenek. Az így
szerzett ismeretek alapján igyekeznek megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek révén a képzési tervek adaptív módon tudnak

A technológiai fejlődéssel az információs források sokszínűbbek lettek, ám
a közölt információk megbízhatósága
megkérdőjeleződött. Ezért fontos a felnövekvő nemzedékek információs tudatosságának erősítése, és annak megtanítása, hogy forráskritikával tekintsenek a feléjük áramló információkra.
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reagálni a dinamikusan változó elvárásokra. Így lehetőség nyílik
nemcsak a minőségi munkaerő képzésére, de minőségi munkahelyek teremtésére is.
A technológiai fejlődés és a hírközlés digitalizációja összetett
folyamatokat indított el a társadalomban. Bár az információs
források sokszínűbbek lettek, és lényegesen többen hozzáférnek
a médiához tartalomkészítői oldalon is, ezzel együtt a közölt információk megbízhatósága is megkérdőjeleződött. Ezért fontos megtanítani a felnövekvő nemzedékeket arra, hogy forráskritikával
illessék a feléjük áramló információkat. A minőségi hírfogyasztást
és a kritikai attitűdöt igyekszik erősíteni a konzorcium egy másik
kutatása, amelyet Lehmann Miklós, az ELTE TÓK Társadalomtudományi Tanszékének docense vezet.
Ezt a célt az általános iskolások információs tudatosságának erősítésével szeretnék elérni. Ennek érdekében fejlesztőprogramokkal
akarják kialakítani a diákokban az információ ellenőrzésének igényét. A kutatók fókuszcsoportos és online felméréseket végeznek,
hogy így határozzák meg a központi jelentőségű témákat, amelyeken keresztül feltárható, hogy milyen beavatkozásokkal lehet a leghatékonyabban tudatosságra nevelni a gyerekeket. A kutatások eddigi eredményei szerint a 9–14 évesek nem bíznak meg minden információban, és ha kétségeik támadnak, elsősorban a szüleik segítségét kérik, mert az iskola kevéssé foglalkozik ezzel a problémával.

Játékosan könnyebb a határérték-számítás
A kultúra generációk közötti átadása az egyik
legfontosabb társadalmi funkció, amelyet
már kisgyermekkorban meg kell tanítani.

egy matematikusok által kifejlesztett kártyajáték, amely az Uno
szabályaira épül, de a kártyalapokon szereplő számok helyett határérték-feladatok szerepelnek, amelyek eredményei jelentik a lap
értékét. Az eddigi eredmények szerint a játék hatására a kísérletekben a résztvevők harmadának határérték-számítási készségei
szigniﬁkánsan javultak.

A digitalizáció egyik legnagyobb előnye, hogy
segítségével le lehet bontani a társadalmi kommunikációban meglévő akadályokat, és minden
ember számára, legyen akár fogyatékkal élő,
egyenlő esélyeket lehet biztosítani az informálódáshoz, illetve a közügyekben való részvételhez.
Emellett szemléletformáló programokat is lehet tervezni, amelyek
révén a többségi társadalom fogyatékossággal kapcsolatos előítéleteit csökkenthetjük. Egy ilyen szemléletformáló program alkalmazását vizsgálja Dukic Monika, az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet tanársegédje.
A fogyatékos emberekkel szemben megnyilvánuló nemritkán
negatív attitűd hátráltatja részvételüket az élet megannyi területén, így az egészségügyben, az oktatásban és a munkaerőpiacon is.
A kutatók olyan szemléletformáló programot terveznek, amelyAz egyetemista korú Z generáció ﬁgyelmének fenntartásához és motiválásához a klasszikus oktatási megközelítéshez
képest eltérő módszerekre van szükség, számukra a játékos
tanulás, a gamiﬁkáció igen hasznos az oktatásban.

Erre a célra talán a múzeumok a legmegfelelőbb helyszínek, de
kevés múzeumpedagógus képes a megfelelő pszichológiai, szociológiai ismeretek birtokában az óvodásokkal úgy foglalkozni, hogy
kialakítsák bennük az élethosszig tartó tanulás igényét. Kolosai
Nedda, az ELTE TÓK Neveléstudományi Tanszékének docense
és munkatársai ezért innovatív múzeumpedagógiai programokat
fejlesztenek, amelyekben a személyes jelenléttel zajló, játszótéri játékra emlékeztető és annak motívumait ötvöző foglalkozások mellett az online kommunikációnak is fontos szerepe van. Ezek a „kulturális játszóterek” társadalmi szükségleteket elégítenek ki, hiszen
alkalmat teremtenek a generációk közötti párbeszédre, illetve
erősítik a gyerekek, a szülők és a pedagógusok lokális kötődéseit.
Ugyancsak a generációs tudástranszfer a témája Süveges Gábor, a Miskolci Egyetem adjunktusa és munkatársai kutatásának,
ám ők már a felsőoktatásban tanulókat célozzák fejlesztéseikkel.
Elméletük szerint a játékos tanulás, a gamiﬁkáció igen hasznos
az oktatásban. A most egyetemista korú Z generáció ﬁgyelmének fenntartásához és motiválásához ugyanis a klasszikus oktatási megközelítéstől eltérő módszerekre van szükség. A különböző
játékokba foglalt oktatási anyagok jobban hasonlítanak azokhoz
a digitális és oﬄine ingerekhez, amelyekhez ezek a hallgatók hozzá vannak szokva, és így jobban érdeklődnek irántuk. Ilyen játékalapú oktatási lehetőségeket kutatnak, a vizsgált modelljük pedig
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A társadalomban sokkal több
az autizmusspektrum-zavar
által érintett ember, közülük
a magasan funkcionáló gyermekekről nehéz megállapítani az érintettséget, ezért
rendszerint későn kezdődik
el a fejlesztésük. A kisgyermekek autizmusszűrése
támogatandó cél.

nek része az ismeretek gyakorlatias (workshop jellegű) átadása,
illetve egy kooperatív, akadálymentesítést célzó projekt megvalósítása is. A programot már két multinacionális vállalat alkalmazottjain tesztelték, a további vizsgálatok pedig még folyamatban
vannak. A kutatás végén egy sokféle szituációban alkalmazható,
moduláris felépítésű szemléletformáló programrendszer jön létre,
amelynek jóvoltából hatékonyan lehet befolyásolni a többségi társadalom gyakran negatív attitűdjét.

A városi mikrokörnyezet
közösségteremtő ereje
Jóllehet az általános vélekedés szerint a legmodernebb, „okosnak”
nevezett eszközök csak a ﬁatal korosztály számára lehetnek érdekesek, hiszen ők fogékonyak az újdonságokra, illetve ők rendelkeznek
azokkal a technikai alapismeretekkel, amelyek szükségesek ahhoz,
hogy az új készülékek hatékony használatát gyorsan elsajátíthassák, ezek az eszközök hasznosak lehetnek az időseknek is, főként
az egészségük nyomon követésében és az életminőségük fenntartásában. A technikai akadályok mellett azonban az okoseszközök
időskori használatát legalább annyira hátráltatja a velük szembeni
idegenkedés és a társadalmi elfogadottság hiánya. Ezt a problémát
kutatja Székely Klára, az ELTE Savaria Egyetemi Központ adjunktusa a munkatársaival, akik egy számos eszközzel felszerelt, időseknek szánt „okosszobával” kapcsolatos attitűdöket vizsgálnak. Azt
kutatják célcsoportok bevonásával és kérdőíves felméréssel, hogy
az alanyoknak milyen fogalmaik vannak az okoskészülékekről, ezeket mennyire képesek vagy akarják használni, és mennyire tudják
kiaknázni a bennük rejlő lehetőségeket.
Az autizmus kialakulásának okairól mind a mai napig keveset
tudunk, az viszont tény, hogy különböző mértékben hátráltathatja az érintettek szociális viselkedését, kapcsolatait, kommunikációját, sikerességét. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a társadalomban
jóval több az autizmusspektrum-zavar által érintett ember, mint

korábban sejtettük. Vannak közöttük úgynevezett magasan funkcionáló személyek is, akikről gyermekkorban nehéz megállapítani,
hogy érintettek, és ezért rendszerint későn kezdődik el a fejlesztésük. A kisgyermekek autizmusszűrését kívánja elősegíteni a Győri
Miklós, az ELTE BGGYK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézetének igazgatója által vezetett SHAKES-kutatócsoport, méghozzá
az úgynevezett „társas komoly játék” segítségével.
A kutatócsoport által fejlesztett számítógépes rendszer vizsgálja az óvodás korú gyermekek érzelemkifejezését, viselkedését,
sőt szemmozgását is, majd az adatfeldolgozás során egy intelligens döntéshozó komponens megbecsüli, hogy az adott gyermek
milyen kockázati csoportba tartozik az autizmusspektrum-zavar
szempontjából. A vizsgálatok jelenleg is folynak, és ha sikerül olyan
rendszert kifejleszteni, amellyel ki lehet szűrni az autizmus szempontjából magas kockázatú gyerekeket, akkor az ő fejlesztésük minél előbb elkezdődhet.
Az ember mentális jóllétére a lakókörnyezete is igen erősen hat.

Éppen ezért rendkívül fontos megtalálni
azokat a módszereket, amelyek
segítségével erősíteni lehet az ember
és lakhelye közötti érzelmi kötődést.
Ezzel a lakosok identitásának részévé válik a lakóhelyük, ez pedig
hatékonyabbá teheti például a városfejlesztést, és a városüzemeltetési kihívások megoldását is. Dúll Andrea, az ELTE Pedagógiai
és Pszichológiai Kar Ember-Környezet Tranzakció Intézet vezetője és kollégái Nyírbátor lakói és a város közötti kapcsolat átfogó
felmérésével vizsgálják a lakóhelyhez fűződő pszichikai kötelék
működését. Elméletük szerint az emberek jólléte a városi mikrokörnyezet szintjén a legerősebb, és e kötődések feltárása teremti
meg az alapját a változásokhoz jobban alkalmazkodó, nagyobb
ellenálló képességű települések megteremtésének. ¡
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Társadalomkutatók mint
a műszaki és természettudományok partnerei?
Az Európai Bizottság iránymutatása szerint a Horizon Europe kutatási és innovációs projekteknél a humán és társadalomtudományi területeket be kell vonni a nem
társadalomtudományi fókuszú pályázatokba is. A Horizon Europe stratégiai terve
külön kiemeli a digitalizáció és a fenntarthatóság témáit, amelyeknél a társadalomtudomány a kutatás-fejlesztési tevékenységek kulcsfontosságú elemeként jelenik
meg. De más műszaki, orvosi vagy természettudományos projekteknél is előny
a humán diszciplínák bevonása. Ennek okairól és jelentőségéről Boda Zsoltot,
a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK) főigazgatóját kérdeztük.
Hogyan segítheti elő a társadalomtudományi tudás az innovációt és a fejlesztést?

– A technológiák és a fejlesztések nem légüres térben működnek,
hanem a társadalomban. Egyes technológiákat a társadalom elutasít vagy nehezen fogad el, másokat könnyen és szívesen alkalmaz. A fejlesztések ugyanakkor hatással is vannak a társadalomra.
Másként érintik az egyes társadalmi csoportokat, növelik vagy
csökkentik a különböző dimenziókban mért egyenlőtlenségeket.

Boda Zsolt, a Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója

elemzését is – ezek a kérdések például a mesterséges intelligencia
különböző alkalmazásainál gyakran felmerülnek, de minden technológiai fejlesztés kapcsán relevánsak.
Az újítások elfogadásához talán csak megfelelő információra van szükségük az embereknek, nem?

A MILAB Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium
(milab.tk.hu) teammegbeszélése. A projekt célja Magyarország szerepének megerősítése a MI területén.

A sérülékeny társadalmi csoportok azonosítása különösen fontos
minden ilyen projektben. A társadalomkutatók tehát segíthetnek
annak a kulturális, társadalmi, gazdasági kontextusnak a megértésében, amelyben a technológiák működnek. Feltérképezhetik azokat az attitudinális, értékalapú, viselkedésbeli vagy intézményes
korlátokat, amelyek nehezítik a technológiák elterjedését, befogadását. Elvégezhetik a jogi vagy etikai kihívások és kockázatok
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– Az információ persze fontos, ám kérdés, hogy milyen információról beszélünk, és az milyen csatornákon jut el az emberekhez.
A közösségi média egyre nagyobb szerepet játszik az információszerzésben, így a társadalomkutatók komoly erőfeszítéseket
tesznek e társadalmi mező működésének megértéséért – például
hálózatelemzési módszerekkel. Hogy milyen információk és dezinformációk terjednek a közösségi hálón, kulcsfontosságú lehet –
gondoljunk csak az oltásellenesség jelenségére, amivel történetesen kollégáim is foglalkoznak. Az oltásellenesség terjedése nemcsak azt mutatja meg, hogy pusztán tudományos információkkal
nem feltétlenül lehet meggyőzni az embereket egy technológia előnyeiről, de azt is, hogy milyen erejük van az érzelmeknek,
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csökkentését célzó projektben olyan „crowdsourcing” eljárást fejlesztünk, amely révén az állampolgárok tudását, véleményét fogjuk összegyűjteni. A digitalizáció következményeit több metszetben vizsgáljuk: egyik jogász kolléganőm például a kiberbűnözés
egyik hazai szakértője. A környezeti fenntarthatósággal több
projektünk is foglalkozik: az egyik például azokkal a ruralizációs
folyamatokkal, amelyek egy társadalmilag és környezetileg is fenntartható vidékfejlesztés alapjául szolgálhatnak. Vizsgáljuk az energiafelhasználási szokásokat és mintázatokat, valamint a különböző
energiatermelési módok, így a megújuló vagy a nukleáris energiával kapcsolatos attitűdöket és ismereteket. Több, az egészséggel
Koltai Júlia, a Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatója
big data módszerekkel tanulmányozta az oltásellenességet.

az egyes társadalmi hálózatokat jellemző közmegegyezéseknek
vagy éppen a politikával és tudománnyal kapcsolatos gyanakvásoknak és az ebből is eredő összeesküvés-elméleteknek.
Milyen módszereket alkalmaznak a társadalomkutatók?

– Az előbb említett kérdéseket számos módon lehet vizsgálni
a jogi elemzéstől a kérdőíves (survey-) eljáráson át az antropológiai, résztvevő megﬁgyelésen alapuló módszerekig. Ezeknek nemigen vannak megfelelői a műszaki vagy a természettudományokban. Ugyanakkor az utóbbi évtizedben a társadalomkutatásban
egyfajta módszertani forradalom zajlott le elsősorban a big data
felhasználásán alapuló metodológiáknak és a hálózatelemzésnek
köszönhetően. Ezek a módszerek – amelyek használatában és fejlesztésében a Társadalomtudományi Kutatóközpont élen jár – közvetlen együttműködési lehetőséget teremtenek a nem humán
területen működő kutatókkal, fejlesztőkkel. Például a TK részt
vesz két olyan „nemzeti laboratóriumban”, az Egészségbiztonsági
és a Mesterséges Intelligencia laborban, ahol biostatisztikusokkal,
informatikusokkal és mérnökökkel dolgozunk együtt.
Milyen egyéb tapasztalatuk van diszciplinárisan hibrid
együttműködések terén?

– A TK több olyan kutatásban vett és vesz részt, ahol kutatóinknak
más szakterületek képviselőivel kellett együttműködniük. A mesterséges intelligenciát már említettem: elsősorban nyelvtechnológiai fejlesztésekkel, szövegbányászati módszerek fejlesztésével és
alkalmazásával foglalkozunk. De egy, a városi környezetszennyezés
A Társadalomtudományi Kutatóközpont külső ﬁnanszírozású
projektjei a támogatás forrása szerint 2019–2022 között

A Ruralization (H2020, 2019–2023) projekt 2021. november
8–9-én megrendezett budapesti konferenciájának nemzetközi
résztvevői. A projekt célja olyan ruralizációs folyamat elindítása, amely ellensúlyozni tudja az urbanizációt, azaz olyan
fejlődést, amely vidéki környezetben ösztönöz új generációkat a meglévő és új gazdasági és társadalmi fenntarthatósági lehetőségek kiaknázására.

és a társadalmi jólléttel foglalkozó kutatás is zajlik a TK-ban, egy
idén indult Lendület-kutatás például a gyerekvállalással kapcsolatos döntések hátterét és tényezőit vizsgálja.
Miben tudnak segíteni a pályázatok tervezését és megírását
illetően?

– A Társadalomtudományi Kutatóközpont a magyarországi társadalomtudományi kutatások vezető intézete, mintegy kétszáz
kutatóval. Diszciplináris és interdiszciplináris kutatásokat végzünk
a szociológia, politikatudomány, számítógépes társadalomtudomány, hálózatkutatás, kisebbségkutatás és jogtudomány területén, a legújabb kutatási módszerekkel és a magas színvonalú kutatási adatokra alapozva. Nyitottak vagyunk az együttműködésre
a nem humán és társadalomtudományi fókuszú pályázatok terén
is. Széles körű tapasztalattal és komoly szervezeti kapacitással
rendelkezünk a nemzetközi pályázásban, ezért már a folyamat legelejétől részt tudunk venni a pályázatok kidolgozásában. Segítünk
azonosítani a legfontosabb célcsoportokat és stakeholdereket;
módszereket vagy metodológiai fejlesztéseket javaslunk az adatgyűjtésre; feltérképezzük a várható társadalmi hatásokat és beavatkozási területeket; elemezzük a jogi kihívásokat. Nemzetközi
pályázati szakértőnk, dr. Medzibrodszky Alexandra szívesen válaszol leendő partnereink kérdéseire a medzibrodszky.alexandra@
tk.hu e-mail-címen, illetve a +36/1-224-6700/5431-es és a +36/70653-4922-es telefonszámon.
A mottónk: Kiválóság, innováció, társadalmi hatás. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Nanofúzió Csillebércen
A Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK) működő Nanoplazmonikus Lézeres
Fúzió Kutatólaboratórium a rövid, intenzív lézerimpulzusok plazmonkeltését szeretné hasznosítani. A remények szerint az inerciális magfúzió során hasznosítható kísérletek eddigi
eredményeiről és a folytatásról Biró Tamás Sándor ﬁzikust, szakmai vezetőt kérdeztük.
Az emberiség energiaellátása ma a fosszilis tüzelőanyagokra
(szén, olaj, földgáz) épül, melyek jelenleg a világ energiaszükségletének 80 százalékát fedezik. Az évmilliók alatt
felhalmozott készletek azonban néhány emberöltő múlva
elfogynak, miközben a felhasználásuk súlyos környezetszennyezéssel jár. Mi lehet a megoldás?
– Az atomenergia jóval nagyobb üzemanyagkészlettel rendelkezik, és nagy mennyiségű energia előállítására alkalmas,
ugyanakkor évezredekig veszélyes radioaktív anyagokat termel. A megújuló energiaforrások egy része – például a napés a szélenergia – csak nagy területen, kis mennyiségben és
időben egyenetlenül elosztva képes energiát termelni, nem
beszélve arról, hogy függnek az időjárás szeszélyétől. Olyan
energiaforrás kell, amely nem terheli a környezetet, nagy
mennyiségben állítható elő biztonságosan és olcsón, hiszen
a Föld energiaigénye a 21. század közepére a jelenlegi két-háromszorosa lesz. Az emberiségnek van egy eddig kiaknázatlan
energiaforrása: az, amely a Napunkat is működteti – az atommagok egyesülésekor felszabaduló magfúziós energia.

A fényt elemző spektrométer, amely rendkívül jó felbontással
(század nanométer pontossággal) rögzíti az optikailag begyűjtött spektrumokat. Ebben keresik a hidrogén és a deutérium
jelenlétére utaló jeleket és hasonlítják össze ezek mértékét.
mennyiségben megtalálható a természetes vizekben, a trícium pedig előállítható a Földön szintén hatalmas mennyiségben fellelhető fémből, a lítiumból. A fúziós erőművekkel
nagy mennyiségű energia termelhető, ilyen erőmű azonban
eddig sehol sem épült. A Nap maghőmérsékletére, százmillió
Celsius-fokra kell hevíteni, és ezen a hőmérsékleten minden
más anyagtól távol, mágnesek segítségével össze kell tartani a fúzióra alkalmas üzemanyagot, a forró plazmát ahhoz,
hogy beinduljon a magegyesülés és hélium keletkezzen.

A vákuumkamra egy speciális fénygyűjtő és atomi átmeneteket elemző detektorral, a LIBS (Laser Initiated Breakdown
Spectroscopy) módszerhez, mellyel a deutérium/hidrogén
arányt mérik a belövéskor kiszabaduló plazmában.

Miként valósítható meg a Földön a magfúzió?
– Ehhez a folyamathoz a hidrogén két izotópja, a deutérium
és a trícium keveréke kell. A deutérium évmilliókig elegendő
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Csak ez az út járható?
– A szabályozott magfúzió megvalósításának másik lehetséges módja az úgynevezett tehetetlenségi vagy inerciális fúzió,
ahol az energiát nem melegítésre, hanem közvetlen energiaközlésre használják, és lézerekkel sugározzák be a pár milliméteres célpontot. A fúziós anyagot tartalmazó kapszulát
nagy energiájú lézer- vagy ionnyalábokkal több irányból
szimmetrikusan összenyomják. A hatalmas nyomás miatt
összesűrűsödő anyagban elvileg létrejönnek a fúzió feltételei.
A Wigner Fizikai Kutatóközpontban a rövid, intenzív lézerimpulzusok plazmonkeltését szeretné hasznosítani a 2021
őszén önálló osztállyá szervezett Nanoplazmonikus Lézeres
Fúzió Kutatólaboratórium. Az inerciális fúzió technikájának
fejlesztésében teljesen új, innovatív megközelítést javaslunk,
amelynek során a magfúzió begyújtása hatékonyabbá és gaz-

tudomány

Wigner Fizikai Kutatóközpont • wigner.hu

jében. Ehhez az kell, hogy egyszerre gyulladjon be minden
pontján, mert így nem tud az instabilitás kifejlődni. Az instabilitás elkerülése mellett javítani szeretnénk az energia
befogadását is, ezért a fúziós üzemanyagba 25 nanométer átmérőjű és 85–135 nanométer hosszúságú rudacskákat helyeztünk. Amennyiben a fúziós küszöb megközelíthetővé vagy
elérhetővé válik, megkezdődhet a fejlesztési munka: ezeknek
a fizikai folyamatoknak a hasznosítása áramtermelésre.

Honnan jött az ötlet, és milyen perspektívát látnak a kutatásban?
– A nanotechnológia és az egyidejű lézeres begyújtás terve
két magyar fizikusnak, Csernai László Norvégiában élő
professzornak és Kroó Norbert akadémikusnak, a hazai
plazmonika és lézeres kutatás egyik úttörőjének egy-egy
ötletéből született. Papp István fiatal kutatóval hármasban
dolgozták ki az első ilyen témájú magyar szabadalmat.
Az arany nanorudakról készült mikroszkópos fekete-fehér
kép, ahol a rudak méretéhez képest jellemző távolságuk
látszik. Ez fontos paraméter, amelynek változtatásával
még kísérletezni kell.

Nanorészecskék alkalmazása az inerciális fúzióban másutt
is felmerült?
– A két területet tudomásom szerint mi hoztuk össze először.

daságosabbá válhat. Ezt úgy szeretnénk elérni, hogy a fúziós
üzemanyaghoz nanorészecskéket adunk. Mi azt kutatjuk,
hogy vannak-e olyan alternatív lehetőségek, amelyekhez
nincs szükség a dél-franciaországi Cadarache-ban épülő kísérleti fúziós erőműhöz, az ITER-hez hasonló óriási méretekre, hiszen annak a belső plazmaterében is csak mindössze
egy gramm anyag van.

Az ultrarövid lézerimpulzussal indukált plazmonok hatásait
vizsgálják. Mik azok a plazmonok, és miért ultrarövid lézereket használnak?
– Fény segítségével egy fém felületén lévő úgynevezett vezetési elektronokat hullámszerű mozgásra lehet kényszeríteni,
amelyben sűrűsödések és ritkulások váltják egymást. Ezek
hullámhossza rövidebb a gerjesztő fény hullámhosszánál.
Ezt az új típusú töltésmozgást nevezik felületi plazmonnak.
Azért használunk ultrarövid lézerimpulzusokat, hogy elkerüljük a Raleigh–Taylor-féle instabilitás kialakulását. Jelenleg egy néhány centiméteres, 20–120 mikron vastagságú
hártyával kísérletezünk, amivel azt szeretnénk elérni, hogy
a minta egyszerre nyelje el az energiát a felületén és a belse-

Milyen eredményeket értek el az elmúlt két évben?
– Az eddigi kísérletek számos részeredménye arra utal, hogy
a nanorudak kedvezően befolyásolhatják a fúziós folyamatokat. Már látjuk, hogy az instabilitás elkerülése érdekében
tovább kell finomítani a nanorudak egymástól való távolságát. A laboratóriumunkban használt kis teljesítményű lézerrel kapott eredmények alapján azt tervezzük, hogy a szegedi
ELI-ALPS lézerközpontban sokkal nagyobb teljesítményű
eszközökkel folytatjuk a munkát. Ehhez nemcsak nagy teljesítményű lézerre van szükség, hanem jóval nagyobb vákuumkamrára és még számos, igen drága berendezésre. A mi
munkánkat is hátráltatja a globális chiphiány, mert hiába
rendeltünk speciális spektrométereket, a gyártó nem szállítja le azokat.
Mi lesz a folytatás?
– Tervezzük az újabb kísérleteket, és közben pályázunk, mert
ezek a publikálás előtti fázisban álló eredmények több mint
ígéretesek. A támogatásunk ez év június 30-áig lejár, de beadtunk újabb pályázatokat, mert meggyőződésünk, hogy
az ötletünk jelentős segítséget nyújthat a fúziós energiatermelésben. ¡

A plazmonok mozgásának komputeres szimulációja: az elektronok egy
része a rudakon kívül is megjelenik,
és a rúd két vége között gyorsan
oszcillál.

tudomány
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aktív gének • pályázatnyertesek

A világon először az ELTE kutatói vizsgálták
a családi kutyákban az örökítőanyag aktivitásának változását az életkorral. Alig találtak olyan géneket, amelyek csak a fiataloknál, vagy csak az időseknél fejeződtek ki.

A

z utóbbi három évtizedben három-négy évvel nőtt a családi kutyák átlagéletkora. Emiatt az idős állatok száma is
megnőtt, Európában körülbelül 15 millióra. Legalább 14 százalékuk időskori kognitív hanyatlás tüneteit mutatja, és ezek a tü-

netek igencsak hasonlítanak az emberi demenciához. Ez a szomorú tény nagyon értékes állatokká tette a kutyákat az öregedéssel foglalkozó kutatók számára is. Kubinyi Enikő, az ELTE
Etológia Tanszék Szenior Családi Kutya Program és az MTA Lendület csoportjának vezetője munkatársaival a GeroScience folyóiratban megjelent tanulmányukban azt vizsgálták, hogy vannak-e
az életkorral összefüggő mintázatok a kutyaagy homloklebenyében működő gének kifejeződésében.
A kutatók hat fiatal (1–4 éves) és hét idős (14–17 éves) kutya mintáit elemezték. Az agyszövetből elkülönítették a teljes
RNS -állományt. A molekulák vizsgálatából kiderül, hogy egy
szövetben milyen gének aktívak. A kutyáknak, az emberekhez
hasonlóan, körülbelül húszezer génjük van. A bioinformatikai
elemzések során kiderült, hogy tizenhatezer gén aktív a kutyák homloklebenyében. A magyar kutatók eredményei szerint
a kutyaszövetbanki felajánlások rendkívül értékes alapjai lehetnek a hasonló kutatásoknak. Ráadásul idővel akár a laborkutyák alkalmazását is kiválthatják fontos kutatási területeken. ¡
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Kutatócsoportokat
támogattak
Kilencvenöt kutatócsoport kezdheti meg
ötéves működését ez év július 1-jétől.
A nyertesek évente összesen 3,173 milliárd
forintos támogatást kapnak.

A

z Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága (ELKH Titkárság) és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) tavaly
hirdette meg a 2022. július 1. és 2027. június 30. közötti időszakra
szóló pályázatát. A cél a kutatóhálózaton kívüli, egyetemi, közintézményi, közgyűjteményi kutatások erősítése, a tudományos
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műhelyek kialakításának támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás, valamint az innovatív és a közvetlen társadalmi hasznot
hozó kutatások elősegítése. „A program révén elősegítjük a kutatói és oktatói utánpótlás biztosítását, előnyben részesítve a ﬁatal
kutatói utánpótlás-nevelést, egyben erősítjük az ELKH-hoz tartozó
kutatóhelyek és a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést” – emelte ki Maróth Miklós, az ELKH elnöke.
A felhívásra összesen 140 érvényes pályázat érkezett. A kiírás
szerint 25 és 65 millió forint közötti éves támogatási összegre
lehetett pályázni. A pályázók összesen mintegy 7,678 milliárd
forintos támogatásra nyújtottak be igényt, az ötéves támogatási keret azonban évente 3,173 milliárd forint. Annak érdekében,
hogy minél többen kezdhessék el a munkát, az Irányító Testület
a pályázatban igényelt költségvetés csökkentésére tett javaslatot.
Ily módon a beérkezett 140 érvényes pályázat közül – a kiírásban
meghirdetett tervezett 70-80 kutatócsoport helyett – 95 kutatócsoport kapott támogatást. ¡

inno -tér

Forrás: Czeibert&Kubinyi

Hogyan öregszik
a kutyaagy?

egyéni vállalkozás alapítása • digitális iker technológia

Egyre vonzóbb
a vállalkozói lét
Világszerte mind több embert érdekel,
hogyan lehet vállalkozást indítani;
itthon is közel egy évtizede töretlenül
nő az egyéni vállalkozók száma.
Google Trends statisztikája szerint az elmúlt 12 hónapban az egyéni vállalkozás indítására vonatkozó lekérdezések száma 300 százalékkal emelkedett, az „egyéni
vállalkozás alapítása” kifejezésre 140 százalékkal többen
kerestek rá, de több mint a duplájára nőtt a „kata vállalkozás indítása” iránt érdeklődők száma is. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) februári adatai szerint közel 563 ezer
egyéni vállalkozót tartottak nyilván, ami 4,5 százalékos növekedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest. Két éve
lépte át a félmilliós határt, és azóta 12 százalékkal nőtt
az egyéni vállalkozók száma; öt év alatt mintegy 140 ezer
fővel lettek többen. Ez a növekedés jelentős részben a kata,
vagyis a kisadózó vállalkozások tételes adózása 2013-as

Forrás: LG

A

bevezetésének köszönhető, ám az utóbbi két évben vélhetően a pandémia
is hozzájárult a bővüléshez. Sokan, akik elveszítették az állásukat, vállalkozóként próbáltak szerencsét. Ennek pedig az egyik legegyszerűbb útja
az, ha a katás adózást választják. Az ügyfélkapus regisztrációt követően
a Webes Ügysegéd segítségével adható be az egyéni vállalkozói kérvény,
a regisztráció pedig elintézhető online vagy személyesen az adóhatóság
ügyfélszolgálatán. A KSH honlapján ingyenesen elérhetők például olyan
adatbázisok, amelyek igen fontosak akkor, ha egy induló vállalkozás meg
akarja ismerni a megcélzott piacát. ¡

Víz alatti farm
Víz alatt termesztene növényeket egy olasz cég a legmodernebb technológiák segítségével.
apjainkban nem olyan meglepő, hogy szokatlan helyszíneken és körülmények között termesztenek növényeket, az olasz Nemo’s Garden
startup ötlete mégis újdonságnak számít. A vállalkozás alapítói víz alatti üvegházakkal kísérleteznek, amelyekben egészséges növényeket termeszthetnek. Munkájukkal azt szeretnék bizonyítani,
hogy ilyen körülmények között is nevelhetnek
gyümölcs- és zöldségpalántákat, illetve gyógynövényeket. A víz alatti üvegházban kihasználják

Forrás: Siemens

N

a kedvező környezeti hatásokat: a hőmérséklet stabilitását, a páratartalom állandóságát, a víz szén-dioxid-megkötő képességét és oxigénbőségét, valamint azt,
hogy a növények itt nincsenek kitéve a kártevőknek. A startup munkatársai jelenleg olyan megoldás fejlesztésén dolgoznak, amellyel széles körben is elérhetővé
tehetik a víz alatti növénytermesztést. Ehhez bevált digitalizációs eszközt kerestek,
így kerültek kapcsolatba a Siemensszel és ismerték meg az Xcelerator szolgáltatásokat. A digitális iker technológiával nemcsak megtervezhetik, hanem a modelleken le is tesztelhetik az elképzeléseiket a fejlesztők, akik a szabadban nevelt
növények fejlődésével vetik össze a víz alattiak növekedését. A felhőtechnológiát
és az edge computingot a valós idejű felügyelet mellett a jövőben a távoli beavatkozásokhoz is használják majd. Így emberi erőforrást igénylő merülés nélkül is módosíthatók lesznek a farmok egyes működési paraméterei. ¡
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Glósz és Társa System • glosz.hu, innovacio-menedzsment.hu

Szerző: Bencze Áron

Kezeljük szakszerűen
szellemi vagyonunkat!
Amennyiben egy vállalkozás versenyképességében a saját tudásnak kiemelkedő szerepet
szánnak, akkor a tulajdonosok jól felfogott érdeke, hogy mindez a cég vagyonában számszerűen is megjelenjen – nyilatkozta lapunknak Kiss János József innovációs és iparjogvédelmi szakmérnök, a Glósz és Társa System innovációmenedzsment üzletágvezetője.

A

cégcsoport több mint két évtizede kezdett innovációmenedzsmenttel foglalkozni,
miután tapasztalataik szerint a szellemi vagyongazdálkodás fogalmi rendszere és módszertana nem volt
elég kiforrott Magyarországon. „A hazai
vállalkozások döntő többsége nincsen
tudatában a terület törvényi kötelezettségeinek, és azzal sincsenek tisztában,
hogy ezek használata milyen előnyökkel
járhat” – érvelt az üzletág létrehozása
mellett Kiss János József, kiemelve, éppen ezért önálló oktatási programot hoztak létre Innovációmenedzsment Akadémia néven.

Kiss János József
Az üzletág portfóliója a vállalkozások igényeit megismerve folyamatosan
fejlődött, napjainkban mintegy 15 szolgáltatásból áll, a projektgenerálás és
menedzsmenttől kezdődően a kutatásfejlesztési minősítésen keresztül egészen
a szellemi alkotások védelmével összefüggő tanácsadás lefolytatásáig.
Innovációs és iparjogvédelmi szakmérnökként az a véleménye, hogy a magyar vállalatokra jellemző üzletimodelltípusok döntő többségében megtalál-
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ható a kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenység, azonban maguk a vállalkozások a mai napig nem ismerik fel ezeket
a folyamatokat. Kiss János József példának a beszállítóként tevékenykedő
vállalkozásokat hozta fel, amelyek az
integrátorokkal együttműködésben egyre többször saját kutatás-fejlesztéseket
hajtanak végre, hogy teljesíteni tudják
a beszállítói tevékenységhez szükséges
feltételeket.
„Abban az esetben, ha egy vállalkozás a szellemi vagyongazdálkodás kérdéseit rendszerszinten szeretné kezelni,
akkor a szellemi alkotás dokumentálásával, a számvitel rendszerében a szellemi termékké válás folyamatával és
a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó feladatok elvégzésével egyaránt kell foglalkoznia” – érzékeltette a téma komplexitását az üzletágvezető.
A részletekkel kapcsolatban elmondta, hogy egy új termék vagy szolgáltatás
azonosítása, majd pontos dokumentálása teremti meg a lehetőségét, hogy
az új kutatás-fejlesztési eredmény a piaci
szereplők részére hatékonyan hasznosíthatóvá váljon. A szellemi termékké
válás a számviteli törvényben megjelenő
elvárások miatt szükséges, melynek
egyik fontos eleme a szellemi vagyon
értékelése. Ennek meghatározása az új
termék technológiai fejlettségi szintjétől (Technology Readiness Level; TRL)
függ, illetve a piacra jutást megalapozó üzleti tervekben fellelhető kockázatok alapján lehet kiszámítani. Azt
is elmondta, hogy a szellemi tulajdon
kérdésénél pedig a szellemi alkotás tulajdona feletti rendelkezést, a védelmet
és az üzleti hasznosítást támogató jogi

innováció

A Glósz és Társa System alapító tagja
és vezetője Glósz Andrea banktanácsadó,
ő irányítja jelenleg a cégcsoport kínálatának piaci alapú fejlesztését, valamint a PR
és a kommunikációs tevékenységét.
eszközöket kell biztosítani a vállalkozások részére. Idetartoznak a többi között:
a szerzői jog, az iparjogvédelem és az üzleti titok kezelése körében elérhető, célirányosan megválasztott jogi eszközök.
Kiss János József szerint jelentős
paradigmaváltásra van szükség a hazai
vállalkozások gondolkodásmódjában a
szellemi vagyon terén, ugyanis általános
gyakorlat, hogy bizonyos rosszul értelmezett pénzügyi szempontok – adóalapcsökkentés, költségelszámolás – miatt
a saját kutatás-fejlesztési eredményeiket,
saját szellemi vagyonukat nem jelenítik
meg a cég vagyonában. Az innovációs és
iparjogvédelmi szakmérnök ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy
mindez egyrészt szembemegy a számviteli törvény logikájával és elvárásaival, másrészt saját versenyképességüket
gyengítik hosszabb távon. ¡

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala • sztnh.gov.hu

Szerző: Be
encze Áron

Az IP világa
Magyarországon
Szellemi tulajdona mindenkinek van, azonban szellemi tulajdonhoz fűződő joga már csak
azoknak, akik foglalkoznak vele – mutatott rá a magyar vállalkozói és feltalálói réteg mai
napig érzékelhető hiányosságára Pomázi Gyula. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
(SZTNH) elnöke komoly fegyverténynek tartja, hogy Magyarországon már beszédtémává vált
az IP (Intellectual Property) világa. De vajon milyen terheket ró a magyar vállalkozásokra
az Európai Unióban jövő évben induló egységes szabadalmi rendszer, és mennyire fenyegeti
a szellemi tulajdonjogok biztonságát az orosz–ukrán háború?
2019 tavasza óta vezeti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát. Ön szerint miben tudott leginkább előrelépni az SZTNH
az elmúlt három évben?

– Az elmúlt időszakban a Hivatal érezhetően erősödött, egyre markánsabb a megjelenése és egyre hatékonyabb a működése is. Arra
vagyok a legbüszkébb, hogy egy másfél-két éves felkészítés után
sikerült az SZTNH-t közelebb hozni az ügyfelekhez. Ma már képesek vagyunk arra, hogy ezt a nagyon bonyolult és komplexitásában
sem egyszerű jogágat érdekessé, és ami ennél is fontosabb, akarhatóvá tegyük a feltalálók és az innovatív vállalkozások számára.

Ma már beszédtéma az IP világa Magyarországon, egyre több diskurzus folyik a szellemi
tulajdonról és az ehhez fűződő jogokról.
Ugyancsak komoly eredménynek tartom, hogy a döntéshozói kör
is felﬁgyelt erre az ügyre. Ez azért fontos, mert nemcsak egy vállalkozásnak vagy egyetemnek van szellemi tulajdonhoz való joga, ha-

nem az államnak is. Következő feladatunk is éppen ezzel kapcsolatos: szeretnénk felmérni és meghatározni az állam által tulajdonolt
védjegyek és oltalmak értékességét.
Mitől ennyire komplex a szellemi tulajdon kérdése?

– Annak ellenére, hogy voltaképpen ugyanaz a vége ennek a folyamatnak, szinte minden egyes szektorban teljesen más megoldások
szükségesek. A Hivatal számára hatalmas feladat, hogy felmérje,
melyik ágazatban milyen a felkészültségük az ott szereplő vállalatoknak. Az orvosi műszergyártás és a gyógyszeripar esetében
például nem az igényt kell felkeltenünk, hanem egy versenyképes
protokollal és egy gyors adminisztrációval kell még inkább segítenünk a folyamatot. Ezen a területen már bevett gyakorlat az oltalmi portfólió elkészítése, ami egy új gyógyszer esetében nemcsak
a molekula szabadalmaztatására terjed ki, de lefedi a kapszula és
a doboz színét, méretét, formáját, de tartozik hozzá számos más
védjegy is. Ez a tudatosság azonban már nem jelenik meg az energetikában vagy a gépgyártásban. Ám tapasztalataink szerint még
az IT-szektor szereplői sem elég felkészültek a szellemitulajdon-védelem terén, ezért egy szemléletformáló videót készítettünk szá-
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Az IP megszerzése nem pusztán adminisztratív kérdés. Egyetlen oltalom használata már mintegy 10 százalékos növekedési többletet jelent, az oltalmak együttes használata pedig akár 30 százalékkal is növelheti a vállalkozások gazdasági növekedési esélyeit.

Több mint egy évtizede, 2012. február 1-je óta látják el
a kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítését. Mennyire
voltak aktívak a hazai kis- és középvállalkozások, a kkv-k
ezen a területen?

– Az elmúlt tíz évben hullámzó mértékben, de nagyon szép dinamikát futottunk be, az előző uniós pénzügyi ciklusban összesen

mintegy 5300 projekthez érkezett be kérelem kutatás-fejlesztés
minősítésére. Ez a határozat egy egészen egyedi helyzetbe hozza
a vállalkozásokat, segítségével ugyanis nemcsak adókedvezményhez juthatnak, de pályázati forrást is könnyebben szerezhetnek
a jövőben. Ráadásul garanciát is nyújt, hiszen egyetlen hivatal
vagy hatóság sem fogja kétségbe vonni a dokumentum jogosságát. A minősítések kezdeti időszakában elsősorban az agrárszektor fejlesztéseihez kapcsolódó kérelmek száma volt magas, a Covid
megjelenése az orvostudományi terület aktivitását hozta magával,
amely jelenleg is érezteti a hatását. A kkv-k által benyújtott kérelmeket tekintve a mérnöki tudományterületen fejlesztették ki
a legtöbb új megoldást.
Milyen anyagi vonzata van a minősítés megszerzésének?

– A minősítés folyamatának díja 83 ezer forintnyi költséget jelent
a vállalkozások számára, azonban ez az összeg általában a projektek összköltségének töredéke, és akár egyetlen adónemben

Kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítése Magyarországon

nagyvállalat
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mukra, hiszen az általuk megalkotott programok, programkódok,
applikációk, informatikai termékek oltalmazása is elengedhetetlen.
A szellemitulajdon-védelem olyan, mint egy vírusirtó. Míg a vírusirtó megóvja a számítógéped a kárt okozó programkódoktól, addig
a szellemi tulajdon védelme segít abban, hogy az általad megvalósított programokat hasznosíthasd. Az IP megszerzése nem pusztán adminisztratív kérdés, vizsgálataink szerint ugyanis egyetlen
oltalom használata már mintegy 10 százalékos növekedési többletet jelent, az oltalmak együttes használata pedig akár 30 százalékkal is növelheti a vállalkozások gazdasági növekedési esélyeit.
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igénybe vett kedvezményekkel is nagyságrendekkel nagyobb öszszeget tudnak visszaigényelni. A társasági adónál például tízmillió
forintonként majdnem egymilliót, vagy százmillió forintonként
majdnem tízmillió forintot spórolhatnak meg a fejlesztésekkel foglalkozó cégek. Bízom benne, hogy a 2021–2028-as ciklusban már
tízezres nagyságrendben érkeznek kérelmek hozzánk. Éppen ezért
újdonságokkal is készülünk, mint például a korábban csak multikra vonatkozó csoportos minősítés, amit a kkv-k szintjére is kiterjesztünk, a másik újdonságunk pedig az utóminősítés rendszere
lesz, mellyel a GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív
Program – a szerk.) plusz pályázaton indulókat szeretnénk segíteni, hogy információt kapjanak a tevékenységük kutatás-fejlesztési
tartalmáról, és ezáltal megfelelhessenek a pályázati kiírásnak.
Mennyire tartja ideálisnak a kutatás-fejlesztési környezetet itthon?

– Az elmúlt néhány évben egy területen egészen biztosan komoly
teljesítményt tudtunk felmutatni, ez pedig az innovációs ökoszisztéma kialakítása és felépítése volt Magyarországon. Ma már
rendelkezésre áll az az intézményi, infrastrukturális és ﬁnanszírozási háttér, mellyel egyre nagyobb volumenben folynak alap- és
alkalmazott kutatások mellett kísérleti kutatások is. Véleményem
szerint a források kihelyezése is egyre hatékonyabban történik,
azonban akadnak még fejlesztendő területek.

A hazai egyetemeken, kutatóhelyeken már elindult ennek a folyamatnak a gyakorlati megvalósítása, de sok munka vár még ránk.
És mire van szükség ahhoz, hogy tudatosabbá váljunk ezen
a területen?

– Szinte minden kezdő vállalkozásnak, startupnak azt javasoljuk,
hogy ne csak a pénzügyi biztonságot eredményező megbízható
könyvelőt, hanem egy szellemi tulajdonjoghoz értő jogászt is foglalkoztasson. Bár elsőre luxusnak tűnhet ez, a megtérülése garantált. Az elmúlt 25 évben az az általános érvényű tapasztalat, hogy
az immaterális javak aránya a cég értékében 80 százalékra emelkedett. Ma már nem az számít, milyen a menedzsmented, mert az
cserélhető, vagy hogy milyen eszközeid, berendezéseid vannak
a gyártáshoz, mert ezek a gépek feltehetően a versenytárs számára is elérhetőek. A piac egyre inkább a felépített márkát árazza be,
illetve azt, milyen szellemi tulajdonhoz köthető jogokat birtokolsz.
Oltalmak tekintetében mennyire vagyunk eredményesek?

– A magyar vállalkozások mindössze 3,4 százaléka helyezi valamilyen formában oltalom alá termékeit vagy saját cégéhez kötődő
lehetőségeit, miközben az európai átlag ennek a háromszorosa.
A lemaradás sajnos nem vezethető vissza régiós elhelyezkedésre,

Fotó: Vékony Zsolt

A magyarok továbbra sem tudják, hogyan
kell az innováció eredményeként megszületett
ötletet vagy terméket üzletté formálni.
Hiszen nemcsak terméket lehet eladni, hanem
a gyártáshoz vagy a kereskedelemhez
fűződő jogokat is értékesíteni lehet.
Pomázi Gyula: „Míg korábban a hazai egyetemek teljesítménye 10-12 bejelentett szabadalom volt évente, ma már
egy intézmény nagyságrendileg 100-150 szabadalomérett
kutatási eredménnyel rendelkezik.”

ugyanis Lengyelországban ez az arány 10 százalék, míg Szlovákiában és Csehországban 8 százalék. Ha valamilyen csoda folytán rövid időn belül sikerülne megdupláznunk a hazai számainkat, még
akkor sem érnénk el a V4-ek szintjét. Hogy ez megváltozzon, azért
lenne rendkívül fontos, mert az oltalmak a tőkevonzóképesség
szintjén is jelentkeznek, ezekkel sokkal hatékonyabban lehet megszólítani a ﬁnanszírozói döntéshozókat. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a Kelet-Közép-Európába beáramló közép- és kisvállalati tőkének a 75 százaléka a lengyelekhez érkezik.
A hazai felsőoktatásban elindult egyfajta szemléletformálás a Hivatalnak köszönhetően. Milyen eredménnyel?

– Az egyetemi modellváltás után elvárásként fogalmazódott meg,
hogy a felsőoktatási intézmények a náluk lévő tudástőkét hasznosítsák és értékesítsék. Ez ugyanis számottevő bevételi forrást
jelenthet számukra. Ezt a lehetőséget fel is ismerték és élni is kezdtek vele. A folyamatot tovább erősítette, hogy az SZTNH számos
egyetemmel írt alá együttműködési megállapodást, amelyeknek

innováció

2022. június

innotéka
inn

23

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala • sztnh.gov.hu

Forrás: SZTNH

A Magyarországon
hatályos
főbb oltalmak száma
2021 végén

már gyakran kézzelfogható eredménye van. Míg korábban a hazai intézmények teljesítménye 10-12 bejelentett szabadalom volt
évente, ma már egy magyarországi egyetem nagyságrendileg 100150 szabadalomérett kutatási eredménnyel rendelkezik.
2023. január 1-jétől elindul az egységes szabadalmi rendszer az Európai Unióban. Mit jelent majd mindez a gyakorlatban?

– Kényes kérdés, de muszáj beszélnünk róla. Első körben 11 ország
csatlakozik ehhez az új rendszerhez, amire azért van szükség, mert
az Egyesült Államokban, Ázsiában és Európa különböző tagállamaiban másképp szabályozzák a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos ügyeket. Ki kell mondanunk: mi, európaiak jócskán lemaradtunk ebben a kérdésben. Ahhoz, hogy a jövőben gyorsabban,
olcsóbban és egyszerűbben lehessen szabadalomhoz jutni vagy
oltalmat szerezni a kontinensen, szükség van az egységes szabadalmi rendszerre. Ez természetesen a nemzeti hivatalok mozgásterét fogja csökkenteni, hiszen jövő év januárjától már nem tagállami szintű lesz egy-egy bejelentés. Az új struktúrában azonban
nemcsak a jogszerzés válik könnyebbé, hanem a jogérvényesítés
is. Ez pedig egy olyan mértékű veszélyt hordoz magában, hogy
Lengyelország például ki is jelentette, nem kíván csatlakozni az új
struktúrához, de kivárnak a csehek és mi is.
Milyen veszélyre gondol?

– Fel kell készülniük a hazai vállalkozásoknak arra, hogy az általuk használt, de korábban más országban szabadalmaztatott
technológiáért a jövőben ﬁzetniük kell. Kőkemény perek elé kell
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majd nézniük azoknak, akik nem lesznek elég körültekintőek.
Egyes szakértők szerint úgy 600 milliárd forintra becsülhető
az így követelhető pénz nagysága. Amennyiben csatlakoznánk
a rendszerhez, akkor már nem magyarul (az még nem dőlt el,
hogy milyen nyelveken – a szerk.) és nem Budapesten folyna
a szabadalmakkal kapcsolatos ügyintézés, hanem más európai
nagyvárosokban, euróban, nemzetközi díjakhoz igazítva. A hivatal április végén készítette el új stratégiáját, ennek egy rendkívül fontos eleme a jogérvényesítés lett.

Arra keressük a választ, hogyan kell a hazai
gazdaság szereplőit felkészíteni arra, hogy
éljenek a jogaikkal. Egyrészt, hogy sikeresen
vívják meg a hamisítással szembeni
küzdelmet, másrészt pedig azért, hogy
jogtisztán végezhessék működésüket.
A következő pár évben mindent megteszünk, hogy mindenki
tisztában legyen a jogérvényesítési technikákkal, hogy ne kerüljenek bajba.
Érzékenyítő kampányt indítottak tavasszal, amelyben magyar élelmiszeripari sikertörténeteken keresztül mutatják
be az IP fontosságát. Miért éppen erre a szektorra fókuszál
az IP Hősök kampány?
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– A Pick, a Szerencsi Bonbon, az Etyeki Kúria és a Szarvasi Mozzarella
a megszerzett oltalmaknak is köszönhetik a piacon betöltött részesedésüket. A kampányunk ezeken az IP hősökön keresztül mutatja be, hogy milyen nehézségekkel és buktatókkal kerülhetnek
szembe a hazai vállalkozások. Ugyanakkor történetük kiváló példa
arra, hogy megéri tudatosan foglalkozni az oltalmakkal, mert a jól
felépített szellemitulajdon-stratégia gazdasági és versenyelőnyt
is jelent. Az élelmiszeripari szektorban a nagyvállalatok körében
elterjedt a szellemitulajdon-védelem, a nagyobb cégek 60 százaléka rendelkezik valamilyen oltalommal. Ez a szám a kkv szektorban kevesebb mint 9 százalék annak ellenére, hogy az oltalommal már rendelkezők 54 százaléka tapasztalt határozottan pozitív
hatást a jog bejegyzését követően. De nem állunk meg az élelmiszeriparnál, a kampány a jövőben más szektorokat is érinteni fog.
A hírek szerint az Európai Bizottság uniós földrajzi árujelző oltalmat adhat a herendi porcelánnak. Milyen lehetőségeket biztosít majd ez a kiváltság a világszerte elismert
magyar kézművesipari termék számára?

– A „szabolcsi alma” vagy a „tokaji bor” után már nemcsak élelmiszeripari termékek nevében jelenhet meg a származási hely, hanem a rendeletjavaslat alapján a kézművesipari termékeknél is. Ennek az egyik
feltétele, hogy a megfelelő minőség megtartása mellett az adott
földrajzi területen kell a termék elkészítéséhez szükséges legalább egy
tevékenységet elvégezni. A javaslat elfogadása esetén a fogyasztók
könnyebben tudják majd azonosítani a keresett árucikkeket. A rendelet értelmében oltalom alá eshet a muranói üveg, a donegali gyapjú vagy a solingeni acél is, és reményeink szerint hazánkban a herendi
porcelán mellett tovább bővülhet majd a kör (például a halasi csipkével), hiszen a hagyományos technológiák megőrzésének komoly
kultúrája van Magyarországon. A törvény jelenleg előterjesztés
alatt áll, és reményeink szerint 3-6 hónapon belül el fogják fogadni.

Ha már szóba került az Európai Unió, korábban sok kritika
érte a szervezetet, hogy lemaradt a szellemi tulajdonokért
vívott versenyben Kínával és az Egyesült Államokkal szemben. Van esélye Európának, hogy ledolgozza a hátrányt?

– Gyakorlatilag semmi, bár a korábban említett egységes szabadalmi bíróság létrehozása ezen a problémán igyekszik segíteni.
Viszont a kínai szellemi tulajdonjogi hivatal 2020-ban 1,5 millió
szabadalmi bejelentést kezelt, és ez a szám közel két és félszer
több, mint a második helyezett Egyesült Államok szabadalmi hivatalához beérkezett beadványok száma. Hogy mekkora a TávolKelet ereje, jól mutatja, hogy Japán (3.) és a Koreai Köztársaság (4.)
együtt több mint 500 ezer beadványt jegyez, míg az Európai Szabadalmi Hivatal alig több mint 180 ezret… Az Ázsiában található
hivatalokhoz érkezett a 2020-ban világszerte benyújtott összes bejelentés kétharmada. Elképesztő a különbség, és az olló csak nyílni
fog. Még egyetlen számadat, hogy teljes legyen a kép: 1999-ben
Kína még mindössze 290 szabadalmat tudott felmutatni évente.
Az orosz–ukrán háború milyen hatással lehet a szellemi
tulajdonjogok biztonságára az érintett országokban?

– Oroszország már március elején bejelentette, hogy az őket
szankcionáló országok szabadalmaihoz és oltalmaihoz fűződő jogokat korlátozzák, kényszerengedély alá vonják. A háború kirobbanása óta számos nagyvállalat vonult ki Oroszországból, azonban
még ők sem mérték fel döntésük hosszú távú következményeit.
Számukra ugyanis abban az országban megszűnt az oltalmakhoz
kapcsolódó jogbiztonság. Például több gyógyszergyártó cég és
gyorsétteremlánc licence vált szabad prédává, és nagyon sok ágazatban jelent majd ez egyelőre megoldhatatlannak tűnő gazdasági problémát. A háború után elképesztő mennyiségű oltalmi jogi
per indulhat majd el, de ki tudja, hogyan lesznek érvényesíthetőek
majd ezek a jogok… ¡

Átadták az SZTNH új irattárát
Idén áprilisban adták át Budapesten a Soroksári úton az SZTNH új
irattárát, ahol csaknem 300 ezer
iratot őriznek, ami közel ötezer
folyóméter hosszú. A digitalizáció
korában megváltozott az irattár
jelentése, de továbbra is komoly
szellemi, tudásmegőrző és jogi jelentősége van. Az iratanyagok nem
kerülhetnek ki az épületből, minden
dokumentumot elektronikus formában továbbítanak az igénylőknek.
Az iratokat korábban széttagolva,
több helyen, nem túl ideális körülmények között tudták csak tárolni.
A Soroksári úti raktár megfelel
a Magyar Nemzeti Levéltár állományvédelmi ajánlásának: védett
a külső fénytől, tartható a megfelelő páratartalom és hőmérséklet,
elkülönülnek a publikus és nem
publikus iratok, és a digitalizáció
is egyszerűen megoldott.
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Európai uniós támogatásból valósult meg a Breuckmann Hungary Kft. (és konzorciumi partnerei
által) az e-mobilitáshoz használt energiahatékony öntött rézrotor nagyszériás sorozatgyártására
alkalmas technológiájának és gyártócellájának kifejlesztése.
2022/06/30
A „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” című pályázati kiírás során „E-mobilitáshoz
használt energiahatékony öntött rézrotor nagyszériás sorozatgyártására alkalmas technológiájának és
gyártócellájának kifejlesztése” címmel, GINOP-2.2.1-15-2016-00002 azonosítószámmal nyert a konzorcium
505,88 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást a Széchenyi 2020 program keretében.

A 800,86 millió forint összköltségvetésű projekt célja, hogy az elektromos autókhoz használt öntött rézrotor
gyártására alkalmas rézolvasztó-öntőgép és a hozzá tartozó meleg-tengelyező gyártástechnológia és egyúttal
berendezések kifejlesztése és megvalósítása, ami magában foglalja a megolvadt fémmel érintkező gépalkatrészek alapanyagának fejlesztését is. A kifejlesztett gyártócella nagyszériás gyártást tesz lehetővé, és alkalmas más, nagy sorozatban gyártott (pl. szivattyú) rézzel vagy adott esetben alumíniummal kiöntött rotorok
elkészítésére is.
Konzorciumi tagok:
Breuckmann eMobility Kft. (konzorciumvezető)
Miskolci Egyetem
Öntőgépszerviz Kft.
Az 1200 °C-os megolvadt réz nyomásos öntése a fém áramlási sebessége és magas hőmérséklete miatt
összetett technológia. Az olvadt fémmel érintkező szerszám- és gépalkatrészek nagy termikus és dinamikus
igénybevételnek vannak kitéve. A járműiparban nagy, százezres darabszámok csak rövid ciklusidővel érhetők
el, emiatt a szerszám- és főként az olvadt fémmel érintkező gépalkatrészek a hagyományos meleg szilárd
acélokból már nem készíthetők el. Így olyan fizikai és mechanikai tulajdonságokkal rendelkező új anyagok
(pl. felületmódosított acél, kerámia vagy kompozit) kipróbálása, fejlesztése és használata szükséges, amelyeknek az alkalmazása eddig a kisebb darabszámok és a hosszabb gyártási ciklusidő miatt nem volt követelmény.
A rövid ciklusidő miatti termikus és egyéb fizikai terhelések előzetes meghatározása szimulációs szoftverek
és hagyományos méretezési számítások segítségével történt. Az anyagtudományi, hőtechnikai és szimulációs
feladatokat a Miskolci Egyetem Öntészeti Intézete végezte. A gyártáshoz szükséges egyes berendezések, olvasztó-, öntőegységek műszaki fejlesztését, tervezését, valamint működésük összehangolását, továbbá a szabályozó-, felügyelőrendszer kifejlesztését és megvalósítását az ipari partnerek (Breuckmann Hungary Kft.,
Öntőgépszerviz Kft.) közösen végezték el.
További információ kérhető:
Breuckmann eMobility Kft.
Cím: 2500 Esztergom, Táti út 28.
e-mail: peter.szilagyi@emobility.breuckmann.de

Eötvös Loránd Tudományegyetem • elte.hu

Pezsgő innovációs élet
az ELTE-n
Az elmúlt években – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által
meghirdetett Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázati programon elnyert
támogatásnak köszönhetően – új lendületet kapott az innovációs ökoszisztéma
az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Az egyetemi innováció menedzseléséért felelős Innovációs Központ szervezésében, a korábbi tevékenységek folytatása
mellett számos új, izgalmas projekt indult, amelyek mindegyike az intézményben
elérhető kutatás-fejlesztési eredmények hasznosulását, valamint a kutatói és
hallgatói innovációs ötletek továbbvitelének támogatását célozza.

A

z egyetemi innováció keretrendszerét a szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó
szabályzat jelenti, amely
2021-ben jelentős módosításon esett át,
átláthatóbb és aktualizált tartalommal
szolgálja az oltalomképes és/vagy hasznosítható szellemi alkotásokat létrehozó kutatók tájékoztatását. Az új szemléletű szabályzat innovatív megoldásokat
tartalmaz, mint például az expressz licencia vagy easy IP lehetőségét. Az írott
szabályok alkalmazásában, az oltalmi
és hasznosítási folyamatok útvesztőiben az egyetemi innovációs menedzserek segítik a kutatókat. Az eredmények
magukért beszélnek: az egyetem évente
átlagosan három új szellemi alkotásra
vonatkozó hasznosítási szerződést köt
külső partnerrel, és négy új elsőbbségi
szabadalmi bejelentést nyújt be.
Ám a fenti folyamatokra csak akkor
kerülhet sor, ha a megfelelő „nyersanyag” – kutatási eredmény – rendelkezésre áll. Ennek érdekében az Innovációs Központ létrehozta a Proof of
Concept pályázati programot, amelynek
keretében olyan ígéretes kutatási projektek kapnak kis összegű támogatást,
amelyek üzleti hasznosíthatósága még
nem bizonyított, de számottevő potenciállal rendelkeznek, és továbbvitelükre
külső pályázati/befektetői forrás nem
bevonható. A program keretében tavaly
mintegy 53 millió forintból összesen
nyolc projekt megvalósítására került
sor, és ehhez nyolcmillió forintot ipari

partnerek biztosítottak a várható ipari
hasznosítás reményében.
Az innovációs szemléletformálásnak az egyetemi ökoszisztémában kiemelt fontossága van, ehhez igazodva
az ELTE a kutatók és a hallgatók által
is elérhető innováció- és kutatásmenedzsment-képzéseket szervez, minden
olyan témakört felölelve, amely szükséges az innovációs projektek megvaló-

innováció

sításához. A hallgatói innovációt ötletpályázatok, hackathonok, pitch versenyek ösztönzik, amelyek népszerűsége
azt mutatja, hogy egyre növekszik az
igény a hallgatók részéről is egy aktív,
jól működő egyetemi ökoszisztémára.
A belső innovációs szolgáltatásokon
kívül egyre intenzívebb kapcsolat alakul ki a piaci szereplőkkel is. A közelmúltban feltérképeztük az egyetemi
kompetenciákat, amelyek egy folyamatosan frissülő tudásmenedzsment-adatbázisban érhetők el. A szolgáltatási portfólió hatékonyabb hasznosítása, a KFI
együttműködések átláthatósága érdekében a partnerkapcsolatok nyilvántartása egy CRM (Customer Relationship Management, vagyis ügyfélkapcsolat-kezelés) rendszerben valósul meg.
A pályázati forrásbevonás hatékonyabb
működését a kutatók számára folyamatosan elérhető Horizon Europe pályázati információs pont és tanácsadási
szolgáltatás biztosítja. ¡
A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00004
azonosító számú projekt az Innovációs és
Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott támogatásával, a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO pályázati program ﬁnanszírozásában valósul meg.
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Szerzők: Lukács Edit és István Zsolt

Innovációs Nap
a Miskolci Egyetemen
A Miskolci Egyetemen immár második alkalommal rendezték meg az Innovációs Napot, idén
május 5-én. Az egész napos eseménynek három programja volt. A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetségével közösen bonyolították le „Az egyetemek szerepe az innovációs
ökoszisztémában” című konferenciát, megtartották a Proof of Concept verseny döntőjét, valamint a Területi Innovációs Platform keretében került sor egy üzleti workshopra (TIP Klub).

A vállalkozói készségek fejlesztése és a startup vállalkozások indításának támogatása
kiemelt cél az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázatban. A Miskolci Egyetem
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00003 azonosító számú, Tudástól az Üzletig – Tudásvagyon hasznosítása a Miskolci Egyetemen
című pályázatában immár hagyománynak
tekinthető versenyeket hirdet meg valamennyi ﬁatal oktatója, kutatója és hallgatója számára.

patok és ötletgazdák az új ismeretek mellett önfejlesztési tanácsokat is kaptak, így
a mentorok támogatásával dolgozhattak
kreatív ötleteik feltárásán és rendszerezésén. A legígéretesebb versenyzők lehetőséget kaptak, hogy részt vegyenek a második
félév hat alkalomból álló inkubációs programjában is, ahol ötletük validálása mellett
hangolhatják ﬁnomra az ügyfélközpontú
gondolkodásukat a design thinking módszertan segítségével. Az intenzív oktatáson

Demo Day-en mutatkoztak be az idén május 5-én megrendezett II. Innovációs Napon. A Proof of Concept alap jóvoltából
tízmillió forintos támogatásért folyt a verseny, a támogatással továbbfejleszthetik
vállalkozói ötleteiket a hallgatók.
Húsz versenyző, 13 csapatban vett részt
a versenyen, melyre a Miskolci Egyetem
Startup központjában került sor. A pályázó
hallgatók az egyetem öt karán tanulnak.
A verseny első helyezettje Csernák Lili
másodéves vegyészmérnök-hallgató és társa, Nagy Nelli elsőéves joghallgató. Ötle-

A 2021/2022-es tanévben egy teljes tanévet átölelő inkubációs program kezdődött a Miskolci Egyetemen a Technológiaiés Tudástranszfer Igazgatóság koordinálásával, amelynek szakmai lebonyolítását
az MVM Smart Future Lab Zrt., az MVMcsoport üzleti inkubátora végezte. A program keretében a hallgatók betekintést
nyernek a startupok hétköznapjainak működésébe, továbbá értékes tapasztalatra
tesznek szert a vállalkozói terület működését illetően.

a sikeres startup indításához, fejlesztéséhez,
az üzleti terv elkészítéséhez, a csapatépítéshez, a piacelemzéshez, ötletük piacképességének vizsgálatához, a prototípustervezéshez, illetve megoldásuk hatékony
bemutatásához kapnak majd elengedhetetlen gyakorlati ismereteket. A csapatokat
az inkubációs programon az MVM-csoport
és a Miskolci Egyetem mentorai támogatták szaktudásukkal és iparági ismereteikkel.
Az inkubációs programban részt vevő
csapatok a projekt zárásaként úgynevezett

tük egy a poszt-Covid tüneteit enyhíteni
képes táplálékkiegészítő fejlesztése. A táplálékkiegészítőjük prototípusa már elkészült, önkéntesek bevonásával tesztelik, a
labormérések jó eredményeket mutatnak.
A lelkes csapat a Műszaki Anyagtudományi Kar oktatóinak szakmai támogatásával
folytatja munkáját. Ötletük támogatására
négymillió forintot nyertek.
A második helyezettnek járó kétmillió
forint támogatást a szakmai zsűri két csapatnak ítélte oda. Jakus László negyedéves

A Proof of Concept verseny
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Tavaly novemberben a kétnapos StartME-up! ötletversenyen az egyetemi csa-
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járműmérnök-hallgató a LacAgro ötletével nyert;
mezőgazdasági nagygépes szolgáltatások optimalizálása a cél egy applikáció segítségével. A másik
csapat tagjai programtervező és mérnök informatikus hallgatók, Lippai János Rudolf és Szeli Zsolt
a SaaS Éttermi szoftver és applikáció ötletükkel
pályáztak. Az ötlet lényege egy olyan integrált
szoftvercsomag összeállítása, mely a beszerzéstől
az értékesítésig valamennyi éttermi folyamatot
integrál, ezzel segíti a menedzsment munkáját.
A legjobb prezentáció díját Somogyi Dominik Martin elsőéves kereskedelem és marketing
szakos hallgató nyerte el. Ötlete saját hobbijából
ered. Az Airsoft Barrel Nano-Layer ötlet lényege
egy olyan védőfólia fejlesztése, mely az airsoft
fegyverek csövét védi, ezzel a lövés pontosságot
növeli. Példaértékű prezentációját díjazta a zsűri.
Az előzetesen beadott írásos pályázatok közül a zsűri kiemelte Máté Kamilla másodéves gépészmérnök MSc hallgató ötletét, és a leginnovatívabb szociális vállalkozási ötlet díjjal, egymillió
forint támogatásban részesítette. Ez az ötlet is
saját hobbi továbbgondolásából ered. A pályázó
jógaoktató, rendszeresen szervez csoportos jógaórákat. Egy olyan közösségi szolgáltatóteret akar
kialakítani, ahol a jógaórán részt vevő anyukák és
kicsi gyermekeik is egyszerre kapcsolódhatnak ki,
testileg-lelkileg fejlődhetnek.
A hallgatói innovációs versenyek, startup
programok szervezője a Miskolci Egyetem, cél
az egyetemi tudás gyakorlati hasznosítása, a tehetséges egyetemi hallgatók támogatása ötleteik
megvalósításában.

Miskolci Egyetem TIP Klub
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), valamint a Miskolci Egyetem (ME)
2019-ben alapította meg a Területi Innovációs
Platformot (TIP). A Területi Innovációs Platform
egy térségi szerveződés, amely térben és időben
egyszerre biztosít lehetőséget a közvetlen innovációs szakpolitikai irányok megismerése mellett
a helyi ökoszisztéma szereplőivel való együttműködések kialakítására, erősítésére, új szakmai alapok létrehozására.
2022-ig az országban összesen 13 TIP jött létre az egyetemi központokhoz kapcsolódóan, és
ezekhez eddig 550 vállalkozás csatlakozott.
A Miskolci Egyetemen létrejött Platformhoz
már közel száz cég kapcsolódott. Az elmúlt két

évben a TIP-tagok havi innovációs hírlevelet kaptak, illetve évi négy innovációs eseményen vehettek részt, ezeket
a Miskolci Egyetem szervezte. A Miskolci
Egyetem a TIP-program további fejlesztésében érdekelt, ezért elindította a TIP
Klubot, amelynek keretében havi tematikus klubüléseket szervez az innováció
iránt érdeklődő TIP-tagoknak.
Az első rendezvényre idén május
5-én került sor a Miskolci Egyetem Startup Központjában. A TIP Klub első eseménye az energetikai innovációkkal
foglalkozott, és közel húsz érdeklődő
jelenlétében zajlott.
Első előadóként dr. Kiss Csaba,
az MVM Zrt. termelési vezérigazgató-

helyettese az MVM jelenlegi és jövőbeli
energetikai fejlesztési terveiről számolt
be. István Zsolt, a Miskolci Egyetem innovációmenedzsment-vezetője bemutatta az egyetem szerteágazó, energetikai innovációval kapcsolatos kompetenciáit és szolgáltatásait, dr. Dobó Zsolt
tudományos főmunkatárs pedig innovatív kutatási eredményeiről számolt
be az alternatív energetikai fejlesztések
területén.
Az előadások után a résztvevők röviden bemutatkoztak, majd kötetlen beszélgetés keretében ismerkedtek. A TIP
Klub következő ülésére június 8-án kerül
sor, a téma a körforgásos gazdaság és
hulladékgazdálkodás lesz. ¡

A 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00003 számú projekt a Nemzeti
Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással,
a 2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO pályázati program ﬁnanszírozásában
valósult meg.
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Képek forrása: naktechlab.hu

Állatorvostan-hallgatók
innovációs sikere
A közelmúltban került sor a NAK Techlab Hackathon versenyre a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemen, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) rendezésében.
A program hosszú távú célja a mezőgazdaság digitális modernizációja.

A

hackathon egy legalább 24 órán tartó ötletverseny, ahol
a versenyzők csapatokba szerveződve fejleszthetik és mutathatják be saját ötleteiket. A hackathonok során a csapatoknak egy konkrét kihívásra kell ötletet, megoldást kitalálniuk.
Idén az egyik fő kihívás az állattenyésztés volt: minden olyan téma, mely
nagymértékben javítja az állattartáshoz kapcsolódó feltételeket (például antibiotikumok felhasználásának csökkentése, állattartáshoz kapcsolódó energiafelhasználás és takarmányfelhasználás optimalizálása).
Két hallgatói csapat is képviselte az Állatorvostudományi Egyete met. A CowOp csapatát Liptai Hajnalka, Pál Zsófia és Szentgyörgyi
Virág – harmadéves állatorvostan-hallgatók alkották, ötletükkel pedig
első helyezést értek el. A ChromatAir csapat különdíjban részesült tagjai: Barnácz Franciska, Pónya Ágnes, Tamás Gergely és Csirmaz Bence
szintén harmadéves állatorvostan-hallgatók.
Amellett, hogy a résztvevők betekintést nyertek az üzleti életbe és befektetési tapasztalatokat is szerezhettek, a nyertes csapatok értékes nyereményeket vehettek át. Az első helyezett CowOp tagjai utazási kupont
és műszaki cikkekre fordítható utalványt, agrárszakmai konferenciabelépőjegyet, valamint éves magazin-előfizetést nyertek. A ChromatAir
különdíjként egy gyárlátogatáson vehet majd részt.
A zsűriben olyan jeles tagok kaptak helyet, mint dr. Juhász Anikó,
az Agrá rminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes á llamtitká ra;
Győrﬀ y Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke; Maróti Miklós, az AgroVIR Kft. ügyvezetője, továbbá Posta Donát, a SMAPP Lab
társalapítója.

A fődíjat az Állatorvostudományi Egyetem hallgatóiból álló CowOp
csapat tagjai vehették át, akik ötletükben egy a tejtermelésből kiszelektált
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tehenek és vemhes üszők nagyipari és kisüzemi
gazdaságok közötti előnyös adásvételét támogató
rendszer ötletét dolgozták ki.

A különdíjas ChromatAir csapat egy kromatográfiás technológiával működő diagnosztikai
rendszert tervezett, amely a baromfitelepek szellőztetőrendszerébe építve segíti a fertőző megbetegedések korai diagnózisát.
A különdíjas csapat az Állatorvostudományi
Egyetem Innovációs Ökoszisztéma projektjének
keretében, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által tavaly indított Hungarian
Startup University Program (HSUP) egyik idei
nyertese. Az egyetemen Innovációmenedzsment
1. és 2. néven fut az e-learning-alapú, innovációs
gondolkodást elősegítő fakultatív tantárgy, melynek a második félévében kiválasztott nyertes projektek 3-5 fős csapattagjai négy hónapon keresztül jelentős ösztöndíjban is részesülnek.
A nagy sikerű, kreatív gondolkodást igénylő
fakultáció tavaly 76 fővel indult, a második félévet
34 fő folytatta, és összesen öt nyertes projektgazda kezdhette meg ötletének kidolgozását. Idén
25 fő kezdte meg az első félévet, közülük 19-en
folytatták a másodikat, és összesen három nyertes projektötlet kapott támogatást. A tantárgy
országos integrációja pedig lehetővé teszi az egyetemek közti csapatok kialakítását és az eltérő
szakterületek közös, innovatív együttműködését,
a közös gondolkodást. ¡

csapadékeloszlás, talajvíz-gazdálkodás, talajszerkezet, talajművelés, fajtanemesítés, öntözés

Szerző: Hor váth Dániel

Mezőgazdaság
és vízhiány
Mezőgazdaságra, élelmiszer-termelésre mindig is szükség lesz, bármilyen környezeti körülmények is lesznek a közeljövőben. Így hát szembe kell néznünk az immár elkerülhetetlen
klímaváltozás okozta csapadékeloszlás- és csapadékmennyiség-változással. Átgondolt, tudatos módszerekkel és fejlesztésekkel kell működtetnünk a növénytermesztésünket. Már ma
is ismertek azok az eljárások, amelyek alkalmazásával fenn lehet tartani a mezőgazdaság
termelékenységét, még a várhatóan egyre súlyosabbá váló aszályos körülmények között is.
Ez a lényege a vízhiányt kutató két mezőgazdasági szakember, Hetesi Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víz- és Környezetbiztonsági Tanszékének docense és Kátai János,
a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
emeritus professzora lapunknak kifejtett álláspontjának.

E

gyre kevesebb kutató van azon a véleményen, hogy az éghajlatváltozás megállítható, sőt a mérséklésére is egyre
kevesebb az esély. Nagy valószínűséggel a következő öt
évben meg fogjuk haladni a 1,5 Celsius-fokos globális átlaghőmérséklet-emelkedést, amit a szakértők a még menedzselhető
melegedés felső határának tartanak. Marad hát a károk csökkentése és az alkalmazkodás. Az éghajlatváltozás korántsem csupán
a hőmérséklet emelkedésében nyilvánul meg, hanem a csapadékviszonyok megváltozásában is. Az éves csapadékösszegek azt mutatják, hogy nem annyira az általános kiszáradás lesz jellemző Magyarországon, sokkal inkább a szélsőséges csapadékértékek gyakorivá válása. Jellemző az extremitások gyors ingadozására, hogy
a rendszeres mérések kezdete óta 2010 volt a legcsapadékosabb év
hazánkban, de rögtön utána 2011 volt a legszárazabb.
Ezt a kiszámíthatatlan ingadozást a mezőgazdasági termelés
sínyli meg leginkább, így az agráriumban dolgozó kutatóknak és
fejlesztőknek talán nincs is jelenleg fontosabb feladatuk, mint
a vízhiány, illetve általánosságban a klímaváltozás elleni felkészülés. De vajon érezhető-e már napjainkban is a mezőgazdasági termésátlagokon a vízhiány súlyosbodásának hatása?

„Vannak mélyen gyökerező kultúrák, például akácültetvények,
gyümölcsösök, szőlők, amelyek telepítésével már évek óta problémák vannak, hiszen a talaj mélyebb rétegeiben sincs annyi víz,
mint régebben, illetve a gazdák arról számolnak be, hogy a kutak
vízszintje az országban mindenhol apad. Ha van is némi visszapótlódás egy kiadósabb eső után, az sokszor nem éri el az eredeti szintet – magyarázza Hetesi Zsolt. – De a szántóföldi egyéves fordulójú növénytermesztés sincs jobb helyzetben. E termelésnek a talaj
felső, 40 centiméteres rétegéből kell gazdálkodnia, amit egy kiadós,
50-60 milliméteres eső telít, ám gyorsan el is párolog a talajból
– a növényen keresztül, vagy közvetlenül a talajfelszínen.

Azt látjuk, hogy a tavaszok
szisztematikusan szárazodnak.”
Hetesi Zsolt és munkatársai 2019-ben megvizsgálták, hogy Mosonmagyaróvár térségében hogyan alakult az elmúlt százhúsz évben az egyszerre lehulló csapadék mennyisége, a hőségnapok szá-
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Hazánkban negyedik éve kevesebb tavasszal a csapadék, ami azt jelenti, hogy a tavaszi vetésű
kultúrák, például a zab, a tavaszi borsó, a szója nem kap annyi csapadékot, hogy időben ki tudjon
hajtani. Ennek következtében ezek a növények sokszor „elveszítik a gyomok elleni versenyt”.

ma és az átlaghőmérséklet. Azt találták, hogy az átlaghőmérséklet
szigniﬁkánsan emelkedett, és a szélsőséges időjárási események
száma is szigniﬁkánsan megnőtt.

A talaj szerkezete is fontos
„Roppant nehéz megítélni, hogy a mezőgazdaságban jelenleg nagyobb-e a vízhiány, mint amilyen évtizedekkel ezelőtt volt, ugyanis
az egyes évek között jelentős a különbség.

A változás inkább abban érhető tetten, hogy
egyre gyakrabban nem áll rendelkezésre
a mezőgazdaság számára adott helyen és
adott időben szükséges vízmennyiség
– mondja Kátai János. – Ennek az az oka, hogy a csapadék térbeli és időbeli eloszlása egyenetlen. A mérsékelt övben az április
és szeptember közötti vegetációs időszakban hullott csapadék fontos elsősorban, mivel ezt a vízformát közvetlenül hasznosíthatják
a növények, de az október és március közötti csapadék is jelentős
lehet ott, ahol a talaj képes megtartani, tartalékolni a vizet.”
A talajok vízgazdálkodása szerepet játszik a talajalkotó ásványok, kőzetek mállási, talajképződési és a talajdegradációs folyamataiban, valamint a biogeokémiai ciklusok tömegkörforgásában
és energiaáramlásában. A talajok vízgazdálkodását a talajokban
található víz mennyiségével, annak mozgásával és térbeli, időbeli
változásával lehet jellemezni. A talaj termékenységében is meghatározó a talaj vízgazdálkodása, hiszen a növények elsősorban a vízben oldott ásványi anyagokat hasznosítják. Megszabja a növények
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víz- és levegőellátását, döntően befolyásolja a talajok biológiai aktivitását. Magyarországon a mezőgazdasági hasznosítás alatt álló
talajok 43 százaléka kedvezőtlen, 31 százaléka jó vízgazdálkodású,
míg a fennmaradó talajok vízgazdálkodása közepes.
Egy térfogategységnyi talaj 50 százaléka szilárd fázis, amely ásványi (homok, vályog, agyag) és szerves anyagokból áll, emellett
5–20 százalék levegő és 30–45 százalék víz alkotja a talajt. A talajokban a víz és a levegő aránya elsősorban attól függ, hogy mekkora mennyiségű víz kerül a talaj felszínére, és a talajvíz szintje milyen mélységben helyezkedik el.
Ideális esetben a 100 centiméter vastagságú talajréteg a lehulló
csapadék kétharmadát képes lenne befogadni és raktározni, azonban ez a képessége igen jelentős mértékben függ a talaj összetételétől, valamint a talajművelés módjától.

A stresszeltség korántsem
csak kiszáradást okoz
A szárazság nem csupán a vízhiány közvetlen következményei miatt káros a mezőgazdasági növények fejlődésére, hanem az aszály
miatt később kelnek ki, lemaradnak, lassabban fejlődnek, és növekszik a stresszeltségük. Ez a gyomokkal szembeni kompetíció,
vagyis versenyhelyzet során, vagy a növényi károkozók elleni védekezésben is hátrányosan érinti őket. Ezek a tényezők a termés
csökkenését okozzák. Hetesi Zsolt elmondta, hogy tavaly voltak
az országnak olyan vidékei (és ebbe a Dombóvári járás is beletartozott, ahol a gazdaszövetkezetük működik), ahol egyes táblákon
a szokásos termés ötven százalékát tudták csak betakarítani kukoricából. A kukorica az egyik legvízigényesebb tavaszi vetésű növény, ezért igen gyakori, hogy sok növény nem jut hozzá az életben maradáshoz szükséges vízmennyiséghez.
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„Nyaranta egyre korábban jelentkezik az aszály. Tavaly az aratás környékén volt az első nagy hőhullám, és ez megakasztotta
a kukorica növekedését, és a környékünkön a szójatermés is nagyon rossz volt. Ez egyértelműen a talaj víztartalom-csökkenésének
a következménye – magyarázza Hetesi Zsolt. –

A lehetséges megoldások (az öntözés, a talajszerkezet átalakítása, illetve a növényfajták
cseréje) nem mindegyike célravezető minden
helyzetben, mindenhol az aktuális viszonyoknak megfelelően kell beavatkozni.”
Ha szélesebb tűréshatárú, illetve alkalmazkodóképesebb növényeket használnak, akkor egyúttal a jövőben várható további melegedésre, illetve a súlyosabbá váló vízhiányra is fel lehet készülni.
Emellett korábban nem próbált növények is társíthatók egymással, amelyek így egymást védhetik a környezeti stressztől.

A vegetációs időszakban hulló csapadék elsődleges fontosságú a mezőgazdaság termelékenysége szempontjából. Viszont
ez azt is jelenti, hogy nem az adott helyszínen lehullott éves
csapadékmennyiség lesz az irányadó, hanem a vegetációs időszak csapadékmennyisége. Amikor az Alföldön évi 600 milliméter csapadék esik, az jól hangzik, viszont egyúttal megtévesztő
is, hiszen ennek jelentős része, akár kétharmada is a vegetációs
időszakon kívül hullik. Ennek a mennyiségnek egy része ugyan
elraktározódik a talajban, ám nagyon sok belőle a veszteség is.
Ezt megfelelő talajműveléssel – ami a mezőgazdaság egyik leghatékonyabb eszköze a növényeket sújtó vízhiány csökkentésére – lehet enyhíteni.
„A talajműveléssel elő tudjuk segíteni, hogy a különféle textúrájú:
homokos vályog, vályog vagy agyag talajok hosszabb ideig, a megfelelő mértékben tudják raktározni a vizet. Itt sem jó egyik szélsőség sem: az egyik talaj, a homok, gyorsan átereszti a vizet, a másik,
az agyag pedig túl sokat megtart belőle, és belvíz alakulhat ki. Ez
esetben akár teljesen hasznosíthatatlan marad a termőföld – érvel
Kátai János. – Noha sokszor, rendszeresen csak 20-25 centiméter
mélyen művelik a talajt, de alkalmanként ez nem elég, a talajművelésnek mélyebbre kell hatolnia, mert a rendszeres, állandó mélységű talajművelés hatására kialakulhat a művelőtalp-tömörödés,
amely nem engedi át a vizet. Emiatt előfordul, hogy a talaj felszínén
áll a víz, 20 centiméter mélység alatt viszont annyira száraz, hogy
porzik. Ezt fel kell lazítani, különben nemcsak a víz nem tud leszivárogni a mélyebb rétegekbe, de a növények gyökerei is nehezen
hatolnak mélyebbre.”

„Sok megoldás van a vízhiány csökkentésére,
ám attól tartok, hogy ezek együttes használata
is csak ideig-óráig segíthet a növényeken,
miközben a döntéshozóktól várt, alapvető
hatású cselekvés várat magára, az éghajlat
pedig rövid távon nem látszik stabilizálódni
– mondja Hetesi Zsolt. – Arról sincs még kellő információnk, hogy
milyen visszacsatolások indulnak be a rendszerben, és milyen
másodlagos hatása lesz a csapadékhiánynak a mezőgazdaság egészére. Ezt a jövő majd megmutatja, de jobb lenne nem megvárni.”

Szárazság = drágaság?

A talaj mechanikai összetétele és szerkezete alapvetően befolyásolja a talaj vízbefogadó, -áteresztő és -megtartó képességét, illetve azt, hogy mennyi víz szivárog belőle lefele. Tehát
a lehullott csapadék mennyisége mellett ez is meghatározza
a növények vízellátottságát.

Sok gazdálkodó tart attól, hogy a jövőben a vízhiányhoz alkalmazkodó gazdálkodás egyre drágább lesz, és így hamarosan egyszerűen már nem fogja megérni a termelés. Hetesi Zsolt ezzel
kapcsolatban megjegyzi, hogy mindazok a feltételek, amelyeket
hagyományosan a modern gazdálkodáshoz társítunk, például
a vegyszer, a műtrágya, a gázolaj, vízhiány nélkül is jelentősen,
esetenként több száz százalékkal drágultak az utóbbi években.
Vagyis a termelés akkor is drágább lesz, ha nem tettünk semmit
az aszály ellen. Ettől függetlenül igaz az, hogy a szárazságtűrő
hibrid kukoricafajták vetőmagjai 20-30 százalékkal drágábbak, mint a hagyományos hibridek. Még nagyobb, jóllehet egyszeri beruházást igényelnek a táblák közé ültetett fasorok vagy
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a talajkímélő gazdálkodási módra való áttérés, amelyhez különleges vetőgépre van szükség.
Nagyon valószínű, hogy a következő években bizonyos növényfajok termesztése teljesen el fog tűnni a magyar mezőgazdaságból. Erre Hetesi Zsolt a gazdaszövetkezetükből származó
példát hoz: „Az utóbbi években azt tapasztaltuk, hogy a mi szövetkezetünkben kizárólag akkor érdemes burgonyát ültetni, ha
közvetlenül egy erdősáv mellé tudjuk vetni. A burgonyának a forróság és a csapadékhiány miatt a nap legalább 30-40 százalékában árnyékban kell lennie, és még így is csak öntözéssel valósítható meg értelmezhető termés. Egyértelmű, hogy Magyarország
a burgonya termőterületének déli határán helyezkedik el jelenleg,
és ahogy tovább melegszik az éghajlat a jövőben, a burgonya termelési sávja északra tolódik, és mi kikerülünk belőle. De kivettük
a termelésből a szóját is, ugyanis hiába vetettük mélyre, csak hiányosan kelt ki, ami miatt sokáig a földben maradt, emiatt pedig
a gyomirtás megoldhatatlan volt, és a termőföldet elborította
a parlagfű.” Ez is jó példa arra, hogy a vízhiány sok más, a mezőgazdasági termelést károsító hatást, így a gyomok elszaporodását is magával hozza.
Kátai János szerint is alapvető fontosságú, hogy minden termőterületen a helyi ökológiai jellegzetességeknek megfelelően avatkozzunk be a vízhiány csökkentése érdekében. Jóllehet az ország
területe nem nagy, mégis merőben eltérő feltételek alakulhatnak
ki például a Hajdúsági-löszháton, mint a Duna–Tisza közi homokon vagy Mezőföldön. A talajok vízellátottságát az ember által alkalmazott agrotechnikai eljárások mellett a domborzat, a terület
kitettsége, a mikroklíma, a talajtípus és a talaj fontosabb ﬁzikai,
kémiai és biológiai tulajdonságai egyszerre befolyásolják, és ezek

együttesen határozzák meg, hogy milyen növényt hogyan és mikor lehet az adott termőhelyen termelni.
E lehetőségeket a fajtanemesítéssel is bővíteni lehet: a nemesítők törekednek az aszályérzékenység csökkentésére, vagyis olyan
növényfajtákat állítanak elő, amelyek jobban elviselik a vízhiányos
környezetet. Emellett tudatosabban lehet olyan növényfajtákat
választani, amelyek jobban illenek az adott termőterületek bizonytalan csapadékviszonyaihoz. Viszont nehézséget jelent az,
hogy az utóbbi évtizedekben csökkent a termesztett növények
köre a hazai mezőgazdaságban.

„Magyarországon a négy nagy növénykultúra:
a búza, a kukorica, a napraforgó és
a repce mellett egyre kevesebb egyéb növényt
termesztünk jelentős mennyiségben
– mondja Kátai János. – Húsz évvel ezelőtt sokkal szélesebb spektruma volt a növénytermesztésnek. Minthogy a különböző fajták
vízigénye eltérő, a sokszínűbb termelés lehetőséget teremtett volna
arra, hogy a különböző vízgazdálkodású termőhelyen is hatékonyan termelhető növényeket válasszanak a gazdák.”

Megoldás-e az öntözés?
A legtöbb embernek valószínűleg az öntözés jut először eszébe,
ha a mezőgazdasági vízhiány okozta problémák elhárításáról, mérsékléséről van szó. Kátai János azonban arra ﬁgyelmeztet, hogy

A szántók mellé telepített mezővédő
erdősávokkal, az erdők „páracsapda”
tulajdonságát, illetve árnyékolását
kihasználva bizonyos mennyiségű nedvességet meg lehet őrizni a területen,
a felszíni párolgás csökkentésével.
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A szárazság hatására romlik a talaj szerkezete, szétesnek a talajmorzsák, porosodik a talaj. Az ebből adódó
vízhiányt öntözéssel nem lehet kompenzálni, de regeneratív vagy talajkímélő gazdálkodási módokkal növelni
lehet a talaj vízbefogadó képességét nagyobb mélységig.

az öntözés nemcsak mezőgazdasági, de legalább annyira ökológiai, gazdasági és össztársadalmi kérdés is. Jelenleg több víz folyik
el a Dunán és a Tiszán, mint amennyi érkezik, magyarul a csapadék
egy része is elfolyik, és szinte semmit sem tározunk belőle. A megépített víztározók nem alkalmasak arra, hogy onnan öntözzenek,
inkább csak az árvíz elleni védekezés céljait szolgálják.
„A búzát a téli csapadék általában még megmenti. Inkább
a kukoricánál látjuk azt, hogy az augusztusi csapadékhiány miatt már a termés kialakulása és érése előtt elkezdenek a növény
levelei sárgulni. Ilyenkor a gazdák gyakran úgy döntenek, hogy
ebből már nem lesz kukorica-szemtermés, és az egész kukoricanövényt silózzák, hogy takarmányként értékesítve valamennyi
bevételt megmentsenek. Sok helyen megﬁgyelhető, hogy kényszerből nem az adott termőhelynek megfelelő növényeket termesztenek, és ilyenkor még fokozottabb lehet az aszálykár”
– összegez Kátai János.
Kérdés, hogy megéri-e öntözni, és a mesterséges vízutánpótlás
révén keletkezik-e annyi terméstöbblet, amennyi fedezi az öntözés
igen magas költségeit.
Hetesi Zsolt szerint az öntözés lehetőségével leginkább azok
a gazdák élhetnek, akiknek van víztest a termelőhelyük közelé-

ben, mert jelenleg viszonylag könnyen adnak a hatóságok öntözési
engedélyt. A kutató úgy véli, hogy ez abból a szempontból káros, hogy nem hosszú távú megoldás, és ha az egész rendszerben
(a környezetben) kevés a víz, akkor előbb-utóbb ezekből a víztározókból is el fog fogyni. Gyakran célravezetőbb, ha regeneratív
vagy talajkímélő gazdálkodási módok révén növelni lehet a talaj
vízbefogadó képességét nagyobb mélységig. Ilyenkor a fő vegetációs időszakon kívül takarónövényeket vetnek, amelyek a gyökereikkel átjárják a talajt, és ezzel „szerkezetessé” (vagyis aggregátumokban gazdaggá) teszik azt. Miközben a szokványos szántási
mélység 30 centiméter, addig a szántás nélkül dolgozó, talajkímélő
gazdálkodással akár 50-60 centiméter mélyen is porhanyós, laza
talajszerkezetet lehet előállítani. Így aztán a talaj akár kétszer annyi
vizet is képes befogadni.
A jövőt illetően Kátai János elmondta, hogy az egyre vízhiányosabb körülmények között biztos, hogy nem reális cél újabb
terméscsúcsok elérése, hiszen erről a magyar mezőgazdaság már
évtizedekkel ezelőtt lemondott. A környezettel harmonizáló, minél kisebb környezeti terheléssel járó mezőgazdálkodási termelést kell folytatni, amelyben feltétlenül meghatározó lesz a gazdaságosság és a hatékonyság. ¡
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alternatív növényi fehérjék • újrahasznosítás

A borsó megelőzheti a szóját A
A növényi alapú fehérjék népszerűségének hátterében az állatbarát szempontokon kívül elsősorban
a környezetvédelem és az egészség állhat.

Kerüljön jó helyre
az aludoboz!
Gyűjtő automatákat helyeztek
ki országszerte, hogy a kiürült
aludobozoktól környezettudatosan szabadulhassunk meg,
és még profitáljunk is belőle.

A

z újrahasznosítható anyagok közül az aludobozok alapanyagául szolgáló alumínium
az egyik legértékesebb, ráadásul az új fém előállításához szükséges energia 95 százaléka megtakarítható az újrahasznosítással. Az aludobozok
végtelenszer újrahasznosíthatók, és az újrahasznosított doboz semmiben sem különbözik az
eredeti nyersanyagból készítettől.
Magyarországon évente több mint egymilliárd
alumíniumdobozt bocsátanak ki, világszinten pedig
nagyjából 250 milliárd darabot gyártanak. A „Minden doboz visszajár” kezdeményezés újrahasz-
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Roland Berger tanácsadó cég közelmúltban elkészült tanulmánya szerint az elkövetkező öt évben jelentősen fellendül az alternatív növényi fehérjék piaca, ám a jelenlegi
termelési kapacitások nem elegendőek a növekvő igények kielégítésére. Az ágazat szakértői
évi 9–15 százalék közötti növekedésre számítanak. A tanulmány szerint az európaiak 59 százaléka hajlandó 5 százalékkal magasabb árat
ﬁzetni az állatbarát termékekért. Az Egyesült
Államokban pedig a ﬁatalabb generációk több
mint 40 százaléka állítja, hogy többet költene
egészségesebb és környezetkímélő termékekre. A fogyasztók ezért alternatívákat keresnek,
például a növényi alapú fehérjéket. Ezen a területen versenyképes ára és a fehérje minősége
miatt a szója ma még vezető szerepet tölt be,
de piaci részesedése egyre csökken. A tanulmány szerint a holnap legnagyobb növényi
alapú fehérjéjének meghatározó kiválasztási
szempontjai között öt összetevő szerepel: a fogyaszthatóság, vagyis az íz és a textúra, a minőség, azaz az aminosavak száma, az elérhetőség
és a fenntarthatóság, valamint a költséghatékonyság a szója árához képest. A fogyaszthatóság alapján a szója, a repce és a borsó áll a legközelebb az állati fehérjékhez, ezért a tanulmány készítői úgy vélik, hogy a borsó megfelelő
fehérjeforrás lehet a joghurt, a hal, a marha- és
a csirkehús alternatívájaként. ¡

nosításukért, és annak népszerűsítéséért indult, hogy minél többen
gyűjtsék a dobozokat szelektíven
otthon, vagy elvigyék őket az automatákba, melyek nem csupán gyűjtik az aludobozokat, de ﬁzetnek is
érte. Ma már országszerte közel
200 visszaváltó automata működik,
főként az élelmiszer-kereskedelmi
láncoknál, és a mozgalom kezdeményezi, hogy kerüljenek irodákba,
iskolákba, sőt óvodákba is.
Az automaták használatával
nincs szükség utólagos válogatásra,
egy újrahasznosított doboz már
akár nyolc hét múlva visszakerülhet a boltok polcaira.
Emellett tavasztól a „Minden
doboz visszajár” mozgalom, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a SPAR Magyarország együttműködésének köszönhetően egyes
automatáknál az összeg jótékonysági célokra történő felajánlását is
lehetővé teszik. ¡

inno -tér

természetvédelem, klímavédelem, klímapolitika

Országos, reprezentatív online kutatás készült arról, hogy környezetés természetvédelmi kérdésekben mit vár el a lakosság a döntéshozóktól.
védelmi minisztérium felállítását, 19 százalékuk nem tudja eldönteni, 10 százalékuk nem tartja indokoltnak.
Az egyetlen kérdés, amely megosztja
a lakosságot, az az ország klímapolitikai
célkitűzéseinek megítélése. A válaszadók
36 százaléka nem tartja megfelelőnek eze-
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összes

Budapest

n=99

ban igyekezne minél többet tenni, 35 százalékuk adója 1 százalékával, 34 százalékuk
önkéntesként venne részt ilyen témájú
civil kezdeményezésekben; 33 százalékuk
a közösségi médiában követné a környezetés természetvédelemmel kapcsolatos fejleményeket.
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n=136
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ket a célokat, 33 százaléka viszont elegendőnek gondolja azokat, közel harmaduk
pedig nem tudja megítélni.
A lakosság 78 százaléka személyesen is
hajlandó lenne részt vállalni a természet- és
klímavédelemben. Ezen belül a válaszadók
82 százaléka a saját életében, háztartásá-

inno -tér

Forrás: Gergely Ferenc, az NRC Marketingkutató és Tanácsadó Kft. adatai alapján

A

vizsgált tíz kérdésből hét esetében a megkérdezett internethasználó magyar lakosság túlnyomó többsége, több mint
90 százaléka határozott egyetértését fejezte ki. Lakóhelytől függetlenül ugyanaz
az elvárásuk a városban és a vidéken élőknek – derült ki a WWF Magyarország legutóbbi kutatásából.
A magyaroknak kiemelten fontos a
természet- és klímavédelem, és hasonló
elvárásokat támasztanak a döntéshozók
felé ezekben a kérdésekben: elvárják a mindenkori kormánytól, hogy a természet- és
a klímavédelem ügyét kiemelten kezelje.
A válaszadók 97 százaléka szerint fontos
lenne, hogy a hatóságok hatékonyabban
lépjenek fel a természetkárosítás ellen,
95 százalékuk pedig úgy gondolja, hogy
a hazai védett erdőkben csökkenteni kellene a fakivágásokat.
A válaszadók 98 százaléka egyetért azzal, hogy hazánk természeti területeit nem
lenne szabad beépíteni, 93 százalék pedig
azzal, hogy a törvényhozói döntések a civil
és szakmai szervezetek, illetve a társadalom
mélyebb bevonásával szülessenek meg.
A lakosság 95 százaléka gondolja úgy,
hogy az aszályok és hőhullámok hatásainak
elkerülése érdekében a víz elvezetése helyett inkább a helyben tartására kellene törekedni, és támogatná a természetre alapozott, átgondolt vízgazdálkodást, amivel alkalmazkodni lehetne a klímaváltozás okozta szélsőséges időjáráshoz, és a lezúduló
csapadék megtartásával jelentősen enyhíthetők lennének az aszálykárok. A fenti
kérdésekben lakóhelytől függetlenül egyetértenek a válaszadók: mind a budapestiek,
megyeszékhelyen vagy más városokban
élők, mind a kisebb települések lakosai körében több mint 90 százalékos részeredmények születtek. A válaszadók 71 százaléka indokoltnak látja önálló környezet-

A kérdésekre adott válaszok azt támasztják alá, hogy az egyéni felelősség
lakóhelytől, nemtől és kortól vagy iskolai
végzettségtől függetlenül fontos szerepet
kap, és a felmérésben részt vevők több mint
70 százaléka személyesen is tenne a természet megóvásáért. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Penteszt

– biztonságos behatolás

Vannak olyan hackerek, akiknek a célja nem a károkozás vagy az adatlopás, hanem ellenkezőleg, a biztonság növelése. Az úgynevezett penteszt egy külső behatolás szimulációjaként olyan biztonsági rések felkutatására fókuszál, melyek komoly problémákat okozhatnak egy rosszindulatú támadás esetén. Török Dávid, a Zero It Lab technológiai vezetőjét
a sérülékenységvizsgálat folyamatáról és a hackerek új típusú támadásairól kérdeztük.
Az előző évtized statisztikáit figyelembe véve, az elmúlt
időszakban hogyan alakult a hackertámadások száma
a világban?

Milyen új eszközök, új típusú támadások jellemzőek leginkább napjainkban?

– A dark webet böngészve egyre gyakrabban találkozhat az ember olyan listákkal, melyek felhasználónév és jelszópárokat tartalmaznak. Adott esetben sok-sok milliót. Ezek mind olyan belépési
adatok, amit egy-egy nagyobb felület/oldal feltörésekor nyertek ki
a támadók. Az ilyen listák száma egyre növekszik, ezeket használva
pedig könnyedén ráállíthatnak botokat (automata, önjáró programokat) arra, hogy más oldalakon próbáljanak meg belépni ezekkel
az adatokkal. Mivel sokan használják ugyanazt a jelszó/felhasználónév párt több helyen, ezzel gyakran sikerrel is járnak.
Mindemellett az e-mailben terjedő zsarolóvírusok, valamint
az elhanyagolt frissítésekből származó sérülékenységek is fény-

– Az elmúlt időszakban egyértelműen tovább emelkedett a támadások száma, 2021-ben naponta már átlagosan 2200 támadási
kísérlet történt a Norton becslése szerint, ami éves szinten nagyságrendileg 800 ezer támadást jelent. Ráadásul a Covid hatására
mindannyian kitettebbek lettünk a digitális térnek, és ennek eredményeként mi magunk érezhetően nagyobb támadási felületet
adunk az etikátlan betörőknek. Mindemellett az ukrajnai háború
célponttá tette a nyugati világot az orosz hackerek számára, akik
gyakran átlagos felhasználók eszközeit használják bot „hadsereg”
építésére a DDoS, vagyis túlterheléses támadásokhoz.
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dások számának töredéke jut el a médiába, hiszen senki sem veri
nagydobra, hogy feltörték a rendszerét. Azért az ügyfélmegkereséseink még mindig nagyobb része szól kárenyhítésről, mintsem
sérülékenységvizsgálatról.
Biztonsági teszteléseink során szinte minden esetben találunk
kihasználható sérülékenységeket. Az egyik leglátványosabb eset
egy pénzügyi szolgáltató tesztelésekor történt. A bevezetésre váró
rendszer tesztelésekor bukott ki, hogy egy egyszerű, mondhatni
tankönyvi SQL injection támadással admin hozzáférést lehetett
szerezni az összes tranzakciót lebonyolító üzenettovábbító szoftverhez. Ez éles esetben lehetővé tette volna egy támadónak, hogy
tetszőlegesen megváltoztassa a számlákon fellelhető pénz összegét, és más helyett tranzakciókat indítson. Egyébként számtalan
példánk van arra vonatkozóan, hogy az adatvesztések mekkora
károkat okozhatnak.

korukat élik. Mindezek miatt a sérülékenységvizsgálatok mellett
nagyon fontos az emberi erőforrás megfelelő képzése és a biztonságtudat folyamatos növelése is. Köztudott, hogy az egyik legnagyobb veszélyforrás az emberi tényező.
Mennyire biztonságtudatosak Magyarországon a nagyvállalatok, a kis- és középvállalkozói szektor szereplői? Menynyire vannak tisztában a saját rendszereik biztonságával?

– Azokban a szektorokban, ahol törvényi kötelezettség vagy megrendelői elvárás a rendszeres tesztelés, ott nem kérdés a biztonság.
Ahol nem, ott azonban már nagy a szórás. Amíg nem történik meg
a baj, addig a legtöbben azt gondolják, hogy az ő rendszerük érdektelen egy hacker számára. Ez azért téves szemlélet, mert

a támadók rájöttek, hogy egy nagyvállalat
rendszereit feltörni – mivel ők arányaiban többet
költenek a biztonságra – sokkal idő- és
tudásigényesebb, emiatt jóval egyszerűbb
a kis- és középvállalatok, valamint a magánemberek rendszereinek támadása.

Milyen adatok lehetnek érdekesek egy hackernek?

– Ez leginkább a támadó motivációjától függ, de általánosságban
azt lehet mondani, hogy elsősorban üzleti titkok, szellemi termékek, sales adatbázisok, ügyféladatok, alkalmazottak adatai kelthetik fel leginkább az érdeklődésüket. A lista kiterjed minden
olyan információra, amelynek megosztásáról titoktartási megállapodást kötne egy vállalat, valamint ezenfelül minden, a vállalkozás szerverein tárolt olyan adat, amelynek tulajdonosa nem maga
a vállalkozás (például természetes személyek adatai).

Ők is ﬁzetőképesek, és sok kicsi sokra megy.
Egy cégtulajdonos vagy a menedzsment gyakran csak egy költségtényezőt lát a vizsgálatban, ami érthető, hiszen nem IT-biztonsági szakemberek. Ugyanakkor tapasztalataim szerint a tendencia
az utóbbi időben pozitívan változott, és ennek okát az incidensek
számának növekedésére lehet visszavezetni. Így is csak a táma-

A hackertámadások ellen a leghatékonyabb fegyvernek
jelenleg a sérülékenységvizsgálatot, más néven betörési/
biztonsági tesztet tartják. De pontosan mit is jelent az
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úgy nevezett penetration test vagy röviden és magyarul:
penteszt?

sokat is fel lehet ismerni. A whitebox megközelítés ezzel szemben jobban hasonlít bármely más szakterületen ismert auditfolyamatra, gyakran az IT-biztonsági audit egyenértékű a whitebox megközelítéssel. Whitebox esetben a rendszerhez teljes hozzáférést kapunk, valamint minden dokumentációt is bevizsgálásra
bocsát az ügyfél. A graybox megközelítése a két típus ötvözése.
A penteszt leginkább egy autó töréstesztjéhez hasonlítható.
Whitebox esetben elsősorban dokumentációk és tervek alapján,
blackbox esetben magával a ﬁzikai törésteszttel győződhetünk
meg róla, hogy ha incidens történik, mennyire védi meg a „sofőrülésben ülő” üzletünket a rendszerünk „lökhárítója”.

– A penteszt valójában egy informatikai
biztonsági audit, ahol a felülvizsgált elem
általában egy vállalati rendszer, weboldal,
webapplikáció vagy akár egy teljes informatikai
infrastruktúra: vezetékes hálózati eszközök,
szerverek, tűzfalak, wiﬁ hálózat

Milyen konkrét lépésekre kerül sor a tesztelés során?

– ami manapság már szinte minden cégnek van, tehát lényegében mindenkit érint. A tesztelés célja a sebezhetőségek felmérése.
Minden cégnek, szervezetnek vagy vállalatnak, amely vásárol és
bevezet vagy fejleszti informatikai rendszerét, szüksége van bizonyos időközönként sérülékenységvizsgálatra. Költségkímélőbb,
ha még vásárlás vagy fejlesztés előtt kérik ki szakember tanácsát.
Lényegesen egyszerűbb eleve a biztonsági tényezők ﬁgyelembevételével építeni egy rendszert, mint később átalakítani.
Ami a pentesztet illeti, még mindig jobban járunk, ha szakemberek – etikus hackerek – törik fel a rendszerünket a kérésünkre,
mintha egy rosszindulatú támadó okoz fennakadást, lopja el az
üzleti és ügyféladatainkat, vagy éppen zsarol minket. A penteszt
ugyan nem 100 százalékos garancia, de a közismert támadási kísérleteket – amelyek az incidensek 99,9 százalékát teszik ki – meggátolják, ezzel szinte nullára csökkenti a kitettségünket (hacsak
nem állunk egy nemzetközi titkosszolgálati akció kereszttüzében).

– Első körben a célmeghatározás történik, közösen az ügyféllel.
Azt szoktam mondani, hogy a biztonságra végtelen pénzt el lehet
költeni, de nem érdemes. Törekedni kell megérteni a vállalkozás
üzletmenetét és a potenciális veszélyeket, valamint információkat
kell gyűjteni – doménneveket, a rendszerek típusait, a mailszerverek elérhetőségét. Ezt követi a szkennelés, melynek során a tesztelők automatákat használnak. Ezek a szoftverek közismert technológiákkal próbálják feltörni a programot. Ezután következik
a sérülékenységek keresése. Ebben a lépésben a szkennelés és a
korábbi felderítési munkákból kapott információkat felhasználva
következik a manuális elemzés, ehhez megérzésre, és rengeteg tapasztalatra van szükség. Az utolsó lépés a dokumentáció elkészítése, melyben a tesztelők felsorolják a sérülékenységek típusait és
a megoldási javaslatokat.
Mitől jó egy penteszt, és mit nyer vele az ügyfél?

Milyen típusú pentesztek vannak?

– Egy jó sérülékenységvizsgálat arányos a tesztelendő rendszer
méretével és jelentőségével, olyan etikus hackerek végzik, akiknek
presztízskérdés a hibák feltárása, illetve megfelelően van időzítve
(közvetlenül fejlesztések után, élesbeállás előtt, nagyjából évente
megismételve). Hogy mit nyer? Elsősorban nyugalmat, kiszámít-

– A szakmában megkülönböztetünk black-, gray- és whitebox penteszteket. A blackbox egy potenciális támadó szemszögéből próbálja feltörni a tesztelendő rendszert, ezzel a technikával a rendszer feltörhetetlenségén kívül a potenciális információszivárgá-

Forrás: skoda-storyboard.com

Egy informatikai biztonsági audit, a penteszt hasonlítható egy autó töréstesztjéhez. Van, hogy dokumentációk és tervek alapján, más esetben magával a ﬁzikai törésteszttel győződhetünk meg róla,
hogy incidens esetén mennyire védi meg a „sofőrülésben ülő” üzletünket a rendszerünk „lökhárítója”.
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Van néhány napig tartó audit, de a tesztelés akár egy hónapig is leköthet egy csapatot. A költség tekintetében érdemes ﬁgyelembe venni, hogy az adott rendszer kiesése vagy elvesztése mekkora kárt okozna
a vállalkozásnak, ami megspórolható a legtöbb esetben nagyságrendekkel kisebb pentesztköltséggel.

hatóságot, magabiztosságot. Amellett, hogy az ismeretlent meg
a rizikót lehet jelentősen csökkenteni vele, sok esetben előny, vagy
– ahogy már említettem – akár követelmény is lehet a rendszeres
IT-biztonsági audit. Pénzügyi, egészségügyi és hasonló biztonságkritikus piacok számára gyakran csak megfelelő audit meglétével
lehet beszállítani.

egy teljes vállalati infrastruktúra, ügyfélportál és vállalatirányítási
rendszer tesztelésével. Pár százezertől sok millió forintig végezhetők pentesztek, létezik pár napig tartó, és van olyan is, ami egy
hónapig leköt egy csapatot. Az ár kapcsán érdemes azzal kalkulálni, hogy az adott rendszer kiesése vagy elvesztése mekkora kárt
okozna a vállalkozásnak, és ezt a rizikót megspórolhatjuk a legtöbb esetben nagyságrendekkel kisebb pentesztköltséggel.

Ám ami ennél is fontosabb: azt a kérdést
is érdemes feltenni, hogy mit veszíthetek
vele, ha nem végeztetem el a pentesztet?
Lehet, hogy semmit, de az is lehet,
hogy adott esetben mindent.

Több IT-biztonsági cég kínálja ezt a szolgáltatást. Van különbség penteszt és penteszt között?

– Gyakran látjuk, hogy a szabályozások erősödésével egyre több
auditcég követi azt a stratégiát, hogy kiegészítő szolgáltatásként
nyújt penteszt auditot is. Ennek köszönhető, hogy a piacon található legtöbb penteszt esetében a fókusz a jogi megfelelésen és
a megfelelő tanúsítványok megszerzésén van. Úgy vélem, ez önmagában sajnos kevés a valós fenyegetések megállítására, nagyjából annyit ér, mint egy harapós kutya tábla kutya nélkül. A dobozos megoldások gyors futtatása helyett (melyek általában több
év lemaradásban vannak a valós veszélyekhez képest) a kollégáink
például több különböző piaci és saját fejlesztésű eszközt vetnek be
a tudásuk és a tapasztalatuk mellett, ezáltal valós és alapos képet
kapunk egy rendszer biztonságáról.

Véleményem szerint egy felelős vállalkozás igyekszik minimalizálni a rizikót, ezért kötnek az emberek biztosításokat, vagy szerelnek be tűzvédelmi rendszert a gyárakba. Kifejezetten igaz ez
azokra a vállalkozásokra, amelyek az informatikai rendszerükön
át végzik fő tevékenységüket, például weboldalukon át szolgáltatnak, vagy üzleti és ügyféladatokat tárolnak rendszereikben (az
ügyféladatok nem megfelelő védelmét és tárolását a GDPR-korlátozások óta komoly pénzbírság is követheti, ennek megelőzésére
is alkalmas egy penteszt).

Mióta foglalkozik a cégük biztonsági teszteléssel?

– Hetedik éve vagyunk a magyar és nemzetközi piacon is, de tevékenységünkhöz tartozik IT-biztonsági oktatás – laikus és secure
coding –, tanácsadás, valamint a reverse engineering (visszamodellezés, visszafejtés – a szerk.). Gyakran veszünk részt CTF (Capture
the ﬂag) versenyeken (Defcon CTF döntő – Las Vegas; Belluminar/
WCTF – Peking; Riot Games Hackathon – Los Angeles), ahol rendszeresen kiemelkedő eredményeket érünk el. Csapatban és egyénileg is szoktunk indulni, nekünk ez nem csupán munka, hanem egy
versenyszellemmel átitatott komoly játék is. ¡

Mennyi időt vesz igénybe egy sérülékenységvizsgálat?

– Az idő mindig az adott rendszer méretétől és az ügyfél által
rászánt erőforrástól függ. Tipikusan pár naptól pár hétig terjed.
Az automatikákon kívül fontosak a szakemberek manuális tesztjei
is, amelyek lényegesen időigényesebbek, de pontosabb helyzetjelentést nyújtanak a megrendelő rendszereiben és eszközein található sérülékenységekről. Az árak pedig arányosak a befektetett
munkával. Egy wordpress weboldal tesztelése nem összemérhető
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chiphiány • hatékonyság, biztonság

Tovább drágulnak a chipek E
A már évek óta tartó chiphiány szinte minden elektronikai termék árát jelentősen megdrágította. Ez a tendencia a jelek szerint tovább erősödhet, ugyanis a legelismertebb chipgyártók újabb áremelésre készülnek.

llátási nehézségek, lezárások, gyárleállások, megugró inﬂáció vagy éppen geopolitikai feszültségek – csak néhány olyan körülmény, amely érezhetően befolyásolta a chipgyártás teljesítményét
világszinten. A chipgyártók a bővítések ellenére sem
győzik kielégíteni a piac elképesztő igényeit, a plusz
kapacitások kiépítése pedig nemcsak pénzbe kerül,
de nem megy egyik napról a másikra. A hírek szerint
a Samsung ügyfelei akár 20 százalékos áremelést is
tapasztalhatnak, és a világ legnagyobb technológiai cégének szilíciumot szállító chipgyártó vállalata,
a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
is emeli az árait. Az érintett vállalatok között van az
Apple, az NVIDIA és mások mellett az AMD is.
A chiphiány legnagyobb vesztese eddig a gépjárműgyártás volt. Az egyre okosabb autókba ugyanis
csúcskategóriás processzorokra van szükség, ezért
az autógyárak már korábban is aközött dönthettek,
hogy vagy felfüggesztenek bizonyos választható
funkciókat, vagy teljesen leállítják az érintett modellek gyártását. Várhatóan a következő években ez
a korlátozás a jelentős drágulás mellett számos új
iparágban is érzékelhető lesz. Természetesen akadnak olyanok is, akik az üzletet látják a jelenlegi helyzetben: sok olyan kevésbé népszerű elektronikai
eszközt halmoznak fel, amelyben van chip, és ezeket drágábban adják tovább netes portálokon. ¡

Óriásrobot építi a vasutat Japánban
A

A gyorsaságáról híres szupervonatot, a Sinkanszent üzemeltető Nyugat-Japán Vasúttársaság közleménye
szerint a vállalat egy óriásrobot segítségét veszi
igénybe, hogy kiváltsa a munkát azokon
a területeken, amelyek túl veszélyesek
lennének a dolgozóik számára.
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9,7 méter magas szerkezet irányítását
egy VR-szemüveg, valamint a kontrollerek segítik, a robotot elsősorban vasúti és
közúti infrastruktúrák és okosutak berendezéseinek fejlesztésénél vethetik be, de
az elektromos vezetékek javítására, karbantartására is alkalmas tudással rendelkezik.
A fejlesztés egészen emberi külsőt kapott,
a bemutató videókon látszik, hogy gépkarokkal végzi el a feladatait. Az óriásrobotot
hidraulikus darukarra szerelték, amit vasúti
kocsihoz rögzítettek, így a munkálatok során oda tudják vezényelni, ahol éppen szükség van rá. A jelenleg még fejlesztés alatt álló
rendszer véglegesítését 2024-re ütemezik,
a fejlesztők pedig a hatékonyságot és a biztonságot tartották szem előtt. A robot segítségével nemcsak rendkívül súlyos tárgyakat
emelhetnek fel emberi beavatkozás nélkül,
de a magasban végzett munkák kiváltásával
az üzemi balesetek száma – áramütés, leesés – is radikálisan csökkenni fog. A tervek
szerint a vasút mellett más cégek is használni kívánják a darura szerelt robotot. ¡

Christoph Menke • Carlo Rovelli • Kopátsy Sándor

hullámok, egymástól távol eső, egymással mégis rejtélyes módon kapcsolatban álló objektumok stb.).
Az elméleti fizikus szerző közérthető,
szellemes stílusú könyvében bámulatos
tisztasággal rajzolódik ki a kvantumelmélet kialakulásának kalandos és
ellentmondásos története, mely beleillik
az új látásmódba, melyben a szubsztanciákból álló világot egy relációkból
álló világ váltja fel, és a kapcsolódások kimeríthetetlen tükörjátékban
felelgetnek egymásnak. Ez a látásmód
elképesztő perspektívában mutat be
mindent, és a még megválaszolatlan
alapkérdések kutatására késztet
bennünket. •

Carlo Rovelli

Helgoland
Hogyan változtatta meg világképünket
a kvantumelmélet
Park Könyvkiadó

Az Északi-tenger kopár szigetén,
Helgolandon, 1925 júniusában a huszonhárom éves Werner Heisenberg
sokak véleménye szerint minden idők
legradikálisabb tudományos forradalmát indította el: a kvantumfizikát.
A kvantumelmélet azóta is tele van
zavarba ejtő és nyugtalanító gondolatokkal (kísérteties valószínűségi

Christoph Menke

Erő
Az esztétikai antropológia alapfogalma
Az esztétikai öröm nem a szubjektum
önmagára irányuló öröme, hanem
az ember afölött érzett öröme,
hogy különbözik a szubjektumtól.

fűződő modern viszonyunkat is innen
eredeztethetjük. Az esztétikai viták
történeti rekonstrukciójával a szerző
rávilágít a „sötét” erő kifejeződésének
és a gyakorlati képesség
megvalósításának elméletei közötti termékeny ellentétre, és kölcsönhatásukat
Baumgarten, Herder, Kant és Nietzsche
művein át a kortárs filozófiát feszítő ősjelenetként értelmezi. •

Typotex Kiadó

Amikor a 18. században az esztétika
önálló tudományágként megjelent, nem
csak a szépségről való gondolkodás
új irányzatát indította el. A művészet
értékelésén túllépve alapvető filozófiai
fogalmakat írt át, így a szubjektumhoz

Kopátsy Sándor

a szorgalom és az engedelmesség
alapján osztályoz, az élet azonban
a tehetséggel párosult tudást, annak
gyakorlati alkalmazását értékeli.
Mitől függ valójában a következő
generáció minősége? Milyen családi
pótlékra, családtámogatásra, nyugdíjrendszerre volna szükség? Mit üzen
a gazdaság az oktatáspolitikának?
Miért nem szabad a foglalkoztatást
csak a piacra bízni? A szerző ezekről
a kérdésekről fejti ki a véleményét,
a magyar jövőképnek pedig egy egész
fejezetet szentel, állítva, hogy az egyén
és a társadalom ma lényegesen többet
alakíthat a saját sorsán, mint korábban bármikor. •

Új közgazdaságtan
A minőség társadalma
Pallas Athéné Könyvkiadó

Ma már nem a befektetett tőkén
vagy az infrastruktúrán áll vagy bukik
egy gazdaság sikere, hanem a képzett,
tehetséges munkaerőn, állítja a szerző.
Ám könyve írásakor még nem vett
figyelembe olyan, a gazdasági sikerre
ható tényezőket, mint a kultúra, a viselkedésmód, a gazdaság működését
alakító tényezők. Ugyanakkor felrója,
hogy az oktatási tudomány a tradíciók,
az elsajátított anyag mennyisége,

lapozó
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kompresszor, vízi erőgép, turbina, lapátok, fúvókák, áramlás

Szerző: Horváth Dániel

A vízimalmok
megújítója
Bánki Donát (1859–1922) korának egyik
legnagyobb hatású és legsokoldalúbb gépészmérnöke volt. Számos nagy sikerű és
egész iparágak fejlődését befolyásoló eszközt talált fel, illetve tökéletesített. Ezek közül talán a legismertebb a Csonka Jánossal
kifejlesztett motor, illetve a szintén közösen
feltalált porlasztó. Kevésbé ismert azonban,
hogy – részben ugyanazokat az áramlástani elveket kihasználva, amelyek a belső
égésű motorok magas hatásfokát is biztosították – Bánki számos kompresszort, vízi
erőgépet és turbinát is szerkesztett.
Utóbbiak közül a leghíresebb a róla elnevezett vízturbina: a Bánki-turbina. Akkoriban számos turbinakonstrukcióval próbálkoztak a mérnökök, hogy az egyre
fejlődő vízerőművekben, illetve például
vízimalmokban, fűrésztelepeken jó hatásfokkal tudjanak meghajtani egy tengelyt
a lezúduló víz helyzeti és mozgási energiáját kihasználva, ám a legtöbb szerkezet
hatásfoka elszomorítóan csekély volt, különösen viszonylag alacsony fordulatszám
mellett, vagy pedig rendkívül bonyolulttá
vált a szerkezet, és emiatt nehéz volt legyártani, illetve működtetni.
Bánki szerkesztett hát egy új típusú
turbinát, amely egyszerre volt egyszerű
(ezért olcsón megépíthető) és jó hatásfokú.
A turbina feladatát tekintve nem sokban
különbözik a vízkeréktől: ez is olyan erőgép,

A feltaláló egyszerre tervezett az új
típusú turbinába lapátokat és fúvókákat,
amelyek gyorsították az átáramló vizet.
Ezáltal ötvözte a korábbi vízturbinák két
típusának, a szabadsugár-turbináknak és
a reakciós turbináknak az előnyeit. A víz
kétszer áramlik keresztül a lapátokon:
az első átáramlás után még nem veszik
el, hanem a turbina közepébe kerül, majd
onnan újra átáramlik a lapátok között, és
csak ezután jut ki a szabadba.
A Bánki-turbina nagy hatásfokának
– ami elérhette a 70-80 százalékot is – köszönhetően jóval kisebb méretben is hatékony volt, mint a hagyományos vízkerekek, amelyek hátránya a rossz hatásfok
mellett a nagy méret volt. A Bánki-turbina gyorsan sikeres lett, a nyugat-európai
szaksajtó is lelkesen számolt be róla. Bánki több országban is szabadalmaztatta
a találmányt, amelynek jelentőségére jellemző, hogy számos mérnök próbálta
utánozni – és megkerülni a szabadalmat.

Bánki Donát – korának egyik legnagyobb hatású gépészmérnöke

amely a víz mozgási energiáját alakítja munkává. Ám abban különbözik a vízkeréktől,
hogy a turbinalapátok speciális kiképzése
miatt a víz nemcsak a súlya által hajtja a kereket, hanem a lapátok között megváltozik
az áramló víz iránya, ami növeli a kerék forgását előidéző nyomatékot.
A turbina leírását Bánki először németül publikálta Neue Wasserturbine címmel,
majd egy évre rá magyarul is megjelent
a Molnárok Lapja című folyóiratban, ami
jól mutatja, hogy mekkora jelentősége
volt a szerkezetnek a malomiparban.

A Bánki-turbina metszeti rajza

A Bánki-turbina napjainkban

A gyártásra külön részvénytársaságot
alapítottak, ez volt a Bánki-féle Vízturbinákat Értékesítő Rt., amely 1928-ig gyártotta a vízturbinákat, összesen 853-at. Később a Ganz folytatta a gyártást. A turbinák üzemeltetése azért is volt költséghatékony, mert az egyszerű konstrukció
okán akár évtizedekig is üzemeltek, különösebb karbantartás nélkül. ¡

A Bánki-turbina műszaki rajza
INDEX

Állatorvostudományi Egyetem 30 • Breuckmann Hungary Kft. 26 • Eötvös Loránd Kutatási Hálózat 1 • Eötvös Loránd
Tudományegyetem 27 • Glósz és Társa Kft. 20 • IIR Magyarország Kft. B3 • Miskolci Egyetem 28–29 • Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala 21–25 • Társadalomtudományi Kutatóközpont 14–15 • V-Trade Kiállítások Kft. B2 • Wigner Fizikai Kutatóközpont 16–17

44

innotéka
inn

2022. június

inno - anno, index

innotéka

tudomány x innováció x zöldkörnyezet

A gázerőművek szerepe
a megújulók mellett is fontos
A hidrogén lehet
a klímasemlegesség kulcsa
Aszályos időben nem is
olyan nagyok a nagy tavak

különszámok 

1090 Ft

inno
inn
otéka

tudomány x innováció x zöldkörnyezet

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI
K
KÜLÖNSZÁM

NAP 1.0 KÜLÖNSZÁM

A Nemzeti
Agykutatási
Program
első négy éve
1090
1
090 Ft

III. Magyar
Mag r
Közlekedési
Közleke
ési
és
Konferencia
Konfere
cia
cia

Halott akták újratöltve
– a digitális bűnüldözés
A klímaváltozás határozza majd meg
az emberi élet lehetőségeit

2018. november

ttudomány x innováció x zöldkörnyezet

Európa új űrkutatási
korszakba lépett
1090
1090 Ft
Ft

VIII. ÉVFOLYAM

inno
i
nnotéka

IX. ÉVFOLYAM

tudomány x innováció x zöldkörnyezet

Innováció nem létezhet
menedzsment nélkül
Előbb a tájrendezés,
utána a rekultiváció

2019. október

inno
inn
otéka

1090 Ft

2018. január

Fúziós energia belátható időn belül
A gyepek fontosak a klímaváltozás
tozás
elleni küzdelemben
mben

VIII. ÉVFOLYAM

Innotéka magazin

tudomány
tu
u
x innováció x zöldkörnyezet

Problémamegoldó
játékelmélet

Az úthálózat-fejlesztés
ztés
és az útépítés kihívásai
ásai

1090 Ft

innotéka
i

2022. január–február
ár

tudomány x innováció x zöldkörnyezet

XII. ÉVFOLYAM

innotéka

2022. március

XII. ÉVFOLYAM

tudomány x innováció x zöldkörnyezet

2022. április

innotéka

XII. ÉVFOLYAM

1090 Ft

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KÜLÖNSZÁM

II. Magyar
Közlekedési
Konferencia
1090 Ft

Jelen
vagyunk.
Projektjei
bemutatása
a legjobb
helyeken.

MAGAZIN

appra.
hónapról hónapra.

2022. június

A társadalmi innováció
tudományos kutatása
Penteszt
– biztonságos behatolás

2022. május

tudomány,
ány,
innováció,
c
ció,
zöldkörnyezet
ezzet
és IT világából
á
ából

innoteka.hu

Mezőgazdaság
és vízhiány

1090 Ft

Híradások a hazai
a
azai

XII. ÉVFOLYAM

tudomány x innováció x zöldkörnyezet

XII. ÉVFOLYAM

INNOTÉKA

innotéka

