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túlmutatnak a küldő eredeti céljain. Egy-egy jó gondolat,
ha megfelelő pillanatban érkezik, széles körben hasznosítható. Ilyen volt Tóth Dániel pszichológus üzenete: „azok
a gyerekek, akiket felkészítés és keretek nélkül hagynak
magukra a digitális dzsungelben, annak farkastörvényei
szerint fognak mauglisodni”. Egyszerű, tömör tartalom.
A mauglik köztünk élnek. A mauglik a nyári hónapokban
még inkább elmauglisodnak. Még több időt töltenek
számítógépes játékokkal, nyomkodják okostelefonjukat,
amivel gyakran megrémítik a környezetüket. Elsősorban
azokat az idősebbeket, akik még nem lógnak a világhálón.

hogyan várhatnánk el ezt a legfiatalabbaktól. Hogyan
magyarázzuk el nekik, hogy nem annyit ér, ahány like-ja,
követője van, hogy ennél sokkal bonyolultabb és színesebb a világ. A világhálón terjedő hamisságok – én vagyok
a legszebb, a legokosabb és minden másban is leg vagyok –
özöne miatt rengeteg a sérült pszichéjű fiatal. Nem elutasítani kell a digitális dzsungelt, hanem felkészülten belevágni
a nagy kalandba. Okosan korlátozni, mert a világhálón
megannyi hasznos ismeret is elérhető – és megannyi
haszontalan, időt rabló butaság.
Aki nem vesz részt az online világban, lemarad
a kortársaitól. Aki csak ebben a térben mozog,
az a való világban mozog maugliként.
Szegedi Imre
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jegyzet, tartalom, impresszum

Interjú Maurovich-Horvat Pál kardiológus kutatóval

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Jó
úton
jár
„Ha egy klinika topon van a tudományban, akkor a betegellátásban is az elsők
között lesz. A két terület ugyanis kéz a kézben jár” – nyilatkozta magazinunknak
Maurovich-Horvat Pál, a Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájának
vezetője, akit Sótonyi Péter érsebész ajánlott. A klinika igazgatója a kontinens
egyik legjobb szakmai intézetévé szeretné fejleszteni a régen alapított, de 2019-től
új koncepciójú szervezeti egységként, új névvel működő klinikát.
Mi magyarázza vezetéknevében – Maurovich-Horvat – az
éke zet hiányát?

A felvidéki Komáromban, döntően magyarok lakta településen született. Milyen emlékeket őriz a gyerekkorából?

– A történelem. Horvátországból származó családunk 1625-ben
II. Ferdinánd német-római császártól, magyar királytól címeres
levelet kapott. Őseimnek a törökök elleni harcban mutatott
kiválóságát ismerték el a nemesi címmel. Abban Horvatként
szerepelünk, nekünk pedig fontosak a hagyományok. Az eredeti
kutyabőrt a szüleim őrzik, az én igazgatói szobám falán egy
különleges fotómásolat található. Azért különleges, mert édesapám egy alkalommal találkozott Habsburg Ottóval, akit megkért, dedikálja a fotót, mondván szűk négyszáz évvel ezelőtt azt
az egyik ősétől kaptuk. Az utolsó magyar király legidősebb ﬁa
örömmel tett eleget a kérésnek.

– Csodálatos élményéket, amelyek a Komárom és Párkány között
félúton fekvő kis faluhoz, Dunamocshoz fűződnek. Ott, a Duna
mellett nőttem fel, az általános iskola első négy osztályát ott
jártam ki. A felső tagozatot és a gimnáziumot Komáromban
végeztem el. A szüleim a mai napig Dunamocson élnek, miközben
Komáromban háziorvosként dolgoznak.
Orvos szülők gyerekeként hogyan került a pozsonyi Szlovák
Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára?

– Imádtam rajzolni, ezt látva a húgom biztatott arra, hogy
építészmérnök legyek. A pozsonyi felvételi nem a matematikai

portré

2022. július–augusztus

innotéka
inn

3

Interjú Maurovich-Horvat Pál kardiológus kutatóval

– Lényegi tulajdonságom, hogy szerettem és szeretek utazni.
Egyetemistaként számos tanulmányúton vettem részt, a többi
közt a berlini Humboldt Egyetemen, majd Svédországban az Uppsalai Egyetemen. Klinikai gyakorlatokat folytattam Cambridgeben, Stockholmban és Zürichben. Ha jól számolom, az egyetem
alatt három évet külföldön töltöttem. Elsősorban a tapasztalatszerzés és a külföldi tanulás lehetősége vonzott; más szemléletet látni, Budapestre hozni a külföldön látott szakmai fogásokat. Fontos elem, hogy én valamilyen szinten külföldi voltam
Budapesten, hiszen nem ebben az országban születtem, nevelődtem. Lazább volt mindennel és mindenkivel a kapcsolatom.
Hogyan került első éves medikusként Cambridge-be, majd
a többi helyre?

és ﬁzikai ismeretekre koncentrált, hanem arra, hogy milyen rajzkészsége van a jelentkezőnek. Márpedig én rajzszakkörökbe
jártam, szerettem festeni és rajzolni. Nem hittem, hogy felvesznek, olyan sokan jelentkeztünk arra a szakra. Felvettek, és ezzel
hatalmas gond szakadt a nyakamba, mert bizonytalan voltam
abban, hogy mi is legyek. Szerettem rajzolni, de ez önmagában
kevés ahhoz, hogy egy életre elköteleződjek az építészmérnöki
pálya mellett. Néhány hetet jártam az egyetemre, közben egyre
erősödött bennem a tudat, hogy ez nem az én irányom.

Pozsonyt sem éreztem a magaménak,
idegen volt, miközben Budapest sokkal
közelebb állt hozzám – az anyanyelv
nagyon szoros köteléke miatt.
Eldöntöttem, hogy a szüleim pályáját választom. A határon túli
magyarok számára szervezett nulladik évfolyamra felvettek,
majd elkezdtem a tanulmányaimat a Semmelweis Egyetemen.
Édesanyám is itt végzett, ami újabb indok volt a budapesti intézmény mellett. Édesapám a prágai Károly Egyetemen szerzett
orvosi diplomát – a húgom szintén ott diplomázott. Ő Prágában
kardiológus, az öcsém közgazdászként Londonban dolgozik. Én
Budapesten élek. Azaz, egyikünk sem maradt a Felvidéken.
Nyolc év alatt végezte el az egyetemet. Mi a magyarázata
a két pluszévnek?
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– Véletlenül. Tizenöt levelet postáztam az általam izgalmasnak
tartott egyetemekre. Egyedül Cambridge-ből válaszoltak. Ott
töltöttem az első ápolási gyakorlatot. Berlinbe pályázat útján
kerültem. Kísérleti szemesztert szerveztek tíz-tíz helyi és külföldi
hallgató számára, akik közösen tanultak. Az Uppsalai Egyetem
hatalmas élmény és kihívás volt. Jellemző a svédekre, hogy mivel
az évfolyamban három külföldi volt, azt az évet angolul adták
le. Utolsó nagy utam a Harvard Egyetemre vezetett, ahova diákkutatóként kerültem a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és
Érgyógyászati Klinikájáról – utóbbi helyen ápolóként dolgoztam
egyetemistaként. Éppen ügyeletes voltam, amikor hírt kaptam,
hogy amerikai professzorok négy hónapos ösztöndíjra esélyes
egyetemistákat interjúztatnak. Másnap reggel elmentem én is.
Nem tudhattam, hogy ez a lépés életre szóló élménnyel gazdagít: ott ismertem meg a későbbi feleségemet, Jermendy Ágnest. A Semmelweis Egyetemről mi ketten kaptuk meg ezt
az ösztöndíjat. Egyszerre mentünk ki és egyszerre döbbentünk
rá arra, hogy semmit sem szerveztek meg nekünk, azon kívül,
hogy négy hónapra volt szállásunk. Nem akartuk a lábunkat lógatni, ezért olyan laborokat kerestünk, ahol érdemi munkát végezhetünk. Leveleket írtunk, interjúkra jártunk, botladoztunk, mire
a helyünkre kerültünk. Negyedéves kelet-európai medikusként
próbáltam a víz felett maradni. Végül Thomas Brady profeszszor mellett a szív-CT titkaival ismerkedtem meg. Akikkel akkor
együtt kezdtem ezen a témán dolgozni, ma a szakterület meghatározó alakjai. Ahogy említettem, eredetileg négy hónapra
mentünk, mégis egy év után jöttünk haza. Tartalékainkat felélve,
családi segítséggel maradtunk, hogy minél jobban megismerjük
a bennünket érdeklő szakterületet. Az amerikai „túlórát” támogatta, hogy a feleségem professzor asszonya felajánlotta, ingyen
lakhatunk a padlásszobájukban. Amikor hazajöttünk, befejeztük
az egyetemet. Én a Városmajori Klinikán dolgozva elkezdtem
a PhD-tanulmányaimat.
Posztdoktorként ismét Bostonban, a Harvard Egyetem
kar diológiai képalkotó programjában vett részt. Miben
kü lönbözött ez a korábbi egy évtől?

– Például abban, hogy ﬁzetést kaptam, hogy önállóan dolgozhattam. A feleségemmel nagyon sokat gondolkodtunk azon,
hogy mi legyen, ha lejár az ösztöndíjam. Úgy határoztunk, adunk
egy esélyt Magyarországnak. Ha olyan feladatot kapunk, ami
számunkra szakmai kihívás, ha látjuk a fejlődés lehetőségét, akkor maradunk.
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A család, a barátok, a megszokott környezet
mellett a döntő érv az volt, hogy hazatérve
olyan szakmai lehetőséget kínáltak, amely
versenyképes volt az amerikaival.
A feleségem gyermekgyógyászként kezdett el dolgozni, én pedig
visszatértem a Városmajori Klinikára. Egy hónappal később érkezett oda a világ egyik legkorszerűbb CT-je. A klinikát vezető
Merkely Béla professzor szokott azzal viccelődni, hogy nagyon
sokba került a hazahozatalom, hiszen az a CT 600 millió forintba
került. Persze nem miattam vették meg a berendezést. Merkely
Béla akkor bízott meg a városmajori szív-CT-program létrehozásával. Tudta ugyanis, hogy a kardiológián belül a jövő a képalkotásé. Az elmúlt években nagyon komoly képalkotó részleg jött ott
létre. Mentorom, Merkely Béla professzor, az egyetem jelenlegi
rektora, minden segítséget megadott a szakmai fejlődésemhez.
2013 és 2018 között az MTA–SE Lendület Kardiovaszkuláris Képalkotó Kutatócsoportot vezette. Mire vállalkoztak?

– A koszorúerekben kialakuló, olykor közvetlen életveszélyt jelentő ateroszklerotikus lerakódások korai felismerésére – új biomarkerek és különféle képalkotó módszerek együttes alkalmazására – koncentráló pályázattal nyertem. A keringési rendszer
betegségei vezetik a halálozási statisztikákat Magyarországon,

ahol a szívinfarktus következtében elhunytak száma az uniós
átlag mintegy háromszorosa. A betegek kétharmadánál a szívizominfarktust, vagy a hirtelen szívhalált tüneteket nem okozó
ateroszklerotikus lerakódások (vulnerábilis plakkok) okoz zák,
ugyanakkor jelenleg nem áll a rendelkezésre olyan diagnosztikai
eljárás, amely a plakkok kockázatáról adna információt. A célunk
az volt, hogy akár tünetmentes betegeknél is alkalmazható
célzott megelőző kezelést dolgozzunk ki. Alapvető jelentőségű
eredményeket értünk el ezen a területen.

Az ország legnagyobb szív-CT-központja lettünk,
ahol évente 2500-3000 vizsgálatot végeztünk.
Értékes adatbázist hoztunk létre, számos fontos eredményt közöltünk nemzetközi lapokban. Azt vallom, hogy engem nem
a Lendület hozott haza, hanem az tartott itthon.
A kutatócsoport tagja volt a mentora, Merkely Béla professzor. Ki irányított kit?

– Merkely professzor szakmai tanácsokkal segített. A napi munka a PhD-hallgatókkal és a tudományos diákkörösökkel ment.
Az eredmények hatására újabb Lendület pályázati támogatás
segíti a munkánkat. Csoportunk abban is különleges, hogy a kutatás mellett intenzíven részt vesz a betegellátásban. Olyan
szakmai műhely jött létre, amely nemcsak engem tartott itthon,
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hanem másokat is a ﬁatalok közül. Bekapcsolódtunk a nemzetközi vérkeringésbe, nem éreztük, hogy a mi szakmai kompetenciánk kizárólag Magyarországra korlátozódik. Széles körű nemzetközi kapcsolataimnak köszönhetően benne vagyunk a szakmai fősodorban.

de nem az: ha a hallgatók az egyetemi időszak alatt rövidebbhosszabb időt külföldön töltenek, az előnyök mellett a hátrányokat is megtapasztalják. Ha mégis kimennek, lehetőséget kell
nekik adni arra, hogy a megszerzett tudást, szakmai gyakorlatot
hazahozzák, és itthon kamatoztassák.

Tehát nem érezte hátránynak, hogy Budapesten maradt?

Lezárult a bolyongások kora?

– Én sem, és a tanítványaim sem. Három PhD-hallgatóm a Harvardon tanult. Ketten már visszajöttek, a harmadik még kint kutat,
és a Harvard Egyetem Népegészségügyi Karán tanul.

– 2019 szeptemberétől a Semmelweis Egyetemen a Radiológiai
Klinika, a Nukleáris Medicina Központ és az MR Kutatóközpont egyesülésével létrejött Orvosi Képalkotó Klinikát vezetem.
A klinika felépítése óriási felelősség, ami rengeteg feladattal jár.
Úgy érzem, ezzel a megbízással révbe értem. Hatalmas kihívás,
izgalmas lehetőség, de egyúttal nagy a felelősség is a vállamon.

Ahogy Merkely professzor segítette a hozzám
hasonló ﬁatalok fejlődését, úgy segítem
én az utánam következő generációt.

Könnyen ment az átalakulás a klinikán?

Itt elsősorban közös tudományos munkák vannak, s nem egyéni
ambíciók. Napjainkban a csoportok viszik előre a tudományt,
egyének ritkán. Nagy eredmények csapatoktól várhatók. Bízom
benne, hogy ők is ugyanúgy látják.
Mi lenne, ha minden végzős éveket dolgozna külföldön?

– Az egyetem is tehet azért, hogy a végzősök fejében ne a külföldi
munkavállalás szerepeljen első helyen. Ellentmondásnak tűnhet,
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– Nem. Éppen elindultunk, amikor kitört a koronavírus-járvány.
Azaz rögtön krízismenedzsmentre váltottunk. Az új klinikán belül az oktatási tevékenység hangsúlyosabbá tétele érdekében
három tanszék alakult: a Radiológia, a Nukleáris Medicina, valamint a Neuroradiológia Tanszék. A három tanszék közelebb került
egymáshoz. A struktúra azért előnyös, mert a három tanszék más
információval segíti a betegellátást. Két év alatt megismertem
a csapatot. Látom a hatalmas lehetőségeket, de azt is látom, hogy
az út elején járunk.
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A rendkívül dinamikusan fejlődő orvosi képalkotás
nélkül ma nincs gyógyítás. Ez orvost igénylő feladat, vagy
hasznosabb, ha informatikust alkalmaznak?

– A képalkotás értékelésére orvosokra van szükség. Az elmúlt két
évben is hatalmasat fejlődött ez a terület. Ahogy egyre inkább
személyre szabottá válik a gyógyítás, egyre pontosabb és egyre
gyorsabb diagnózisra van szükség. Szinte nincs olyan beteg
az egyetemi klinikákon, akinél ne lett volna szükség valamilyen
képalkotó eljárásra. A terápia nyomon követése, a beteg prognózisának becslése szintén képalkotó eljárásokkal történik. A jelen,
de a jövő medicinájában ez a terület központi szerepet tölt be.
A rutint átveszi a mesterséges intelligencia, aminek köszönhetően
a szakemberek egyre több időt tölthetnek a betegekkel. Azt látom, hogy a radiológus egyre inkább klinikus lesz. Ott vagyunk
az orvosteamekben, az onkológiai diagnózis megállapításánál,
a döntések hozatalánál. Egyes eljárásoknál már eddig is kapcsolatba kerültünk a betegekkel – ilyen a tumorok fagyasztása.
A fiatal szakemberek körében népszerű ez a szakmai ág,
vagy manapság is majd mindenki nőgyógyász vagy sebész
akar lenni?

– Három éve négy, két éve hat, tavaly húsz, most pedig több
mint 35 rezidens jelentkezése futott be. Négyet vehetünk fel,
azaz hihetetlenül nagy a verseny. A ﬁatalok látják, hogy ez a jövő
szakmája. És azt is látják, hogy a világ élvonalához tartoznak
a műszereink – az elmúlt két évben kétmilliárd forintot meghaladó
korszerű berendezés került a klinikára. Lenyűgöző, hogy ez a terület mennyit fejlődött az elmúlt 10-12 évben.
Elképzelhető, hogy mire megtanulják a röntgengépek, CT-k
kezelését, az eszközök elavulnak?

– A kollégák gyorsan tanulnak, illetve ezeket a berendezéseket
legalább tíz évre vesszük. Ez nem jelenti azt, hogy leállunk
a fejlesztéssel. A bővülő radiológia a Szent Rókus Kórházban alakít
ki új részleget. Lépést kell tartanunk az igényekkel.
Milyennek szeretné látni öt-tíz éven belül ezt a klinikát?

– Európa egyik legmodernebb orvosi képalkotással foglalkozó
intézeteként. Ennek az alapjai megvannak. Kell egy támogatói
közeg az egyetem oldaláról, ami most adott. A többi szinte
rajtunk múlik. Ha fejlődni akarunk – márpedig akarunk –, adottak
a feltételek.

Ha egy klinika topon van a tudományban, akkor
a betegellátásban is az elsők között lesz.

Maurovch-Horvat Pál 1978. október 30-án, a felvidéki
Komáromban született. A komáromi Selye János Gimnáziumban 1997-ben érettségizett. 1997–1998-ban a pozsonyi
Szlovák Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának hallgatója
volt, de 1998-tól a budapesti Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán tanult, ahol 2006-ban summa
cum laude eredménnyel kapott általános orvosi diplomát.
2006–2008 között a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományok Doktori Iskolájának hallgatója volt, ahol PhDfokozatot szerzett. Az MTA doktora minősítést 2021-ben
szerezte meg. 2010–2012-ben Bostonban, a Harvard Egyete men tanult. Számos díjjal ismerték el tudományos és
innovációs teljesítményét, amelyek közül kiemelendő:
Jendrassik Ernő jutalomdíj, 2017; Kufﬂer mentordíj, 2018;
Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő díj, 2019; Gábor Dénesdíj, 2022 és az MTA Lendület támogatása, 2013 és 2019.
Rendszeres előadója különböző hazai és külföldi tudományos
konferenciáknak és szakmai tanácskozásoknak, számos hazai
és nemzetközi tudományos társaság, szervezet tagja.

A kettő kéz a kézben jár. Alakul a koncepció, formálódnak a kutatócsoportok. Jó úton járunk. Minden azon múlik, hogy a ﬁnanszírozás miként alakul a jövőben.

Nem bánta meg, hogy építészmérnök helyett kardiológus,
radiológus lett?

Az eddigiek alapján számomra úgy tűnik, hogy a nap
24 órájából húszat a szakmájával tölt. Mire jut ideje?

– Nem felelne meg a valóságnak, ha azt mondanám, hogy akkor
rossz döntést hoztam. Hihetetlenül izgalmas folyamatok részese
lehetek.

– A koronavírus-járvány miatt a szakmai utak visszaestek, az így
felszabaduló időt az elmúlt két és fél évben feleségemmel – aki
kiváló kutatócsoportot vezet – és két kisﬁammal tölthettem.
Az a legszebb, amikor együtt túrázhatunk, biciklizhetünk. Jólesik
kicsit lelassulni, töltekezni.

Ki legyen a következő interjúalanyunk?

– Meskó Bertalanra, orvosi jövőkutatóra gondoltam. Hallatlanul
színes egyéniség, aki azt a mindenkit érdeklő kérdést tanulmányozza, hogy merre tart az orvoslás. ¡
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Régészek dolgoznak
Zalavár-Várszigeten
Folytatódnak a Karoling-kori Mosaburg és
kora Árpád-kori bencés kolostor feltárására
irányuló, az 1950-es években indított régészeti
kutatások Zalavár-Vársziget területén.

M

osaburg, azaz Mocsárvár az időszámításunk utáni 840-es
évek elejétől a Karoling Birodalom legkeletibb provinciájának,
Pannóniának a „fővárosa”, a salzburgi érsekség által irányított keresztény
térítés pannóniai központja volt. A 860-as évek végén Mosaburgban

A Hadrianus zarándoktemplom és környéke – látványterv

Káros mutációk
előnyei
A Szegedi Biológiai Kutatóközpont
kutatói szerint a káros mutációk
olykor hasznos evolúciós újítások
megjelenését segíthetik elő.
folyamatosan felbukkanó mutációk többsége
káros, de vajon hozzájárulhatnak-e ezek a káros mutációk az élőlények változatosságához? Elsőre
azt gondolhatnánk, hogy nem, hiszen ha egy káros
mutáció meg is változtat bizonyos tulajdonságokat,
káros természetéből fakadóan nem terjed el. A legtöbb káros mutációnak valóban ez a sorsa, ugyanakkor ismerünk olyan eseteket, amikor mégsem tűnik el, hanem egy másik, a káros hatást ellensúlyozó
mutáció révén fennmarad.
Az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetének Papp Balázs, Pál Csaba és Horváth Péter vezette három kutatócsoportja a pékélesztőgombában végzett kísérleteikkel kimutatta,
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tevékenykedett a hittérítő szerzetes testvérpár, Szent Cirill
és Szent Metód. 869-ben a pápa által Pannónia érsekének
felkent Metód székhelye Mosaburg lett. A város a 880-as
évek végétől Arnulf keleti frank király pannóniai székhelyéül
szolgált. Ezen előzmények miatt 1019-ben Szent István itt
alapította meg az egyik legkorábbi bencés kolostort Szent
Adorján tiszteletére; az apátságot az oszmán időkben végvárrá alakították át, majd a török háborúk befejeztével, 1702ben I. Lipót parancsára felrobbantották.
Zalavár-Vársziget tervszerű régészeti kutatása hetven
esztendővel ezelőtt kezdődött. Ennek köszönhetően mára
jelentős mennyiségű és értékű Karoling- és Árpád-kori épített emlék, továbbá régészeti leletanyag áll a kutatók rendelkezésére. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat támogatásával a feltárás folytatódik. A 2022–2025 között megvalósuló projekt résztvevői két feladatot tűztek ki: ásatásokkal
tisztázni, mi maradt meg a Szent István által alapított monostorból, valamint Arnulf király udvarházának reprezentatív épületeiből, másrészt egy kiadványsorozatban közzétenni az eddigi feltárások eredményeit. ¡

hogy ökológiailag és klinikailag fontos új tulajdonságok alakulhatnak ki egy
káros mutáció és annak ártalmas hatásait csillapító másodlagos mutációk
melléktermékeként. Eredményeikről a Nature Ecology & Evolution folyóiratban számoltak be.
A szegediek elsőként mutatták ki, hogy a káros mutációk és a kompenzáló
evolúció együttese fontos tulajdonságok megjelenéséhez vezethet. Felfedezésük
új evolúciós képet is sugall, miszerint az evolúció nem pusztán egyenes vonalú
„diadalmenet”, a káros mutációk ugyanis fontos kezdeti lépést jelentenek az
evolúciós alkalmazkodásban. Ennek a felfedezésnek az a gyakorlati jelentősége, hogy a mutációkat kombinálva minőségileg új enzimeket lehet létrehozni. ¡

A
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Az Arnulfudvarház
feltárása.
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Munkácsy Mihály: Honfoglalás

Szerző: Szegedi Imre

Árpád-házi királyok
nyomában
Az utóbbi másfél évtizedben új lendületet vett az Árpád-házi királyok kutatása, amihez
hathatós segítséget nyújtanak a legmodernebb genetikai eljárások, kormeghatározó technikák. Királyok után kutatnak Tihanyban, Esztergomban, Székesfehérváron és Budapesten. Az eredményekből egyesek messzemenő következtetéseket vonnak le, mások óvatosabbak. Áttekintő írásunkban a legújabb eredményeket mutatjuk be.

A

székesfehérvári Szűz Mária-prépostság templomát
Szent István kezdte építtetni a 11. század elején, végső
nyughelyéül. Elkészülte után a korabeli Európa egyik
legnagyobb bazilikája volt a templom, ahol a magyar
történelem 38 királyát koronázták meg, tizenöt magyar uralkodót pedig ott temettek el. Az egykori templom csaknem teljes
területét feltáró ásatások és írott források ellenére kevés biztosat
tudunk a Székesfehérváron eltemetett királyok sírjainak helyéről.
Az ottani bazilikába való királyi temetkezés Könyves Kálmán
1116-os halálától vált szokássá, elődei közül Orselo Pétert a pécsi
székesegyházban, Aba Sámuelt Sármonostorban, I. Andrást a tihanyi apátságban, I. Bélát Szekszárdon, I. Gézát az egykori váci
székesegyházban, Szent Lászlót Váradon temették el.
Szent István székesfehérvári sírjáról, a király temetkezési helyéről és módjáról egyetlen megemlékezés maradt. Könyves Kálmán
király uralkodása idején írta Hartvik püspök, hogy (Szent István)

„SSzent te
„Szent
testét
estét az épülett közepén
közepéén fe
fehér
ehér
m
árváányból fa
aragott szarkofágba
szzarkofágbaa helyezték”.
hellyezték”.
márványból
faragott
1426-ban az itáliai származású Ozorai Pipó gótikus stílusban
újjáépíttette a bazilika délnyugati tornyát. Becslések szerint
65–70 méter magas lehetett az úgynevezett Pipó-torony, amelyet a törökök lőporraktárnak használtak, s miután nem tudták
megtartani a várost, nehogy a győzteseké legyen a robbanóanyag,

1601-ben inkább felrobbantották. A hatalmas robbanásban a torony összeomlott, a templom leégett.
A török hódoltság idején a székesfehérvári királysírokat feldúlták, uralkodóink földi maradványait pedig szétszórták a törökök.
Az itt eltemetett egykori királyok közül egyedül a 12. század végén uralkodott III. Béla, valamint felesége maradványait sikerült
azonosítani. A székesfehérvári bazilika területén 1848-ban bukkantak árokásás közben III. Béla és felesége temetkezésére más
sírok között. Maradványaikat már akkor – a korszak tudományos
színvonalán, temetkezési mellékletek alapján – azonosították, és
Pestre szállították. A környezetükben lévő maradványokat is feltárták, azok a Magyar Nemzeti Múzeumba kerültek. 1862-ben
a budavári Mátyás-templom főoltára alá épített kriptában helyezték el a maradványokat, innen kerültek azok 1898. október 21-én
mai helyükre, a kápolnába.
Az Országos Onkológiai Intézet munkacsoportja 2013-ban
kezdett dolgozni a maradványok azonosításán. (Az Országos Onkológiai Intézetben a személyre szabott terápia megállapításához új módszerek jelentek meg, amelyek az archeogenetikában is
hasznosíthatók.) A programot vezető Kásler Miklós professzor és
csapata 2014 márciusában vett mintát. Hat év múltán jelentették
be, hogy sikerült a 800 éves csontokból meghatározni az Árpádházra jellemző DNS-t. Az Árpád-házi királyok és királynék csontjain végzett genetikai vizsgálatokat az Országos Onkológiai Intézet
és a Göttingeni Egyetem párhuzamosan végezte. A tudományos

tudomány
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Embertani Tár, fotógyűjtemény

feltáró ásatások, királysírok, csontmaradványok, archeogenetika, arcrekonstrukció

III . Béla király koponyájáról az 1967-es vizsgálat során készített felvételek.

publikáció a European Journal of Human Genetics tudományos
lapban jelent meg az Árpád-ház ﬁlogenetikai eredetének meghatározása III. Béla Y-kromoszómás szekvenciájának elemzése
alapján címmel.
Ugyanakkor volt, aki fölvetette, hogy a Mátyás-templomban
őrzött csontok Könyves Kálmántól is származhatnak. A krónikák
leírják Könyves Kálmán halálát, „ahogy az agyveleje a fülén kicsordult”, aminek a koponyát vizsgálva CT-nyoma maradt volna. Kásler
Miklós professzor 2020-ban arról nyilatkozott, hogy a Könyves
Kálmán halálát leíró krónikák nemcsak arról szólnak, hogy az
agyveleje kifolyt a fülén, hanem arról is, hogy párakötést tettek
rá. Vagyis hólyagos középfülgyulladásban halt meg a király, ami
viszont deformitást okoz a koponyán, amit CT-vel ki lehet mutatni.
III. Béla koponyáján ellenben nem találtak ilyen eltérést, viszont
látszik egy trepanáció, azaz koponyalékelés nyoma. Az egykori beavatkozás nem ütötte át a koponya mindkét csontlemezét, csak
a külsőt. Tehát vélhetően rituális beavatkozáson esett át az uralkodó. Éppen emiatt könnyen tisztázhatták, hogy a koponya III. Béla
koponyája. A vizsgálat két irányból azonosította III. Bélát: egyrészt a felesége DNS-e, illetve, hogy a király esetében nem tudták
kimutatni azt a betegséget, amelyben Könyves Kálmán meghalt.
Az elmúlt évezred történelme csak egyetlen királyunk,
I. András síremlékét kímélte meg teljesen.

A kripta belső
belső struktúrája,
struktúrrája, építészeti
épíítészzeti
ki
ivitele az alapítás
alappítás kkorát
orát adjaa vissza.
visssza.
kivitele
I. András 1055-ben a Tihanyi-félszigeten monostort és királyi
temetkezési helyet alapított. A király az altemplomi kripta fölé
építtetett monostorba bencés szerzeteseket költöztetett, miközben el kell ismerni, hogy nem tudjuk pontosan a monostor és
a kripta egymáshoz való pontos elhelyezkedését. A történettudomány hiteles adatként fogadja el a krónikák beszámolóját, mely
szerint a zirci udvarházban elhunyt András királyt, végakaratának
megfelelően, a tihanyi bencés monostorban temették el 1060ban, majd ﬁa, Dávid herceg végső nyughelye is ez lett 1090 körül.
Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont (BTK) koordinálásával 2020-ban indult el A Tihanyi Királykripta multidiszciplináris kutatása című projekt. A program legfőbb célja a Tihanyi
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Bencés Apátság királykriptájának régészeti hitelesítő feltárása
volt. A kripta területén utoljára 1953-ban folytak kiterjedt régészeti munkák, ezek dokumentációja alapján várható volt, hogy
eredeti helyzetben lévő, érintetlen temetkezést nem találnak
a helyszínen. Az 1953-ban kialakított sírhely betonszarkofágjából
három rossz állapotú faládát emeltek ki. Ezek a ládák – olvasható
a BTK közleményében – a kripta korábbi átalakításai során előkerült, méltatlanul rossz körülmények között őrzött emberi maradványokat tartalmaztak. A vizsgálatokat először a debreceni
ATOMKI ‒ Isotoptech Zrt. radiokarbon-laboratóriumában végezték, majd az itteni mérési eredmények alapján a nemzetközileg
szintén magasan jegyzett poznańi és mannheimi laboratóriumban
is megismételték.

A laboratóriumi
laboratóóriumi vizsgálatok
vizsgáálatok összesített
össszessített
ad
adatai
datai szerintt aazz eelőkerült
lőkerült embertani
embeertani
aanyag
nyagg egy
egy része, de legalább
leggalább az
az egy
vvagy
agy kétt felnőtt
felnőtt férﬁ
férﬁhozz kköthető
öthető
csontmaradvá
csontmaradványok
ányok biztosan
biztosan 11. századiak.
Az okleveles források, a történeti kutatás eddigi eredményei,
az apátság történeti hagyománya, valamint az újonnan elvégzett
régészeti feltárás eredményei alapján a kutatásban részt vevő
szakemberek megalapozottnak tartják, hogy a 11. századra keltezhető csontmaradványok I. András király és szűkebb családja földi
maradványaihoz tartozhatnak. „Egy vagy két férﬁ maradványairól
lehet szó. A csontok nagyon rossz állapotban kerültek elő, ezért
többféle módszerrel próbálunk értékelhető genetikai mintához
jutni. Optimisták vagyunk, hisszük, hogy eredményre jutunk”
– tájékoztatott Mende Balázs Gusztáv, a BTK Archeogenomikai
Intézetének tudományos főmunkatársa.
A 11. századi Árpád-házi uralkodók sorában sohasem kapott
nagy figyelmet a mindössze három éven át uralkodó I. Géza,
annál többet tudunk öccséről, I. (Szent) Lászlóról. Pedig I. Géza
utódaival folytatódott az Árpádok históriája, hiszen Szent Lászlónak nem született ﬁa. I. Gézát a váci bazilika közepén temették
el 1077-ben. A katedrálist a későbbi évszázadokban többször

tudomány
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jelentősen átépítették, de az alapító király sírját minden bizonnyal
tiszteletben tartották a templom fő helyén. A török kor harcaiban a székesegyház megsérült, tetőzete megsemmisült, ám falai
a nyugati tornyok kivételével még a török kiűzése után is álltak.
Ezek szisztematikus bontása csak 1720 körül indult meg, miután
a ferencesek megszerezték a területet, és a katedrális helyén saját
rendházuk építésébe kezdtek. A középkori székesegyház maradványai kisebb részben a mai ferences kolostor déli szárnya
alatt helyezkednek el, nagyobb részben mellette kerültek elő.
2015-ben Batizi Zoltán régész azonosította a középkori templom
közepén a valószínű sírhelyet – bár a szakemberek véleménye
megoszlik arról, hogy valóban a király sírhelyét találták-e meg –,
a kifalazott sírgödörből azonban már a kőanyagot is kitermelték
a 18. században. A gödörben több csontmaradványt találtak, de
I. Gézával kapcsolatba hozható nem került elő.
I. Gézát tehát öccse, a később szentté avatott I. László követte
a trónon. Simor János győri püspök, későbbi esztergomi érsek
volt az utolsó, aki felnyittatta az 1095-ben Nyitrán elhunyt
Szent László koponyaereklyéjét. Mindez 1861-ben történt. Azóta
senki sem látta Szent László hermájának tartalmát. A kegyeleti
jogokat gyakorló Győri Egyházmegye 2011-ben döntött úgy,
hogy engedélyezi a relikvia fölmérését modern képalkotó eljárásokkal, modellezését, valamint az így nyert adatok alapján a király
arcvonásainak rekonstrukcióját.
A szakemberek arra voltak kíváncsiak, valóban koponyaereklye
van-e benne, a teljes koponya vagy csak töredék, és arra főleg, hogy
I. László király maradványait őrzi-e. Az 1046-ban született I. László
1077-től magyar, 1091-től horvát király is volt. Sokáig azt hitték
a szakemberek, hogy először Somogyváron temették el, majd
onnan került Váradra. Ezt a tévhitet Solymosi László történész
2016. októberi akadémiai székfoglalójában cáfolta. A történész
szerint a lovagkirályt a váradi székesegyházban temették el, a somogyvári apátságban sohasem nyugodott. III. Celesztin pápa
1192-ben avatta szentté I. Lászlót. Ekkor felbontották nyughelyét,

Forrás: Tihanyi Bencés Apátság

A tihanyi altemplom feltárása.

I. András király felnyitott kriptájában az egyik láda tartalma.

maradványait díszes sírba helyezték át. A koponyát azonban különválasztották, és mellszobor alakú tartóba tették. (A díszes
sírt azóta sem találják Nagyváradon.) Az ereklyetartó 1406-ban,
tűzvészben megrongálódott, a koponyának azonban nem esett
baja. Naprághy Demeter 1606-ban hozta el Nagyváradról, majd
Prágában restauráltatta. Naprághy 1607-es győri püspöki kinevezése után a Szent László-herma is a városban maradt, mivel a főpásztor végrendeletében az ottani székesegyházra hagyta azt.
2011 szeptemberében négy napot kaptak a Kristóf Lilla Alinda
antropológus által vezetett orvosok, antropológusok, bölcsészek arra, hogy minél alaposabban feltérképezzék a 150 éve nem
elemzett relikviát. A Semmelweis Egyetem anatómusa, Patonay
Lajos és a Szegedi Tudományegyetem antropológusa, Pálfi
György koordinálásával mintát vettek a DNS-vizsgálathoz. A megmaradt három fogból egy kisőrlőfogat távolítottak el, valamint
a koponyaalapból kiemeltek egy-egy centiméter átmérőjű csonthengert. A sok száz éves ereklyéből csak töredezett, további
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érdemi vizsgálatra, következtetések levonására, összehasonlításra alkalmatlan DNS-szekvenciát nyertek. Ha sikerrel járnak, a kezünkben volna egy
referencia-génállomány a többi Árpád-házi királyhoz. Az arcrekonstrukció
alapján a királynak erőteljesen kiemelkedő szemöldökíve és mélyen behúzódó orrgyöke volt, szája közepes vastagságú lehetett. A rekonstruált
arc kevéssé hasonlít a hermáéhoz, ami azzal magyarázható, hogy a herma
mintegy 400 évvel a király halála után készült, az ötvösmester nem ismerhette Szent László pontos arcvonásait.
Tavaly novemberben a Magyarságkutató Intézet arról számolt be,
hogy sikeresen nyertek ki Szent László királyunk maradványaiból DNSinformációt, amelyből meghatározzák a teljes örökítőanyagát. A Győri
Egyházmegye tavaly júniusban engedélyezte a Szent László-koponyaereklye interdiszciplináris kutatását. A fog- és sziklacsontporból a helyszínen
vett mintákból az intézet archeogenetikai laboratóriumában a kutatók
sikeresen nyerték ki a DNS-információt, amelyből az egykor élt egyén teljes
örökítőanyagát meghatározzák. Az új kutatásra azért volt szükség, mert
korábban az archeogenetikai vizsgálatok sikertelenül zárultak, az újabb
pedig azért lehetett sikeres, mert az elmúlt évtizedben hatalmas technológiai előrelépés történt ezen a téren.
Idén áprilisban a Magyarságkutató Intézet azt jelentette, hogy a Székesfehérváron talált csontok kutatásakor két Árpád-házi személyt azonosítottak. Ennek alapfeltétele III. Béla király genetikai mintájának meghatározása volt, amelynek köszönhetően vált lehetségessé a Székesfehérváron és a Tihanyban nyugvó maradványok azonosítása. A vizsgálatok
során azonosított Árpád-házi személyek a tudományos publikáció megjelenésekor válnak hivatalosan ismertté.
Idén ünnepeljük az Aranybulla közzétételének 800. évfordulóját. A magyar történelem egyik meghatározó dokumentumát II . András, egyik
legjelentősebb Árpád-házi királyunk adta ki, akinek sírját magyar–román
összefogással Egresen (Igriş) tárják fel. (Egres a Maros folyó partján, Temes
megyében található.) A középkori krónikáink többsége szerint az 1235-ben
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Forrás: u-szeged.hu

Az antropológiai mérésekhez előkészített koponyaereklye és az ezüst ereklyetartó.

Varga Noémi ötvös, restaurátor felnyitja
az ezüst ereklyetartót.

elhunyt II. Andrást az egresi monostorban helyezték örök
nyugalomba. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE)
Régészeti Intézete a temesvári Bánáti Múzeum munkatár-

feltáró ásatások, királysírok, csontmaradványok, archeogenetika, arcrekonstrukció

A legtöbb munkát a sírok adták, az évek során több mint 400 sírt dokumentáltak.

Forrás: PPKE BTK Régészettudományi Intézet

saival 2013 óta kutatja a területet. Geoﬁzikai módszerrel találták
meg a falu közepén lévő lelőhelyen a föld alatti maradványokat.
2019-től az Emberi Erőforrások Minisztériuma Árpád-ház Programjának támogatásával zajlanak a munkák a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül.

Edddig tö
Eddig
több
öbb mint
minnt kétszáz sírtt tártak
tártak ffel
el a templom
ter
rülettén, de cs
sak kkét,
ét, iigényesen
gényeseen me
egépített
területén,
csak
megépített
kközépkori
özépkkori síremlék alapozá
ása került
keerült elő.
alapozása
Ezekről azonban nem jelenthető ki, hogy biztosan a király és
feleségének a nyughelye. A feltételezett királyi sírhelyek esetleg
már a tatárjáráskor elpusztultak, ebből azonban nem következik,
hogy az uralkodó csontjait nem találhatják meg.
A második honalapítóként is emlegetett IV. Béla királyt, feleségét és ﬁát Esztergomban temették el, ám nyughelyét mindmáig nem sikerült azonosítani, még a sírját befogadó ferences
templom helye sem ismert. A magyarázat ebben az esetben is
a Kárpát-medence viharos történelmében keresendő. A király ﬁa,
Béla herceg 1269-ben, lánya, Margit, egy évvel később hunyt el.
A herceget a ferencesek esztergomi templomában – az esztergomi
ferences kolostor Magyarország első ferences rendháza volt –,
a később szentté avatott Margitot a Margitszigeten temették
el. 1270. május 3-án meghalt IV. Béla király, júniusban vagy júliusban az özvegye, Mária királyné is. Kettejüket ﬁuk mellett helyezték végső nyugalomba. Az 1543-ban török kézre került Esztergomot az 1595-ös ostrom szinte teljesen elpusztította. A város templomainak csak a romjai érték meg a törökök 1685-ös
kiűzését. A városba visszatérő ferencesek kolostoruk helyét nem

A sírok feltárásával párhuzamosan készül
a szelvényfalak dokumentációja.

tudták azonosítani, így 1697-ben a város közepén álló egyik romos
templom helyét kapták meg. Egyesek szerint a király sírja nem
a ma Szent Annaként ismert templom alatt van. Az esztergomi
Jókai utca 7.-ben kellene keresni a hajdani Segítő Szűz Máriatemplom szentélyét, amelynek főoltára előtt volt a Képes Krónika
szerint IV. Béla vörösmárvány síremléke. Kérdéses, hogy a magánépület alatt hogyan végezhetnének feltárást? A roncsolásmentes
technikák elvileg hasznos információkkal szolgálhatnak, a helyi
ferences vezető azonban kétli, hogy a Jókai utcában előkerülhetnének IV. Béla maradványai.
Ha mégis megtalálnák a síremléket, benne csontmaradványokat, a genetikai meghatározásra is lenne mód. Ám túl sok a ha… ¡
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Kutatólaboratórium a biogazdaság támogatására
A pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem (STU) és az ELKH Természettudományi Kutatóközpont (TTK) közös virtuális kémiai laboratóriumot hozott létre, melynek célja az intézmények közötti együttműködés javítása, a határon átnyúló, a régiós biogazdaság támogatását
szolgáló közös tevékenységek elősegítése.

A

laboratórium a bio gazdasá got oly módon segíti,
hogy a célcsoportokat kémiai információval látja el
a szlovák–magyar határ menti régióban előforduló megújuló hulladék és
melléktermék bioanyagokról. Az ismeretek a bioanyagok szerkezetére, kémiai tulajdonságaira és vegyi termékké alakítá suk lehetséges eljá rá sai ra
vonat koznak. A laboratóriumi inf rastruk túra beszerzése az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) támogatásából valósult meg.
A fenntarthatóság záloga a ter mészeti erőforrásokkal megvalósított körforgá sos gazdaság kiterjesztése minden technológiára. A biogazdaság vagy
bio ökonómia (nem összetévesztendő
a biogazdálkodással) nem más, mint
bioanyagokkal megvalósított körforgásos gazdálkodás. A szerves anyagokat
termelő, feldolgozó, hasznosító és újrahasznosító technológiák sorának végén elkerülhetetlenül ott van, hogy a
szerves anyag lebomlik, és végső soron lényegében szén-dioxiddá, vízzé és
energiává alalakul. A biogazdaság nem
kar bonmentes, de karbonsemle ges,
mert a keletkező szén-dioxidot a fotoszintézis visszaalakítja szerves anyaggá,
ami az anyagforgás körét bezárja.
A klímavédelem szempontjából a
körforgásos biogazdaság előnyös vonása, hogy képes a természeti eredetű
szenet hosszabb ideig hasznos és kötött formában, élelmiszerben, vegyipari
ter mékben, például üzem anyagban,
gyógy szerben, kozmetikumban vagy
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poli merben megőrizni. (Megoldható,
hogy a szenet hosszú ideig tároljuk,
például szénként, karbonátként vagy
föld alatti tárolóban szén-dioxidként,
hogy ne kerüljön üvegházhatású széndioxid a légkörbe, de ezek a kötött
karbonformák nem tekinthetők hasznosnak.) A bioanyagokat hasznosító
technológiák karbonsemlegesen elégí-

giai műveletek alkotnak. Itt említjük
meg a cukorpolimerek kémiai vagy
enzimes hidrolízisét, amelyet a cukrok
fermentációja követhet, például aceton-butanol-etanol (ABE) eleggyé vagy
etanollá, és mely fermentációs termékek alapanyagai lehetnek további kémiai szintéziseknek, üzemanyagok és
vegyi anyagok előállításának.

Az ACQUITY APC
C /UHPLC
C készülék: törésmutató (RII) és diódasoros UV
V-Vis spektrofotometriás detektorok, kvaterner gradiens pumpa, termosztálható mintaterű automata
mintaadagoló, kis méretű (4,6 × 150 mm) és nagy méretű (7,8 × 300 mm) oszlopok
befogadására alkalmas termosztátok. A készülék 1000 bar nyomásig működtethető.

tenek ki emberi szükségleteket, miközben késleltetik a bioszén szén-dioxiddá alakulását és visszakerülését a légkörbe. Nyilvánvaló, hogy a biogazdaság
meg teremtésében fontos szerepe van
a kémiának, az olyan technológiáknak,
melyeket bio- és/vagy kemotechnoló-

tudomány

A természetben legnagyobb tömegben
újratermelődő bioanyag a lignocellulóz,
amely kétféle cukorpolimert, cellulózt
és hemicellulózt, valamint egy aromás
alkoholszármazék „monomerekből”, lignolokból felépülő polimert, lignint tartalmazó biopolimer kompozit anyag.

ELKH Természettudományi Kutatóközpont • ttk.hu

A szlovák–magyar kö zös la bo ratóriumban a TTK a növényi eredet által
meghatározott, sajátos struktúrájú lignocellulóz anyagokat polimer és kémiai
összetételükkel jellemez, valamint olyan
kémiai, elsősorban katalitikus technológiák tudományos megalapozásával
foglalkozik, melyekkel a lignocellulózból értékesebb vegyi anyagokat lehet
előállítani.
Az eredet és az összetétel összefüggésének feltárásához az együttműködő partnerek mezőgazdasági hulladékokból és melléktermékekből egy
úgynevezett „biobankot” hoztak létre.
A biobankban tárolt anyagok vizsgálata hosszú időre munkát ad a közös
laboratóriumnak. A TTK mun káját a
ligninben dús papíripari melléktermék
jellemzésére és feldolgozására is kiterjesztette. A kémiai feldolgozás első
lépése a biopolimer komponensek elkülönítése és depolimerizálása. A polimer egyik legfontosabb jellemzője a polimer molekulatömeg-eloszlása. A TTK
Anyag- és Környezetkémiai Intézete egy
korszerű gélpermeációs kromatográfot (Advanced Polymer Chromatograph,
APC) szerzett be a közös laboratórium
szá má ra, és üzemeltet biopolimerek
molekulatömeg-eloszlásának meghatározásához. A berendezés ultranagy hatékonyságú/nyomású folyadék kromatográf (UHPLC) üzemmódban is használ ható összetett biotermékele gyek
szétválasztására és összetételének meghatározására (kép és ábra).
A keményítő is cukorpolimer. Hidrolizálásával (depolimerizálásával) és
fermentálásával már ma is nagy tömegben állítanak elő etanolt, amelyet
elsősorban üzemanyag-komponensként
alkalmaznak. A táplálékként is fogyasztható, keményítőben gazdag termények üzemanyaggá konvertálása az
élelmiszerhiánnyal küzdő világban már
rövid időtávlatban is fenntarthatatlan
technológia. A TTK kutatásának egyik
célja cseppfolyós üzemanyag-komponensek és vegyi anyagok előállításának
kutatása-fejlesztése bio-, kemo- és termokémiai eljárásokkal cellulózból, hemicellulózból, valamint ligninből előállítható intermedierekből.
A lignocellulóz élelmiszernek alkalmatlan cukor polimer jeiből tömeg termékként lehet előállítani levulinsavat

C5 és C6 cukor monomerek és C6 dimer kromatogramja. Az elválasztás körülményei:
4,6 × 100 mm-es XBridge BEH
H Amide XP
P oszlop 50 °C-on; 0,13 ml/min áramlási
sebességű, 0,1 tf.% TEA-t (tetraetilamint) tartalmazó 75 tf.% ACN
N (acetonitril)/25 tf.%
H2O összetételű eluens; 15 μl minta; 1mg/ml koncentrációjú monomerek és dimer
75 tf.% ACN
N /25 tf.% H2O-ban oldva; RII detektor (40 °C).
és úgynevezett második generációs bioeta nolt. A lignocellulóz nyers anyagon alapuló technológiák gazdaságosságát meg határozó tényező a lignin
komponens hasznosítása. A lignin termokémiai vagy kémiai depolimeri zálásával oxigéntartalmú vegyületek, fenolszármazékok és aromás szénhidrogének állíthatók elő.
A levulinsav, bioetanol és a lig nin
depolimerizációs termékek ér ték növelő
át alakítására alkalmas, ha té kony és
gazdaságos konverziós technológiá kat
kell fejleszteni, me lyekre kör nye zetbarát, fenntartható biofinomítót lehet
alapozni, melynek ter mékei képesek
kiváltani a kőolaj-fi nomítói termékek
jelentős részét.
A TTK-ban heterogén katalitikus
eljárást kutatnak és fejlesztenek levulin sav gamma-valerolaktonná (GVL)
ala kítá sára. A GVL lehet üzemanyagkomponens, kiváló oldószer és plat-

tudomány

formvegyü let további vegyi anyagok
előállításá hoz. A bioetanolból előállítható számtalan termék közül a biobutanol és a biobutadién előállítá sának vizsgálatára fókuszálnak.
A biobutanol az etanolnál kedvezőbb tulajdonságú motorhajtó anyag,
a butadién pedig az egyik leg fontosabb polimerizációs monomer. Ta nulmányozzák a lignineredetű fe no lok
hid ro de oxi gé ne zési reakcióit, mely
reakciók kal fontos petrolkémiai alapanyagokat tudnak előállítani, például
ben zolt, ciklohexént, ciklohexánt és
ezek alkilszármazékait.
A szlovák–magyar közös laboratóriumot az Interreg V A – Szlovákia–Magyarország Együttműködési Program
támogatja. A támogatott projekt ről és
a TTK-ban folyó munkáról részletesebben a http://www.ttk.hu/palya zatok/bioeconomy honlapon lehet tájékozódni. ¡
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gravitációs hullámok • geológia, hidrológia, geomorfológia, régészet, paleontológia

Formálódik az Einstein-teleszkóp

Forrás: et-gw.eu

A Budapesten júniusban megrendezett
12. Einstein Teleszkóp Szimpóziumon a több mint
1200 kutatót képviselő résztvevők hivatalosan is
létrehozták az Einstein Teleszkóp Kollaborációt.

Az Einstein-teleszkóp látványterve

A

gravitációs hullámok kutatásában 2016. február 11. meghatározó mérföldkő
volt: ekkor jelentették be a régóta keresett gravitációs hullámok első sikeres
kísérleti megﬁgyelését. Azóta az Egyesült Államokban működő LIGO, illetve

az olaszországi VIRGO detektorokban számos gravitációshullám-észlelés történt, ami jelentősen bővítette tudásunkat a Világegyetem működéséről. Ezzel azonban még csak a kezdeténél tartunk a gravitációs jelek megértésének, szükségessé vált egy,
az előzőeknél érzékenyebb berendezés megépítése.
Ez lesz az Einstein-teleszkóp, mely a tervek szerint
egy egyenlő oldalú háromszög alakú, pár száz méterrel a föld alatt telepített objektum lesz, tíz kilométeres oldalhosszúsággal. Ez a berendezés meghatározza a jelforrások irányát, illetve a jelenlegi berendezéseknél nagyságrendekkel több jelforrást észlel.
A megépítés előkészítése hosszú évek óta tartó folyamat, mely komoly nemzetközi együttműködéssel zajlik, és magyar kutatók is aktívan részt vesznek
benne. Az obszervatórium megépítésére korábban
több helyszín, a többi között a Mátra is felmerült,
végül két ország maradt versenyben, Olaszország
és Hollandia. A végső helyszínt a következő években választják ki.
Idén június 7–8-án a Magyar Tudományos Akadémia Székházában került sor a 12. Einstein Teleszkóp Szimpóziumra, melynek fontos eseménye volt
az Einstein Teleszkóp Kollaboráció megalakulása. ¡

Kisfilmsorozat a Mecsekről
Háromrészes, angol–magyar nyelvű természettudományos oktató és ismeretterjesztő kisfilmsorozat készült a Mecsek földtanáról.

A

Pécsi Tudományegyetem (PTE) az EDUC Európai Egyetemi Szövetség
– nyolc európai egyetem együttműködésével indított közös, angol nyelvű
oktatási platform – keretei közt támogatja a magas színvonalú, közös oktatási

„...láttuk egyszer a partvonalat, és most látjuk azt, hogy hogy néz ki egy egykori óceánnak a 100–50 méter közötti vízmélységében leülepedett durva szemcsés üledéke.” – Részlet Bujtor László professzor előadásából.
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területek fejlesztését, és ehhez magyar és angol
nyelvű oktatási anyagok készítését. A PTE Természettudományi Kar első oktató és ismeretterjesztő
kisﬁlmsorozata a Mecsek geológiájáról szól.
Az egyenként 15 perces részekből álló epizódok
bemutatják a Mecsek jura–kréta geológiai fejlődését, és ezek nemzetközi vonatkozásait. A ﬁlmeket
nemcsak a Szövetséghez tartozó egyetemek hallgatói érhetik el angol nyelven, hanem a földtudományok iránt érdeklődő magyar nézőknek is a legújabb
kutatási adatokra támaszkodva mutatják be a hegység páratlan földtani értékeit. A sorozat kitekint a
geológián túl a hidrológiai, geomorfológiai, régészeti
és paleontológiai érdekességekre és kuriózumokra
egyaránt, melyek a Mecsek hegységet európai értelemben is fontos és érdekes kutatási területté teszik.
Üledékképződési, vulkanikus, eróziós folyamatok
bemutatásával, valamint kőzetminták segítségével
érthetik meg a nézők a Pécs környéki terület 160tól 130 millió évig terjedő időszakban végbement
folyamatokat, amikor még a Mecsek helyén szubtrópusi óceán hullámzott.
A ﬁlmek a Pécsi Tudományegyetem YouTubecsatornáján megtekinthetők. ¡

Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Ifjú tudósok díjazása
A 31. alkalommal meghirdetett Országos Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
legjobbjainak tíz díjat, a díjakkal járó több mint
2,5 millió forint értékű ösztöndíjat adott át a versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség.

A

középiskolások számára 2021 szeptemberében meghirdetett
versenyre jelentkező 122 pályázó közül – tízen határon túliak
voltak – 63 jutott tovább az első fordulóból, közülük 53-nak
sikerült kidolgoznia és bemutatnia pályázatát az akadémikusokból és gazdasági szakemberekből álló bírálóbizottságnak. A június 13-ai
eredményhirdetésen a legjobbnak ítélt pályázók három első, három második
és négy harmadik díjat vehettek át.

A dí
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Kiemelkedő kutatási eredményéért első díjat kapott Kovács Viktória
és Tóth Regina (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) Újrahasznosítható reagensrendszer fejlesztése humán testfolyadékokban jelen lévő kis méretű RNS-ek azonosítására című pályázatára. A két szegedi diák célja egy olyan
eszközrendszer kifejlesztése volt, amely alkalmas kis méretű RNS-ek, köztük
a számos betegség markerjeként jelentkező mikro-RNS-ek kimutatására,
és így alkalmas lehet a daganatos szűrések első fázisában. Ugyancsak első
helyezett lett Kovács Nóra Anna (János Zsigmond Unitárius Kollégium,
Kolozsvár) Rusty című pályázatával. A kolozsvári diák fejlesztésével azokat
a társadalmi csoportokat célozta meg, amelyek szeretnének egy élhetőbb
környezetért apró lépéseket tenni. A harmadik első helyezett Barna Benedek
László lett (Budapesti Szent István Gimnázium) UV megvilágító berendezés
fejlesztése fotokémiai ligand kapcsoláshoz című pályázatával. A ﬁatalember
nagy felbontású mikroszkópos technikák során alkalmazott immunfestés
limitációjának kiküszöbölésére fejlesztett ﬂuoreszcens ligandokat alkalmazó
eljárást. Ők hárman képviselhetik Magyarországot a Leidenben idén szeptemberben megrendezendő 33. Fiatal Tudósok Versenyén, amelyen 37 ország
ﬁataljai versenyeznek az Európai Unió 3500–7000 eurós díjaiért.
Második díjas lett a bénulásban szenvedő agyvérzéses betegek kézrehabilitációját segítő eszköz, a HandExo pályázatával Prill Gábor és Sisa László
(NYSZC Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégium, Nyíregyháza); MateKIT
– matematikai oktatóprogramjával Kovács János (Kecskeméti Bolyai János

inno -tér

A Magyar Tudományos Akadémia dísztermében
került sor a díjak átadására.

Gimnázium) és a Vívó találatjelző gép vezeték nélküli
rádiós modullal című anyagával Molnár Donát (Piarista
Gimnázium, Budapest).
Harmadik díjat kapott az Ambel XL – Desktop Fotogrammetria 3D szkenner/360°-os termékfotózó címet viselő pályaművével Mudrák Balázs és Szabadi Botond
(Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium), Robot tengeralattjáró továbbfejlesztése természetes vizek vizsgálatára
című anyagával Kertész Domokos (Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest). Ugyancsak harmadik helyezett lett az Összetett fénymikroszkóp megvilágítórendszer fejlesztése ötlettel jelentkező Nagy Nimród
(Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium
és Kollégium, Debrecen), valamint a Decentralizált logisztikai rendszerek modellezése és gyakorlatban való
használata című anyagot beadó Horváth András Máté
és Horváth Zsombor (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium).

Az eredményhirdetésen meg lehetett tekinteni
a díjnyertes középiskolások kiállított projektjeit.

Azok a középiskolák, melyek műszaki, természettudományos innovatív szakkört, klubot működtettek, és
legalább három vagy több nevezést adtak be, az indulók
közül pedig legalább kettő a második fordulóba jutott,
800 ezer-egymillió forintos támogatást kaptak. Nyolc
kiemelkedő középiskolai, természettudományt oktató
innovatív szemléletű tanár elismerésül 500-800 ezer
forint támogatást kapott. ¡

2022. július–augusztus

innotéka
inn

17

Eötvös Loránd Tudományegyetem • elte.hu

Online startup képzés
Az NKFIH által életre hívott HSUP az ország első online
egyetemi startup képzése, célja az egyetemisták megismertetése
az innovációval, a modern vállalkozói ismeretekkel.

Tarcsi Ádám előadása az ELTE
HSUP Hallgatói Innovációs
Pitch fórum és workshopon.

A

két féléves, szabadon választható tárgy első félévében az
innovatív gondolkodásmód, a startup világ megismerése
a cél, a második félévben a vállalkozások felépítésével kapcsolatos gyakorlati tudás sajátítható el. Az első félévet sikeresen
teljesítők, akik a második félévben 3-5 fős csapatokban, mentor közreműködésével dolgoznak tovább egy üzleti ötlet megvalósításán, havi 150 000 forint ösztöndíjban részesülnek a piaci
környezetre történő felkészüléshez. A HSUP legnagyobb előnye,
hogy az ország különböző egyetemeiről különböző szaktudással, tapasztalattal rendelkező diákok kerülhetnek egy csapatba.
Az ELTE-n az idei tanévben is népszerű volt a HSUP, mintegy
120 hallgató csatlakozott a képzéshez. Az első félévben benyújtott ötletek közül a szakmai zsűri javaslata alapján hat csapat

dolgozott tovább az ötletén, és a képzést egyénileg folytatókkal
együtt 58 hallgató részesült ösztöndíjban. A projektek olyan témákban mutattak fel innovációt, mint a tudatos bőrápolás, céges
autók útnyilvántartása, éttermi asztalfoglalás, közösségi eseményszervezés. Kiemelhető a „30perc.hu” (Bíró Bence ötlete), amely egy
online jogi mikrotanácsadást valósít meg és chatbottal válaszoltat meg kérdéseket, majd az ügyfél egy jogásszal konzultálhat a
megoldásról bankkártyás ﬁzetés mellett, és a „SugartoGo” (Németh
Zsóﬁa ötlete), amely olyan egyadagos, újrahasznosítható csomagolású cukorszirup piacra vitelét célozza, amely hideg italokban is jól
oldódik, kompakt kivitelének köszönhetően bárhol használható.
A legkiemelkedőbb csapatok inkubátorok, befektetők előtt mutathatják be ötletüket további ﬁnanszírozás céljából. ¡

Dunaújvárosi Egyetem • uniduna.hu

Startup sikertörténetek
a Dunaújvárosi Egyetemen
A Hungarian Startup University Programhoz (HSUP), vagyis a magyar felsőoktatási inkubátor startup képzéshez 2020–2022 között a Dunaújvárosi Egyetem (DUE) közel 90 hallgatója
csatlakozott, közülük 19 ösztöndíjas 11 csapatban dolgozott a különféle projektötleteken.

A

2021. évi HSUP Demo Day 1. helyezettje is egy DUE-projekt, a „Scraping
Robotics”, amely kézi hántolást kiváltó gyártástechnológiai fejlesztéssel foglalkozik ma is,
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a Hiventures Zrt. 15 millió forintos kockázatitőke-befektetésének segítségével.
A HSUP-képzésből kikerülő leg jobb
projektek utóéletét a DUE a 2019-1.2.1EGYETEMI-ÖKO-2019-00008 azonosító számú „Egyetemi innovációs ökoszisztéma
kiépítése és működtetése a Dunaújvárosi
Egyetemen” nevű projektjének keretében
is támogatja. 2020-ban egy ipari robotfűnyíró tervezése minősült méltónak a kiválasztásra, 2022-ben pedig a „RemotEar”,
egy karbantartási stratégiát támogató műszaki diagnosztikai rendszer fejlesztése részesült a Proof of Concept Alap 4,4 millió
forintos támogatásában.

innováció

A Dunaújvárosi Egyetemen az elsősorban műszaki ta nul mányokat
folytató, például gépész, gazdaságés mér nök informatikus hallgatók
mellett gaz dálkodási és menedzs ment szako sok is részt vesz nek a
HSUP-prog ramban, nappali és levelező tagozaton, a felsőoktatási szakképzéstől az egyetemi szintig. ¡

kockázatitőke-befektetők, finanszírozás, magvető fázis, kockázat, startup, unikornis

Szerző: Bencze Áron

Hol vannak a magyar

sorozatvállalkozók?

A koronavírus megjelenése teljesen átalakította a tőkegyűjtés gyakorlatát – hívta fel
a figyelmet a kockázati- és magántőke-alapkezelői csapatok működésével kapcsolatos
egyik legérdekesebb változásra Eszter Elemér, a Magyar Kockázati- és Magántőke
Egyesület elnöke, aki úgy véli, hogy a sikerekhez a vállalkozási kultúra további finomhangolására lenne szükség. Véleménye szerint hazánk elsősorban magas hozzáadott
szellemi értékkel létrejövő termékek és szolgáltatások exportjából lenne képes pozitív
export-import mérleget létrehozni.
A pandémia és az év elején kirobbant orosz–ukrán háború mennyire befolyásolta a kockázatitőke-befektetők
fókuszát?

– Egyrészt önmagában az a tény, hogy az ellátási láncok bedőlése és a just in time rendszerek tarthatatlansága számos szektorban okozott komoly károkat – hiszen a világ másik végéről pontos időre várt, az összeszereléshez szükséges elemek olykor hetekkel, hónapokkal később érkeztek meg –, a befektetőket egyértelműen arra ösztönözte, hogy újragondolják a globális piac
évtizedek óta egyébként megbízhatóan működő rendszereit.
Viccesen azt szoktam mondani, hogy a VC/PE (kockázati tőke/
magántőke) befektetőcsapatok a vállalatﬁnanszírozás „gyors reagálású egységei”, ez most is így volt, a pandémia felértékelte az
internetes kommunikációhoz kapcsolódó befektetési célponto-

kat, a háború pedig jelentős hangsúlyt adott az energia- és az élelmiszertémáknak.
Mindkét eseménysor egyes területek felértékelődését, míg
a háborúban álló, közvetlenül érintett országok átmeneti visszaesését eredményezte. Általánosságban azt látom, hogy a koronavírus megjelenése ellenére a közép-európai kockázati- és magántőkealapok folyamatosan növekvő mértékben hajtottak végre
cross border – határon túli – invesztmenteket is. Az Invest Europe
statisztikáit látva a szektor aktivitása folyamatosan növekedett.
Remélem, a háborúnak mielőbb vége lesz, és ugyan nem látjuk
milyen új világrend keretei között jön létre a legújabb európai
egyensúly, de biztos, hogy a háborúnak előbb-utóbb vége lesz.
Ukrajnát újjá kell majd építeni, és ez a folyamat, látva az Európai
Unió és az USA hozzáállását, vélhetőleg sok euroatlanti pénzzel

innováció
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A koronavírus megjelenése ellenére a közép-európai kockázati- és magántőkealapok folyamatosan növekvő mértékben
hajtottak végre határon túli befektetéseket is. Az orosz–ukrán háború befejeződése után Ukrajna újjáépítéséhez rengeteg
építőipari technológiára és kapacitásra lesz majd szükség.

fog megvalósulni. És ez csak egy a háború jól látható következményei közül, de ha tényleg így lesz, akkor rengeteg építőipari technológiára és kapacitásra lesz szükség Ukrajnában, ami újabb fókuszkorrekciót jelenthet a VC/PE-alapok számára.
Vannak persze a kockázati- és magántőkealap-kezelői csapatok
működését, mindennapjait érintő következmények is, például

a szakmában talán a legnagyobb változás
a tőkegyűjtés gyakorlatában történt.
Míg korábban kizárólag személyes találkozók során zajlott a „fund
raising”, a vírus megjelenése után egyes alapkezelői teamek és
partnerek az online térre helyezték át ezt a tevékenységüket is.
Személyesen is ismerek olyan kollégát, aki fél év alatt több mint
100 millió eurót gyűjtött össze egyetlen személyes találkozás
nélkül, ez pedig korábban elképzelhetetlen lett volna. Ugyanakkor
a pandémia és a háború mellett továbbra is „tarol” a „zöldítés”,
létezik egy folyamatosan növekvő szubkultúra a befektetői körben, ez pedig a „no ﬂy policy”. Azaz a zöld gondolkodásmód alapján sosem szállnak repülőre, és kizárólag olyan helyekre mennek
üzletet kötni, ahová vonattal is „megéri” elutazni. Egyelőre ez a
szemlélet ugyan még nem számottevő, azonban hosszabb távon
hatással lehet a befektetési fókuszra is.
Milyen szegmensekben van nagyobb igény startupfejlesztésekre jelenleg?

– A piac mindig minden új helyzetre rendkívül gyorsan reagál,
ezért a koronavírus megjelenése számos szektorban előre sosem
gondolt következményekkel járt. Természetesen az egészségügyi
és IT-platformokhoz kapcsolódó szolgáltatások az egész világon
hasítottak, az e-kereskedelem soha nem látott csúcsokat ért el,
arra azonban senki sem számított, hogy az Amerikai Egyesült
Államokban 2021-ben több kerékpárt adnak el majd, mint autót.
Ahogy arra sem, hogy Németországban Hessen tartomány válik
a leggazdagabbá, miután a BionTech biotechnológiai vállalat a
Pﬁzer-vakcináknak köszönhetően egyedül annyi vállalati adót ﬁ-
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zetett be, mint mindösszesen az azt megelőző tíz évben. A háború
kitörése Európában elsősorban a biztonsági és energia-önellátáshoz kapcsolódó beruházásokra volt hatással, de az élelmiszeripari fejlesztéseknek is komoly lökést adott. Olyan smart farm
projektek kaptak nagyobb lendületet, melyek különböző okosmegoldások mellett az öntözési technológia átalakításával arra
tesznek kísérletet, hogy bizonyos növényekből egy évben akár
több alkalommal is be lehessen takarítani a termést. Személyes
tapasztalatom alapján maga a kockázati- és magántőkeszektor is
jelentősen erősödött, ami a magántőkealapok számában és az
odaáramló pénz mértékében is egyértelműen tetten érhető. De
ne feledkezzünk meg arról sem, hogy voltak vesztesei is ennek
az évtizednek: a turizmus mellett megszenvedte az elmúlt éveket
a teljes szórakoztató- és vendéglátóipar. És hogy egy érdekes konkrét példát is mondjak, az USA-ban a pandémia abszolút tönkretette a szabadulószoba-iparágat, olyannyira, hogy a vírus visszaszorulása után sem tért vissza a hagyományos keretei közé, hanem
itt is egyfajta online térbe költözést tapasztalunk.
Milyen helyzetben van a hazai startup-ökoszisztéma forrás
szempontjából?

– Alapvetően forrásbőség van Magyarországon, és ez

a stabil anyagi háttér a teljes vállalkozói
ökoszisztémát jellemzi, azaz az ötletfázistól
a magvető életszakaszon át egészen
a nagyvállalatokig mindenki számára
elérhetőek bizonyos konstrukciók.
Még az uniós átlagot ﬁgyelembe véve is kifejezetten magas az
állami és EU-s források aránya, hiszen kinek lenne fontosabb a
korai fázisú vállalkozások ﬁnanszírozása, mint az állami félnek,
amely számára a kis- és középvállalkozói (kkv) szektor növekedése az adóbevételek szempontjából elengedhetetlen. A Nemzeti
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Mindennap egy befektetés
Bár 2021 ismét aktív év volt a hazai kockázati- és magántőke-befektetések piacán, jelentős növekedés 2020-hoz képest nem történt.
Az európai kockázati- és magántőke-befektetőket tömörítő szervezet, az Invest Europe statisztikái szerint tavaly szinte minden munkanapra jutott egy befektetés, és majd minden hétre egy kiszállás. 2021-ben a hazai és a külföldi befektetők 241 tranzakcióban mindösszesen 225,3 millió euró értékű kockázati és magántőkét fektettek be magyarországi székhelyű vállalatokba. Hasonlóan 2020-hoz,
a legtöbb befektetést magvető fázisban hajtották végre: 131-et a 248-ból. Startup fázisban 69-et rögzítettek. A befektetett összegek
aránya kiegyensúlyozott képet mutat: 26 százalékot startupok, 15-öt magvető, 29-et növekvő fázisú és 16 százalékot késői fázisú
vállalatok kaptak. A kockázati- és magántőke-befektetések által legjobban kedvelt két ágazat 2021-ben a fogyasztási cikkeket előállító
és szolgáltató, valamint az információ- és kommunikációtechnológiai szektor volt. E két területen működő vállalkozásokhoz került
a cégek székhelye szerint a befektetett tőke 64 százaléka, illetve e két ágazatból került ki a forráshoz jutó cégek 58 százaléka. A legnagyobb méretű egyedi tranzakciókra Magyarországon az energetika, illetve a vegyipar területén került sor; előbbinél 1,8 utóbbinál
1,5 millió eurót ért el a befektetések átlagos értéke.

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal az elmúlt időszakban
számos akcelerátorpályázatot írt ki, és ugyancsak jelentős forrás a Széchenyi Alapok tízmilliárd forintos programja. Ebben
a folyamatban játszik hatalmas szerepet a magyar mikro- és kisvállalkozások fejlődésének legaktívabb tőkebefektető partnere,
a Hiventures is. Közép-Európa egyik legnagyobb tőkebefektető
társasága fantasztikus értéket teremtett azzal, hogy rengeteg
forrást biztosított a hazai korai fázisú startupok és kkv-k számára, ugyanis a vállalkozóvá válás folyamatában rendkívül fontos lépés, hogy meg kell tanulni okosan felhasználni egy vállalkozás növekedéséhez a pénzt. Márpedig ennek a folyamatát tankönyvekből nem lehet elsajátítani, ehhez személyesen kell megtapasztalni mindent. Az elmúlt néhány évben számos új magán- és kockázatitőke-alap jött létre Magyarországon, így a ﬁnanszírozási oldal az előttünk álló időszakban is biztosítottnak
látszik. Mindeközben nem szabad elfelejteni, hogy a nagy technológiai papírok az elmúlt fél évben mélyrepülésben voltak, ami

szükségszerűen magával hozza a startup cégek értékelésének korrekcióját is. Ezek a folyamatok sokszor ellentmondásosak, és pontosan olyan zavarodottságra utalnak, mint amilyen zavarodottak mi európaiak voltunk akár a járvány kezdetén, akár a háború
kitörésekor.
Sehol egy gyenge láncszem?

– Tapasztalataim szerint a magvető fázis előtt álló vállalkozások
vagy a jelentős kutatás-fejlesztési forrásokat igénylő mikrovállalkozások még mindig kissé mostohagyerekek maradtak. Nem véletlenül. Ebben a szakaszban még rendkívül magasak a kockázatok,
a befektetőnek érzelmi alapon is közel kell állnia az ötlethez ahhoz, hogy anyagilag is támogassa. A gyógyszerfejlesztés kiváló
példája ennek, hiszen nemcsak rengeteg pénz kell az ilyen típusú
projektekhez, de egy-egy készítmény piacra jutása is sok-sok
évig tart. A forrásbőség egy picit kényelmessé is tette a hazai
vállalkozói szférát, ugyanakkor hiszem, a tőke mindig inspiratív

A háború kitörése Európában elsősorban a biztonsági és energia-önellátáshoz kapcsolódó beruházásokra és az élelmiszeripari
fejlesztésekre volt hatással, de olyan smart farm projektek is lendületet kaptak, melyek célja, hogy az öntözési technológia
átalakításával bizonyos növényekből évente akár több alkalommal is be lehessen takarítani a termést.
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elem marad, ráadásul a befektetők is szeretnék minél hamarabb
látni a sikert. Aminek mindenképpen fontos fejlődnie Magyarországon, az a vállalkozási kultúra, és szükségünk lenne néhány
újabb nemzetközi szinten is sikereket elérő startupra.

vállalkozásba kezdenének. Az Egyesült Államokban komoly hagyományai vannak az úgynevezett sorozatvállalkozóknak, akik a
saját vállalkozásaik eladása után máris a következőbe vágnak bele.
Ez a folyamat egyelőre kevésbé látható Magyarországon.

Mint például amilyen a Prezi, a LogMeIn és a Ustream?

Tapasztalataim szerint a hazai sikeres
startupperek közül néhányan angyalbefektetőkké
váltak, ami abszolút nem baj, hiszen
a vállalkozóvá válás folyamatához hozzátartozik,
hogy folyamatosan új tapasztalatokat
szerezzenek, de mégis az lenne a legjobb,
ha új ötletek megvalósítására koncentrálnának.

– Pontosan. A 2007-ben alapított Ustream videóstream oldal alig
néhány év alatt a semmiből nőtte ki magát egy több mint kétszáz
fős céggé, több tízmillió dolláros árbevétellel. A Prezi a prezentációs iparágat újította meg, ezért a Szilícium-völgy egyik nagy technológiai befektetője, az Accel Partners szállt be a cégbe 14 millió dollárral. Míg a távmunka-technológiában nagyot robbantó
LogMeIn-t néhány éve nem kevesebb mint 4,3 milliárd dollárért
vásárolta fel két amerikai befektető, az Elliott Management egyik
leánya, az Evergreen Coast és a Francisco Partners. Ilyen kezdet
után valóban lehet némi hiányérzet az emberben, és örülnék, ha
lenne két-három unikornisunk – unikornisnak azokat a privát, azaz
tőzsdén egyelőre nem megtalálható cégeket nevezik, amelyeknek a cégértékelése eléri az egymilliárd dollár értéket – annak ellenére, hogy vannak újabb sikereink is. A világ egyik leginnovatívabbnak tartott állami cége, a Svájci Posta tavaly többségi tulajdont
szerzett a magyar alapítású IT-biztonsági vállalatban, a Tresoritban. De nem szabad megfeledkezni az adatelemzéssel foglalkozó
Starschemáról vagy a Samsung Catalyst Fundtól 11 millió dollár tőkét kapott Commsigniáról sem.
Akkor lennék igazán boldog, ha azok a magyar vállalkozók,
akik az előbb említett ötleteket világszinten sikeressé tették, új
A startupok, valamint a kis- és középvállalkozások számára
a vállalkozóvá válás folyamatában rendkívül fontos lépés,
hogy meg kell tanulni okosan felhasználni a növekedéshez
szükséges pénzt.

Sokan arra hivatkoznak, hogy tízmillió magyarból nehezebb annyi jó startupötletet kihozni, mint például a harmincmilliós Lengyelországból. Vagy hogy más országokban
több a befektető. Valóban csak ezen múlna?

– Véleményem szerint ez nem pénz kérdése, hanem szellemi kapacitásé. Követendő példa ezen a területen Izrael, mert ez az ország a saját nagyságához képest sokszoros méretű magán- és
kockázatitőke-befektetési iparággal rendelkezik, őrületes mennyiségű tranzakciót hajtanak végre évről évre, és szivacsként vonzzák magukhoz a vállalkozókat és a tőkét. Nálunk is vannak jó
kezdeményezések, ahogy említettem is korábban, jók a szabályozási és a forrásszerzési feltételek is, egyelőre azonban nem értük el
a kritikus tömeget.
Mire lehet akkor még szükség?

– Saját missziómnak tekintem, hogy a HVCA (Hungarian Venture
Capital and Private Equity Association, azaz: Magyar Kockázati- és
Magántőke Egyesület – a szerk.) és a THBE (Társadalmi Hasznosságú
Befektetők Egyesülete – a szerk.) tagjaival együtt minél több olyan
külföldi forrást hozzunk Magyarországra, ami képes hozzáadott
értéket teremteni. Egy nemzetközi befektető ugyanis nem szimplán a pénzét hozza ide, hanem a kapcsolatrendszerét is. Ezzel párhuzamosan ugyancsak lényegesnek tartom a „kifektetések” gyarapodását is. A Kárpát-medencében és a Balkánon úgy vélem jó
esélyeink vannak, ráadásul a kifektetésekkel bizalmi kapcsolatot is tudunk építeni az adott országokban, ami újabb és újabb
üzleteket eredményezhet hosszabb távon.
Milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy Magyarországról komoly, a nemzetközi piacon is jegyzett céget lehessen
felépíteni?

– Azt hiszem, egy hazai vállalkozás nemzetközi sikerességének ha sonló alapfeltételei vannak, mint egy kockázatitőkealapkezelő sikerességének, méghozzá az, hogy az analitikus és az
intuitív vállalkozásvezetési képességek és erőforrások megfelelő
arányban legyenek jelen. Emellett következetes és szisztematikus kapcsolattartás mind a termékértékesítésben, mind pedig
a külföldi befektetői kapcsolatok építésében. Mostanában elengedhetetlennek tartom, hogy a legmodernebb és leghatékonyabb
IT- és kommunikációs eszközökkel és megoldásokkal tegyük gyorsabbá és rugalmasabbá a működést.
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Egy hazai vállalkozás nemzetközi sikerességének alapfeltétele az analitikus és az intuitív vállalkozásvezetési képességek és erőforrások megfelelő aránya, és a következetes és szisztematikus kapcsolattartás a termékértékesítésben
és a külföldi befektetői kapcsolatok építésében, valamint a legmodernebb és leghatékonyabb IT- és kommunikációs
eszközök használata a gyorsabb és rugalmasabb a működéshez.

Hogy hol bukik el egy startup leginkább? Elsősorban ott, hogy
nem képes vagy nem akar megfelelő dinamikával és könnyedséggel alkalmazkodni a piac változásaihoz. A „pivot” – amikor egy
startup „pivotol”, akkor jellemzően egy az eddigitől eltérő célra
kezdi használni a meglévő technológiát, esetleg azt is jelentheti,
hogy egy új szegmensben kezd tevékenykedni – az nem hiba,
hanem a sikeresség záloga. Mint ahogy a bukás sokkal inkább
tapasztalatforrás és nem szégyenfolt. Vagyis az, hogy irányt kell
változtatni, az nem katasztrófa, hanem eggyel kevesebb hibalehetőség a jövőben.
Érdekes tapasztalat volt számomra, amikor egy akcelerátoron
keresztül fektettünk korai magvető fázisban lévő csapatokba,
hogy a csapat, a cél és a pénz hármasságának egyensúlya mennyire
kritikus. Az is rossz, ha valamiből túl sok van „idő előtt”, és az is
káros, ha egy vállalkozás e három összetevő valamelyikéből folyamatosan hiányt szenved.
A nemzetközi térben gondolkozó magyar startupok és
kkv-k döntően Európában és az amerikai kontinensben
gondolkoznak. A Távol-Kelet miért számít tabunak?

– Tizenöt évvel ezelőtt valóban ez volt jellemző, ma ennél sokkal
színesebb a kép. Sok olyan magyar társaságot látok, amely Kínában
vagy a távol-keleti térség más országaiban, esetleg Afrikában érté-

kesít. Hozzáteszem, ezekben az országokban a szabályozási környezet, a joggyakorlat és leginkább a kulturális környezet gyökeresen más, mint az euroatlanti országokban. Bár hosszú távon
működő, sikeres európai céggé válni sem sétagalopp, de minél
távolabb megyünk a megszokott környezettől, annál több erőforrást igényel a biztonságos beilleszkedés és működés.
Hogyan látja a hazai startup-ökoszisztéma jövőjét?

– Szerintem akkor járunk helyes úton, ha minden erőnkkel ennek
a szektornak a nemzetközi beágyazottságát segítjük elő. Mindig
azon a véleményen voltam, hogy

magas hozzáadott szellemi értékkel
létrejövő termékek és szolgáltatások
exportjából tud egy kis ország pozitív
export-import mérleget létrehozni.
A Covid mint globális „élmény” és a háború, mint a 21. század régiúj szomorú realitása is azt erősíti, hogy több és még több olyan
startupra van szükség, amelyek a hazai szellemi kapacitást sok
pénzért képesek értékesíteni külföldön. ¡
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Verseny a nettó
zéró kibocsátásért
Egy új felmérés szerint a globális ipar
felgyorsítja az energiahatékonysági
beruházásokat, mivel a nettó zéró
kibocsátás elérésére irányuló verseny
egyre intenzívebbé válik.

A

felmérés friss információkat nyújt arról, hogyan tervezik
az iparágak világszerte azokat az energiahatékony beruházásokat, amelyekkel a nettó zéró kibocsátást kívánják elérni.
Az ABB globális technológiai vállalat megbízásából készült
felmérés 13 ország 2294 vállalatát célozta meg, amelyek legalább
500 alkalmazottat foglalkoztatnak. Az energiahatékonysági
beruházásokra vonatkozó 2022. évi felmérés (Energy Eﬃciency
Investment Survey) egy nemrég kiadott ENSZ-jelentés nyomán
készült, amely összehangolt fellépésre szólítja fel az országokat,
hogy gyorsabb ütemben csökkentsék az üvegházhatást okozó
gázok kibocsátását. A kutatás legfontosabb megállapítása,
hogy a vállalatok 54 százaléka már most is végez ilyen beruházásokat, és 40 százalékuk idén tervez energiahatékonysági
fejlesztéseket. A felmérésben részt vevők arról számoltak be,

hogy éves működési költségeik 23 százalékát az energiafelhasználás teszi ki, ezért a nyereségesség szempontjából is egyre kiemeltebb
szempont az energiahatékonyság.
A válaszadók fele a költségeket jelölte meg az energiahatékonyság-javítás legnagyobb akadályaként, 37 százalékuk pedig az állásidőt
tartotta gátló tényezőnek, és mindössze 41 százalékuk véli úgy, hogy
rendelkezik az energiahatékonysági intézkedésekkel kapcsolatos
összes szükséges információval. ¡

Makacs tévhitek
A háztartási gépekkel kapcsolatos
tévhiteknek járt utána országos
kutatásában az LG Magyarország.

A

z EcoLogic elnevezésű felmérés eredménye szerint
tízből hat magyar elöblítve teszi be az edényeket
a mosogatógépbe, holott egy karbantartott készülék szűrője képes felfogni az ételmaradékokat. Honﬁtársaink
több mint fele szerint a hűtőszekrény rekeszei csak az
elrendezést segítik. Azonban a Total No Frost rendszerű
hűtők páramentes környezetében idő előtt kiszáradhatnak az ott tárolt zöldségek, gyümölcsök, a korszerű hűtőszekrény speciális tárolórekeszei viszont segítenek az
élelmiszerek frissességének megőrzésében. A magyarok
több mint harmada szerint csak telepakolt mosógépet
érdemes elindítani, mert ezzel energiát spórolhatnak meg,
miközben a mai korszerű készülékek között sokban található úgynevezett súlydiagnosztika, amely a ruhatöltet
mennyiségéhez igazítja a mosási program hosszát és
a felhasznált víz mennyiségét. A magyarok több mint negyede vallja, hogy minél hidegebb a hűtőszekrény belső
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hőmérséklete, annál tovább eltarthatók benne az ételek. Ez igaz a mélyhűtőre, de a hűtőszekrényre csak részben, mert nincs egyenes összefüggés
a hidegebb hőmérséklet és az eltarthatóság között. A frissesség megőrzése szempontjából fontosabb, hogy a hőmérséklet ne ingadozzon. A kézi
mosogatás a magyarok negyede szerint víztakarékosabb a gépinél. Ezzel
szemben, amíg ezek a készülékek takarékos üzemmódban kilenc liter vizet
használnak el egy ciklus alatt, addig kézi mosogatáskor három perc alatt
folyatunk el ennyit. Magasabb hőfokú mosás, egyenlő tisztább ruha – állítja
a magyarok közel negyede. Holott a mai mosószerek már 30-40 fokon is
hatékonyak, és a ruhák bizonyos baktériumoktól való megtisztításához
inkább gőzfunkciós készüléket érdemes választani. ¡

inno -tér

erdőökológia, erdőgazdálkodás, csapadékvíz-visszatartás, fafajváltás, ligetes erdőtársulás

Szerző: Hor váth Dániel

Szomjan haló erdők
A klímaváltozás már itt van, és a közeljövőben csak súlyosbodni fog. Sajnos az érintett
területeken a megelőzés helyett egyre inkább a károkozás mérséklésére tevődik át a hangsúly. Nem kivétel ez alól az erdőökológia és az erdőgazdálkodás sem. Az alföldi és a déli
lejtőket borító erdők megmentése érdekében nemcsak a vízvisszatartás lehetőségeit kell
számításba venni, de akár az erdőt alkotó fafajok cseréjét is, bármennyire is ódzkodik ettől
sok szakember. Interjúalanyunk, Gribovszki Zoltán, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki
Karának egyetemi tanára szerint egyes gazdaságilag hasznosuló erdőállományok minősége a klímaváltozás miatt már most is romlik.
Már napjainkban is érezhető, hogy romlottak az erdei vízviszonyok az évekkel vagy évtizedekkel ezelőtti állapothoz
képest?

– Ennek megválaszolásához jóval régebbre kell visszamennünk
az időben. Amikor szabályozták a legnagyobb folyóinkat, akkor
az elöntési területeik, az egykori árterek már nem érhették el az
Alföld jelentős területeit. Korábban az Alföld területének kétharmada legalább időszakosan elöntött volt. Ezáltal jó lehetőség volt arra, hogy az ott élő erdős vegetáció folyamatos vízellátást kapjon. A folyószabályozással ez a vízellátás csökkent,
a folyók kanyarulatainak átvágásával pedig az áramlási sebesség
megnőtt, a meder mélyült, és emiatt a környező területek talajvízszintje is mélyebbre került. A trianoni békekötéskor elcsatolták Magyarországtól a hegyvidéki területeket, ami a honi erdő-

gazdálkodás szempontjából rendkívül káros volt, hiszen az erdővel borított területek több mint nyolcvan százaléka elveszett
akkor. Emiatt felértékelődtek a síkvidéki területek, és azok vízellátása. A vízmérleg bevételi eleme alapvetően a csapadék
mennyisége, amely jellemzően nem változik, csak az eloszlása.
A síkvidéken ezt egészítik ki az erdő szempontjából igen lényeges
többletvizek. A csapadékhoz képest a hőmérséklet azonban
emelkedik. Így a párolgási kényszer drámaian megnő.
A fák érzékenyebbek a párolgási kényszer növekedésére?

– A fák gyökereikkel a mélyebb talajrétegeket is elérik, tehát
annak vízkészletét is hasznosítani tudják. Ha az őszi esők az így
„elfogyasztott” mélységi vízkészleteket visszapótolják, akkor igazából nincs semmi gond. Elsősorban azokkal a területekkel van
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Ha a fák számára nincs elérhető víz, akkor pusztulni kezdenek. Először a humidabb, nedvesebb klímát kedvelő
fenyőfélék halnak el, de a Zalai-dombság jelentősebb bükkállományában már érzékelhetően megindult a fapusztulás.

gond, ahol olyan sekély a talaj, hogy nem tud vizet raktározni, illetve sekély gyökérzetű fák nőnek a területen. Ez utóbbiak igénylik, hogy a felszínhez közel is legyen nagy mennyiségű víz a talajban, vagy akár folyamatosan víz szivárogjon a felszínen. Ebből a
szempontból a déli kitettségű lejtők vannak veszélyben, hiszen
itt a besugárzás is sokkal erőteljesebb, és a talaj vízmegtartó képessége is általában rosszabb. Az alföldi területek vízmérlege
már eleve negatív, hiszen a potenciális párolgás, vagyis az energetikailag lehetséges párolgás és a leeső csapadék hányadosa (az
ariditási index) egynél nagyobb – tehát a párolgás erősebb, mint
a csapadék mennyisége. Az erdők, ha lehetőségük van rá, szeretik
a potenciális párolgást teljes egészében kihasználni. Tehát szinte
annyi vizet használnak fel, amennyit csak lehetséges. Eközben a fák
jelentősen hűtik a környezetüket, de vannak egyéb pozitív ökoszisztéma-szolgáltatásaik is, azt azonban tudni kell, hogy ha az erdők hozzáférnek a vízkészletekhez, akkor azt fogyasztani fogják.
Milyen súlyosságú vízhiány károsítja már a fákat?

– Ha a fák számára nincs elérhető víz, akkor pusztulni kezdenek.
Először a nedvesebb, humidabb klímát kedvelő fenyőfélék – például a lucfenyő – halnak el, amelyek egyébként sem voltak őshonosak Magyarországon. A 2000-es években a Zalai-dombságban, ahol jelentősebb bükkállományok voltak, már érzékelhető
fapusztulás indult meg.

De az
az ország számos más területén
területén is
oly
yan kárláncolatok indultak el, aamelyek
melyek
olyan
azz élettelen kkörnyezeti
örnyezeti tényezők drasztikus
draasztikus
lerromlására vezethetők
vezetthetők vissza..
leromlására
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A leromlott állapotú erdőállományok ellenálló képessége is csökken, a fás vegetációt károsító kórokozók is súlyosabb károkat okoznak, így jelentősen hozzájárulnak bizonyos fafajok pusztulásához.
Mi történik az elpusztult fák által elfoglalt területeken?
Megszűnik az erdő, vagy más fák veszik át a helyüket?

– Jelentős fajátalakulás ﬁgyelhető meg a fás ökoszisztémáinkban.
Az erdőtársulásokban terjednek a délről érkező fajok, amelyek
a megváltozott környezeti tényezők közepette előnyt élveznek
a korábban jellemző fajokhoz képest. Utóbbiak rendszerint a humidabb klímához alkalmazkodtak, így jelenleg és a jövőben csökkenni fog az elterjedésük. Az Alföld déli és középső részén azt
várhatjuk, hogy többletvízforrások nélkül elképzelhetetlen lesz
az erdők jelenléte.
Már ma sincs túl sok erdő az Alföldön…

– Így van. Már a 20. század elején azt prognosztizálták, hogy
Magyarország síkvidéki területein a „normálisan működő” és
biológiai produkciót hozó erdők túlélése többletvízforrások nélkül
nem lehetséges. Természetesen a mezőgazdasági termőterületek
térhódítása miatt is csökkent a síkvidéki erdők kiterjedése, bár
az utóbbi időszakban kissé visszájára fordult ez a folyamat. Ma
már az erdőterületek újbóli növelése a cél sok helyen, főként
olyan mezőgazdasági területeken, ahol a növénytermesztés nem
feltétlenül rentábilis.
Mit tudunk tenni a vízhiányos erdők megóvásáért? Egyáltalán elképzelhető-e olyan beavatkozás, amely érzékelhető
változást hozhat, vagy csupán a változás leírására és követésére van lehetőségünk?
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– Kétségtelen, hogy az erdő extenzívebb rendszer, mint a mezőgazdasági területek. Így az erdőkben a mezőgazdaságban jellemző
öntözésről kevésbé lehet szó. A hegyvidéki területeken szóba
jöhet a csapadék-visszatartás, a síkvidéki területeken pedig elsősorban a nagyobb folyókból történő vízpótlás merülhet fel. Mindkét beavatkozásra vannak már hazánkban szép példák. A hegyvidéki erdőterületeken a csapadék lefolyása az elsődleges vízbevételi forrás, miközben a csapadék mennyiségének 85-90 százaléka elpárolog. A lefolyó vízmennyiség nagyrészt a források alapvízhozamából származik, bár az árhullámok hirtelen hevesek lehetnek, a vízmennyiségük éves szinten nem jelentős, és gyorsan le
is vonul. Magyarul, a patakok árhullámait hiába tartanánk vissza,
ez az erdő vízellátása szempontjából elhanyagolható hatással járna.
A hegyvidéki patakok árhullámainak tömege nagyjából a leeső
csapadék egy százalékát teszi ki. A csapadékvíz visszatartásával
a gyakorlatban emiatt inkább csak a völgyfenéki területek vízellátása tartható fenn. Bár ezek a területüket tekintve nem tűnnek
jelentősnek, speciális ökoszisztémájuk (gondoljunk csak a völgyfenéki vizes élőhelyekre) mégis megőrizhető a vízvisszatartással.
Hogyan kell elképzelni a vízvisszatartást a gyakorlatban?
Víztározókat kell építeni az erdőbe?

– A csapadékvíz-visszatartásra leginkább a hegyi úthálózathoz
kapcsolódóan van lehetőség. Az út menti vízelvezető árkokból
nem engedjük gyorsan elfolyni a vizet, hanem ki kell vezetni azt
a szomszédos medencécskékbe, és itt tudunk egy új vizes élőhelyet létrehozni. Az ide vezetett víz aztán lassan fog elszivárogni,
és táplálja a környező vegetációt.
A domboldalakra, hegytetőkre tehát nem lehet visszajuttatni a csapadékvizet. Mit lehet akkor az itt lévő erdők
megmentése érdekében tenni?

– A vízigényes erdei ökoszisztémák fennmaradása sajnos kizárólag
a völgyekben megoldható, emberi beavatkozással. A dombtetőkön és a déli oldalakon pedig mindenképpen fafajváltással kell
számolni. Ez nem feltétlenül jelenti teljesen új fajok elterjesztését,
hiszen találhatunk már a területen élő, de déli származású és
szárazságtűrőbb fajokat is, amelyek eddig talán alárendelt szerepet játszottak. Az is elképzelhető, hogy az eddig honos fajok
déli változatai lesznek alkalmasak a rokonaik kiváltására. Például
a csertölgy alkalmas fafaj lehet a jövő klimatikus viszonyainak
elviselésére, hiszen ez a faj tőlünk délre, a balkáni régióban megtalálható, és jelentős állományokat alkot. Alapvetően olyan helyeket kell keresnünk, ahol a magyarországinál szárazabb a klíma,
mégis léteznek erdőállományok, és ezekből kell a fapótláshoz
szükséges szaporítóanyagot beszerezni.
Ez tehát azt jelenti, hogy a jelenlegi erdőtársulások úgy,
ahogy most léteznek, menthetetlenek?

– Ha a jelenlegi tendenciák folytatódnak, akkor igen.
Miben mások a jövőben várható csapadékviszonyokat valószínűleg jobban elviselő fafajok igényei? Alapvetően
kevesebb vízre van szükségük, vagy képesek a rendszertelen csapadékot is jó hatásfokkal hasznosítani?

– Elsősorban az extrémebb körülményeket viselik jobban, és
könnyebben átvészelik a hosszabb száraz periódusokat, mint az

A csapadékvíz visszatartása lehetséges, ha az út menti
vízelvezető árkokból átvezetjük szomszédos medencécskékbe
a vizet, így létrejöhet egy új vizes élőhely. Az ide vezetett víz
lassan fog elszivárogni, és táplálja a környező vegetációt.

inkább hűvösebb környezethez alkalmazkodott fajok. A hazai
fafajok közül például a jegenyefenyő vagy a bükk a hegyvidékek
magasabb részein, illetve az Alpokalján tekinthető őshonosnak.
A bükk egyébként sem volt jellemző a déli lejtőkre, de a jövőben
várhatóan a még magasabb térségekbe és a még északibb kitettségű területekre húzódik vissza. A mostani, tovább melegedő
klímájú bükkállományok helyére például a kocsánytalan tölgy
nyomulhat be. A következő fázisban ezt cserélheti le a csertölgy,
majd a zárt erdő felszakadozik, és ligetes erdőfoltok jönnek majd
létre, ha az éghajlat tovább melegszik, és egyre aridabbá válik.
A ligetes erdőtársulásokban a facsoportok között valamilyen
gyeptársulás fog meghonosodni.
Tehát nemcsak fajcserére kerül sor, hanem az erdő is ritkulni fog, mert a csökkenő vízmennyiség már nem lesz
képes annyi fát eltartani.

– Így van, ez várható a hegyvidékeken. De térjünk vissza a síkvidékekre, mert itt több lehetőség kínálkozik a vízpótlásra.
Az alföldi területeken a nagy folyók árhullámai már számottevő
vízmennyiséget jelentenek. Ezek az árhullámok hosszabban tartanak, és vízkészlet-gazdálkodási szempontból is nagyobb a jelentőségük. Ha összehasonlítjuk a Duna és a Tisza által hazánkba
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hozott vízmennyiséget az itthon hulló csapadék mennyiségével,
akkor kiderül, hogy a folyók kétszer annyi vizet szállítanak. Hatalmas vízmennyiségekről beszélünk tehát, és így a nagy folyók
árhullámainak lecsengő szakaszait hasznosítva jelentős erdőterületeken lehetne megoldani a vízpótlást. Ebben tehát van potenciál,
ellentétben a hegyvidékek vízhiányos erdőségeivel. Ilyen módon
lehetséges ellentételezni a klímaváltozás negatív hatásait, és ezáltal
megóvni a síkvidéki erdőket. Erre már most is vannak szép példák,
például a Békés megyei mályvádi tározó térségéből, a délnyugatdunántúli Kaszópuszta környékéről, a Szigetközből, illetve egyes
nyírségi területekről is.
Az erdészeti fatermelésre hogyan hat a vízhiány? Csökken-e
a produktivitás, a faanyag minősége, nőnek-e a költségek?

– Róth Gyula erdészeti professzortól vett idézettel élve: Magyarországon az erdőgazdálkodás vízkérdés, a vízgazdálkodás kérdése. Tehát ez a meghatározó tényező a legtöbb erdőterületen: ha
nincs elegendő víz, akkor visszaesik a biológiai produkció, rosszabb
lesz a faanyag minősége, a károsítók hamarabb megtámadják, az
erdei ökoszisztéma ökológiai és ezáltal gazdasági vetületei is egyértelműen kedvezőtlenebbé válnak. Viszont az is igaz, hogy ha
a klímaváltozással járó felmelegedés mellett elegendő vizet tudunk
biztosítani az erdei ökoszisztémának, akkor a biológiai produkció
emelkedhet is. Tehát a melegedés, megfelelő feltételek mellett,
növelheti az erdő produktivitását, bár az ökoszisztéma stabilitása
ezzel párhuzamosan csökkenhet.
Hogyan működne a vízpótlás a gyakorlatban?

– Az elképzelések szerint a síkvidéki vízpótlásra olyan korábbi
mélyedéseket, betemetett vízmosásmedreket használnának, amelyek elönthetők lennének a folyó magas vízszintje idején. Ekkor
gravitációs vízkivétellel, például egy zsilippel beengednék ezekbe
a mélyedésekbe a többletvizet. Vagyis hasonló helyzetet idéznének
elő, mint amit korábban természetes módon is tett a folyó, csak
most nem a teljes területet borítja el a víz, hanem csupán a kijelölt mélyedéseket, amelyeket kimélyíthetnek, összekapcsolhatnak. A remények szerint ezáltal egy mesterséges vízfolyáshálózatot hoznának létre.
Ezek az elképzelések. Ám reálisan van-e esély arra, hogy
biztosítsuk az emelkedő hőmérsékletekhez igazodó vízmennyiséget a síkvidéki erdők számára?

– A próbaprojektek tapasztalatai alapján erre van ugyan esély,
mivel az érintett területek jól reagálnak a vízpótlásra.

Dee reális esélyét
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megfelelni,
nnagyon
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sikeer.
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A jövőben nem várható konfliktus az erdőgazdálkodás és
a mezőgazdaság között a vízpótlásra fordítható vízmennyiség felhasználása miatt?

A hegyvidékek vízhiányos erdőségeinél a dombtetőkön és a déli oldalakon fafajváltással
kell számolni. Az eddig honos fajok déli változatai lesznek alkalmasak a rokonaik kiváltására. Például a csertölgy alkalmas lehet a jövő klimatikus viszonyainak elviselésére, hiszen
e faj tőlünk délre, a balkáni régióban megtalálható, és jelentős állományokat alkot.
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A magyar erdőkben a hőmérséklet emelkedésével és a csapadékellátottság átalakulásával az erdők kevésbé szintezetté válnak, eltűnik a cserjeszint, és jelentős aljnövényzet csak tavasszal lesz jellemző. Az évszázad végére a déli
lejtőkről eltűnnek a zárt erdők. Az északi kitettségű területeken pedig lecserélődnek a fafajok, de megmarad az erdő.

– Nem feltétlenül, mert a kivett víz e két felhasználása időben
jól elválasztható egymástól. A mezőgazdasági termőterületeket
értelemszerűen akkor kell öntözni, amikor aszály van, nem esik
az eső, és ezért a folyók vízszintje is alacsony. Ezzel szemben
az erdők vízpótlását korábban, a nagy esők idején is meg lehet
oldani, hiszen vannak olyan társulások, illetve fafajok, amelyek jól
bírják az időszakos többletvizet. Ez később beszivárog a talajba,
és újratölti a mélyebb talajrétegek vízkészleteit, amit a fák mélyre
hatoló gyökérzete akár hónapokkal később is fel tud venni. Ha
feltöltenek egy nagy tározóterületet vízzel tavasszal vagy nyár
elején, akkor az az erdő az egész vegetációs időszakban túlélhet
ennek a vízmennyiségnek a segítségével.
Eddig főként a fák vízigényéről beszéltünk, de az erdőtársulásokban ugyanúgy jelen vannak a lágyszárú fajok
az aljnövényzetben. Ezek hogyan reagálnak a vízhiányra?

– Ha megnézzük a nálunk szárazabb klímájú országokban honos erdőket, akkor azt látjuk, hogy ezek az erdők egyrészt ritkábbak, másrészt pedig sokszor sem alsó lombkoronaszinttel,
sem cserjeszinttel nem rendelkeznek. A lágyszárú szint pedig a
tavaszi aszpektusra korlátozódik, amikor viszonylag magasabb
a vízellátottság. (Az aszpektus a társulás pillanatnyi képe, ami
évszakok szerint változik. Az aljnövényzet a vegetációs időszakban
átalakul, hiszen folyamatosan változik, hogy aktuálisan mely
lágyszárú fajok a dominánsak, melyek határozzák meg az erdő
képét – a szerk.) Vagyis a hazai erdőkben is arra lehet számítani,
hogy a hőmérséklet emelkedésével és a csapadékellátottság
átalakulásával az erdők kevésbé szintezetté fognak válni, eltűnik
a cserjeszint, és jelentős aljnövényzet csak tavasszal lesz jellemző.
Ha nem határoznák meg a lehetőségeket gazdasági kényszerek, Ön mit tenne a jelenlegi erdőkkel, hogy azok minél

nagyobb eséllyel maradjanak fenn a jövőben változó éghajlat mellett is?

– A hegyvidéki területeken mindenképpen a völgyfenéki, mikrovizes élőhelyekre fókuszálnék, azokat igyekeznék megőrizni. A fafajösszetétel változása kérdésében hagynám, hogy működjön
a természetes szukcesszió, azaz a társulás egyirányú, hosszú időtávú változása.

Csak akkor vinnék be az erdőbe olyan
idegenhonos fafajokat, amelyek nálunk
korábban kevésbé voltak jellemzők,
ha az adott erdő megmaradása
kulcskérdés lenne, és az természetes
módon már nem lenne lehetséges.
Tehát nem feltétlenül az erdőtelepítés felé mennék el. Az erdőfelújítások alkalmával déli származású szaporítómagokat ültetnék, amelyek kihajtva tovább növelnék az erdő fáinak ellenálló
képességét a vízhiánnyal szemben.
Mit vár, ötven-száz év múlva lesznek-e még magyar erdők,
és azok hogyan fognak kinézni?

– Én azt gondolom, hogy az évszázad végére a déli lejtőkről el
fognak tűnni a zárt erdők. Az északi kitettségű területeken lecserélődnek a fafajok, de megmarad az erdő. Az alföldi területeken viszont csak akkor fognak fennmaradni az erdők, ha
képesek elérni a többletvízforrásokat. Ehhez a talajvízszintet a
mostani szinten kellene tartani. Ha tovább csökkenne, akkor
eltűnik a vízigényes erdők legnagyobb része az Alföldről. ¡
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Hogyan lehet zöld
az informatika?
Az informatika és a környezetvédelem
látszólag összeegyeztethetetlen fogalmak,
ám megfelelő tudatossággal sokat tehetünk
egyénileg is a fenntartható jövőért.

A

műszaki eszközök esetében a környezettudatos életmód
még gyerekcipőben jár, azonban egyre elfogadottabb a felújí tott eszközök vásárlása. Így a környezet védelme mellett
még spórolhatunk is; például egy felújított prémium kategóriás
laptop vásárlásával akár 75 százalékot is az újhoz viszonyítva.
De sokat tehetünk a környezetünkért azzal is, ha meghosszabbítjuk a laptopunk élettartamát néhány apró praktikával. A felújított eszközökkel foglalkozó Furbify szakértői szerint az a legfontosabb, hogy az akkumulátor töltöttségi szintjét ne engedjük
10-15 százalék alá. Ám érdemes hetente, kéthetente lemeríteni
az eszközt 10-15 százalékra, majd újra feltölteni.
Mindig a laptophoz való töltőt használjuk, ugyanis egy nem
megfelelő töltő károsíthatja az akkumulátort. A laptopok élettartamát sok esetben a túlmelegedés rövidíti le. A gép belsejé-

ben lerakódó por szigetelőrétegként viselkedik, és elzárja a hűtőrendszerben a légáramlást. Ügyeljünk a megfelelő hőmérsékletre is a használat során, valamint arra, hogy a laptopot ne érje
folyadék. Legyen naprakész operációs rendszerünk és használjunk vírusirtót, továbbá növeljük a laptop teljesítményét SSD cserével és memóriabővítéssel, tanácsolják a szakértők. ¡

Európa zöld turizmusáért O
A CASSINI Hackathon idén Európa kilenc országában zajlott párhuzamosan. A magyarországi
fordulóra ötvennégy innovátor jelentkezett.
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laszországban, Lengyelországban, Görögországban, Hollandiában, Norvégiában, Ausztriában,
Portugáliában, Franciaországban és Magyarországon
egyszerre mérték össze az ötleteiket és a tudásukat a résztvevők. Itthon a Design Terminal rendezte
meg a kétnapos hackathont, melyre ötvennégy innovátor jelentkezett, akik európai műholdakból származó adatok felhasználásával dolgoztak ki ötleteket
arra, hogyan tennék fenntarthatóvá a kontinens turizmusát. A jelentkezők közül végül tizenöten jutottak be a megmérettetésre, így alakult ki az egymással
versengő öt csapat.
A fődíjat a TrashUp megoldás nyerte el. A versenyen közös ötleten dolgozott Kiri Hunor (ReFilamer)
és Dobsa Beáta (Tripful). A ReFilamer fejlesztése egy
hulladékokból 3D nyomtatók számára alapanyagot
elő állító gép. A Tripful közösségi alkalmazás pedig
a Z generációs női utazókat célozza meg, akik így kapcsolatba léphetnek egymással az útjuk során. A műholdfelvételek révén az alkalmazás olyan, műanyaghulladékkal erősen szennyezett turistaútvonalakra irányítja az utazókat, ahol segíthetnek a szemét újrahasznosításában. A második helyezett csapat a Gentle
Night lett. Applikációjuk fényszennyezéstől mentes
területeket ajánl a turistáknak, ahol tökéletesen látszanak a csillagképek. ¡

deep web • hálózatfüggetlen infrastruktúra, okosszolgáltatások

Rejt ve a keresőoldalak előtt?
A hagyományos keresők, mint a Google
vagy a Bing, az interneten fellelhető
tartalmak alig mintegy tizedéhez férnek
hozzá, a fennmaradó 90 százalék pedig
teljesen rejtve marad a felhasználók előtt.
Vajon mit rejt előlünk a deep web? És kik
használják a sötét internetet?

A

z úgynevezett deep web jelentős része nem tartalmaz kifejezetten érdekes anyagokat. Idetartozhatnak például a regisztráció után olvasható fórumok, és ugyanitt tárolják a levelezéseinket is. Ebben a szegmensben bújik meg azonban a dark
web is, amely a terrorizmus, a drogkereskedelem, a pedofília és
általában a bűnözés melegágya. Érdekes, hogy bizonyos országokban ezt a felületet használják az adott rezsim ellen küzdők is,
mert kizárólag így tudnak a saját országuk hatósága elől rejtve
maradni. Bármilyen meglepő, még emberjogi aktivisták is a dark
weben tevékenykednek, sőt még a WikiLeeks a dokumentumok
feltöltését és a kapcsolatteremtést is ezen a platformon végzi.
Eredetileg a dark webet az Egyesült Államok hadserege kezdte el
fejleszteni annak érdekében, hogy olyan kommunikációs csatornát hozzanak létre, amely lenyomozhatatlan. Pandora szelencéje
mára azonban teljesen kinyílt és irányíthatatlanná vált. Egy nem-

zetközi felmérés szerint az emberek jelentős többsége azt akarja,
hogy szüntessék meg a dark webet. A CIGI-Ipsos felmérése szerint
a megkérdezett internetezők 71 százaléka várna el határozott lépést ebben az ügyben. ¡

5G tesztprojektek A
Kecskemét belvárosában a közvilágítási infrastruktúrán – villanyoszlopokon, kandelábereken –
építenek ki mobilszolgáltató-független 5G kiscellás tesztkörnyezetet, Mezőhegyesen pedig
a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. területére telepítenek agrár 5G teszthálózatot. A tesztek
segítségével azt vizsgálják, miképp lehet gazdaságosan 5G hálózatot kiépíteni és működtetni.

inno -tér

kecskeméti projekt keretében nagyszámú felhasználó miatt és a dinamikusan növekvő
adat forgalom kiszolgálásához kell a mobilhálózati infrastruktúrákat fejleszteni, ezért a városban
több új, kisebb antennára, úgynevezett kiscellára
lesz szükség. Ahhoz, hogy az 5G szolgáltatás a sűrűn lakott területeken gazdaságilag is életképes
legyen, illetve a környezeti terhelés szempontjait
is ﬁgyelembe vegye, célszerű elkerülni, hogy minden egyes szolgáltató saját beruházással fejleszszen infrastruktúrát, vagyis optimalizálni kell a hálózatok kialakítását. A fejlesztés keretében azt is
vizsgálni fogják, milyen pozitív hatása lehet új típusú kandeláberek telepítésének – például e-töltő
vagy városi kamerarendszer elhelyezésével. A mezőhegyesi projekt keretében a ménesbirtok olyan
digitális minta- és tangazdaságként működik, amely
az agrárium innovatív technológiáit, az okos mezőgazdaság lehetőségeit alkalmazza és vizsgálja.
A két 5G kiscellás tesztprojekt megvalósítására
a Digitális Jólét Nonproﬁt Kft. írt ki nyílt uniós közbeszerzési eljárást, amelyet a kritikus rendelkezésre
állást igénylő távközlési szolgáltatásokat biztosító AH NET Zrt. nyert el a független, integrált
infrastruktúra-szolgáltató CETIN Hungary Zrt.-vel
együttműködésben. ¡
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Megbízható informatikai
megoldások
A 2019-ben indult Tématerületi Kiválósági Program keretében az ELTE Informatikai Kara
az Ipar és digitalizáció tématerületen az „Alkalmazásiterület-specifikus nagy megbízhatóságú informatikai megoldások” című projekt megvalósítására nyert támogatást. Ez év nyarán
a projekt immár harmadik sikeres évét zárta. Az elért eredményekről, a tématerületi
kutatások jövőjéről dr. Horváth Zoltánt, a projekt szakmai vezetőjét, az ELTE Informatikai
Karának dékánját kérdeztük.

A projekt keretében beszerzett DJI Matrice 210 RTK drón – a felvételek topológiája, az (500 légi felvételből) elkészült mozaik
Mi a tématerületi kutatások alapgondolata?

– A Tématerületi Kiválósági Programban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból olyan felsőoktatási projekteket támogatnak, amelyeknek eredményei
társadalmilag-gazdaságilag hasznosíthatók. Közismert, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ez egy nagyon fontos elvárás és kihívás az egyetemek számára, és
ugyanakkor a hazai és nemzetközi sikerességünket növelő tényező. A gazdaság versenyképességet fokozó tudást és szakembereket vár az egyetemtől, aminek alapfeltétele, hogy az alap- és alkalmazott kutatás, a képzés és az innováció területei
szoros kölcsönhatásban legyenek egymással és az egyetem ökoszisztémájával. Meglátásom szerint az az egyetem, amelyik a tudásnak ebből a körforgásából kimarad, elveszíti vonzerejét. Ez a mi stratégiánk, amely a többi között a Tématerületi
Kiválósági Program pályázatunkat is kiemelkedően eredményessé tette, de számos
egyéb együttműködést is generált, a Bosch-csoport által támogatott Mesterséges
Intelligencia Tanszékünktől kezdve az EIT Digitalben elnyert tucatnyi európai innovációs pályázatig, vagy a Humane-AI-NET európai zászlóshajó kezdeményezésben
való részvételünkig. A tématerületi kutatásokhoz számos további együttműködés
kapcsolódik, egyebek között a Deutsche Telekom, Mediso, Campden BRI Magyarország, OTP, Ericsson Hungary, E-Group révén.
A projektünk kiinduló gondolata, hogy a társadalmi és gazdasági folyamatok
digitalizációjában a szoftverintenzív szolgáltatások és termékek minden korábbinál
nagyobb szerephez jutnak. A szoftverek komplexitása drámai módon megnövekedett, mind a funkcionalitás bővülésével, mind a fenntarthatósági szempontok megjelenésével, mind a végrehajtási környezet heterogénné és térben elosztottá válásával. Emiatt a rendszerhibák kiküszöbölése mára a ﬁgyelem középpontjába került.

fenntarthatóságának garanciáját is, hiszen a
projekt nagyban hozzájárult meglévő ipari kapcsolataink megszilárdításához, és emellett újakat is generált. Létrejött továbbá az a kritikus
kutatói tömeg, amely a projektben elért eredmények alapján jó eséllyel építhet további külső
kapcsolatokat, vagy pályázhat európai szinten
is további forrásokra. A hazai és nemzetközi
egyetemek közösségében elfoglalt helyünket

Milyen tevékenységeket folytattak, és mik voltak a fő eredmények?

– Projektünk a digitalizáció fenti kihívásainak leginkább kitett alkalmazási területeken aktuális ipari igényekre válaszolva kínált az ipari és az akadémiai oldal versenyképességét egyaránt növelő informatikai megoldásokat. Ez jelenti a kutatások
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Mesterséges intelligencia egészségügyi
alkalmazása: térdrehabilitáció
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Mesterséges intelligencia egészségügyi alkalmazása: melanómadetektálás

illetően pedig a 250-nél is több, a projekt kapcsán született publikációt kell
megemlítenem.
A projekt legfontosabb alapkompetenciáját a megbízható szoftverek helyes
működését és ellenőrzését támogató szoftvertechnológiai módszerek fejlesztése
jelentette. Foglalkoztunk erőforrástudatos szoftverfejlesztési kérdésekkel, új, típuselméletre épülő, programhelyességet garantáló programozási nyelv alapjainak kidolgozásával, a bizonyítottan helyes programtranszformációk kérdéskörével.
Autonóm rendszerek területén az önvezető autó környezetének jellemzése,
útvonalválasztás, anomáliadetektálás témáiban 3D számítógépes látással, pontfelhők detektálásával foglalkoztunk, és eszköztárunkba felvettük a multiágens technológiákat is. Felépítettünk egy mérőautót, amely a kutatásokhoz elengedhetetlen
adatokat gyűjti számunkra.
A mesterséges intelligencia alap- és alkalmazott kutatásokkal is kapcsolódott
az autonóm autók témaköréhez, a Bosch-csoporttal együttműködésben parkoló
autók detektálásával, szemantikus térkép megalapozásával foglalkoztunk, valamint
humán-gép interakcióval kapcsolatos kutatásokat végeztünk a vezető különféle
ﬁzikai, mentális állapotára vonatkozó paraméterek gépi becslésére. Mindezek alapját
energiatakarékos, megmagyarázható döntésű, kevésbé becsapható neuronhálózatok modelljeinek építése képezte.

Viszonylag ﬁatal, de máris sok együttműködéssel rendelkező kutatási terület karunkon az
agrárinformatika, ahol IoT-, szenzortechnológia- és adattudományi módszerek alkalmazásával konkrét gazdálkodói igényekre válaszoló megoldásokat fejlesztünk, a többi között
szabadtartású mangalicaállomány nyomon követése, baromﬁ súlybecslése, méhkaptárak állapotának felmérése területén. Ehhez kapcsolódtak a termőföldek védelmével, erózióvédelemmel foglalkozó kutatásaink, ahol fotogrammetriai és LiDAR-technológiával precíziós
domborzatmodellezést végeztünk. Ehhez egyebek között kidolgoztunk eljárásokat automatikus képszegmentálás és objektumalapú alakfelismerésre, multispektrális és RGB képek mélytanulás-alapú klaszterezésére, drónos radioaktív
sugárzási anomália detektálására. Részt vettünk
a Tisza-tó digitális térképe elkészítésében, valamint megalkottuk a Gerecse földtani veszélyforrásai térképét is.
Telekommunikációs hálózatokban a kutatások fő fókuszát a mélyen programozható hálózati infrastruktúrák jelentették, új hibrid architektúrát fejlesztettünk 5G/6G hálózati funkciók
megvalósítására, prototípusok készültek programozható hálózatokban a hierarchikus szolgáltatási minőség biztosítására, valamint ipari
vezérlési feladatok kiszervezésére.
A digitális szolgáltatásfejlesztésben a két fő
kutatási irányt a kriptográﬁa és a vállalati információs rendszerek képviselték. Ezen belül
adat- és szolgáltatásbiztonsági megoldásokat,
ipari IoT-eszközök biztonságos kommunikációját biztosító eszközt fejlesztettünk, továbbá
a blokklánc-technológiát használó pénzintézeti folyamatok pénzügyi tranzakcióit leíró
prog ramok generálására, vállalati dinamikus
folyamatok integritásának biztosítására dolgoztunk ki módszert.
Lesz-e mindezeknek folytatása?

– A projekt idén nyáron lezárul, hatásai azonban továbbgyűrűznek az ELTE Informatikai Kara
és a körülötte alakuló ipari ökoszisztéma kapcsolatát tovább erősítve. Fő irányok várhatóan
a szoft verek, hálózati kommunikáció, adatok
és mesterséges intelligencia alkalmazások támadásokkal szembeni sérülékenysége, statikus
elemzés és tesztelés, támadásoknak ellenálló
tervezési minták lesznek. ¡

ELTEC ar – felszerelt mérőautó adatgyűjtéshez
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Szerző: Bencze Áron

Robotok
az iskolában
„Ó, kapitány, kapitányom!” – zúgták egy
emberként a padokon állva az iskolából
elbocsátott Mr. Keating diákjai a Holt költők
társaságában. Robin Williams a filmben
egy személyben testesítette meg azt a fajta
törődést és inspirációt, amelyet a tanár
nyújthat a tanítványainak. Az új oktatási
robotok a kutatások szerint sokkal magasabb szinten képesek fenntartani a figyelmet,
és hatékonyabban képesek átadni a tudást.
De vajon ezek az okoseszközök érzelmeket
is ki tudnak váltani a nebulókból?

K

ülönleges játékra invitál a willrobotstakemyjob.com című
oldal, ahol arra kaphatunk választ, hogy az előrejelzések
és szakmai kutatások alapján mennyi esély mutatkozik
arra, hogy egy adott munkakör feladatait gépek vegyék
át a jövőben. Egy 2018-as cikk alapján a pedagógusoknak nem volt
mitől félniük, ugyanis mindössze egy százalékot mutatott a rendszer,
és bár 2022 nyarára sem ugrott meg radikálisan ez az arány, az óvodai pedagógusok, általános és középiskolai tanárok, illetve a gyógypedagógusok esetében már öt százalékot mérnek. Az elmúlt időszakban számos új, edukációs célú oktatási eszköz és a pedagógusok
munkáját megkönnyítő robot jelent meg világszerte. Ezek közül mutatunk be az alábbiakban néhányat.

Játszva könnyebb
A robotok megjelenése az oktatási intézményekben nem okozhat
gondot, hiszen a mai gyerekek mindennapi életében már jelen van
a technológia, vagyis egyáltalán nem ismeretlen számukra a digitális
világ. Az ilyen típusú eszközök használatának éppen ezért komoly
motiváló ereje lehet, az újdonság élménye nemcsak felkelti a tanulók
érdeklődését, de lelkesedésük hosszabb távon is érzékelhető.

A tapasztalatok szerint a robotika fejleszti
a logikai-feladatmegoldó, az alkotói,
az írás-olvasás képességét is.
Az iskolakezdés első szakaszában, amikor a logikai alapok megteremtésén és az alkotói készség kialakításán van a hangsúly, jelen-
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A padlón szaladgáló Code & Go robotok kiválóan fejlesztik a vizuális
és térérzékelést, és folyamatos használatukkal, a feladatok összetettségének és jellegének fokozatos változtatásával a gyerekek szinte
észrevétlenül szoknak hozzá az iskolapadban végzendő feladatokhoz.

oktatási robot, programnyelv, programozás, számítógép-tudomány

tenek komoly segítséget az úgynevezett Code & Go típusú robotok. Ezek a padlón szaladgáló robotok kiválóan fejlesztik a
vizuális és térérzékelést, és folyamatos használatukkal, a feladatok összetettségének és jellegének fokozatos változtatásával
a gyerekek szinte észrevétlenül szoknak hozzá az iskolapadban
végzendő feladatokhoz. Az apró méretű, akár zsebben is elférő
Ozobot a papíron vagy tableten felrajzolt útvonalat követi le
színkódok alapján. A robot irányításához éppen ezért kivételesen
nem programnyelvre van szükség, hanem fekete, kék, zöld és
piros színű ﬁlctollakra. A színkódolt programnyelv elsősorban azt

Jóllehet idehaza kevesen hallottak róla, de magyar fejlesztések
is értek el átmeneti sikereket ezen a területen: a többszörös díjnyertes Codie oktatórobot missziója az volt, hogy játszva tanítsák meg a gyerekeknek a programozás és számítógép-tudomány
alapjait. A kis lánctalpas robotot egy mobilalkalmazás révén lehetett vezérelni és programozni is. Az egyedileg fejlesztett programozási nyelv úgynevezett akcióblokkokba szervezte a robotika
kódját, a felhasználó pedig eldönthette, hogy miképp mozogjon
Codie, ha valamilyen akadályt észlel. A robot Bluetoothon keresztül csatlakozott a telefonhoz, az akkumulátora 1800 milliamperórás volt. A 8–12 éves korosztálynak ajánlott eszközhöz szükséges applikáción egyre összetettebb programozási nyelveket
használhattak a gyerekek, akik így együtt fejlődhettek a robottal.
Codie-t erős, préselt fa borította, és apró lánctalpak biztosították
a mozgását, tetején pedig egy állapotjelző RGB LED-gyűrű volt.
A könnyű vezérelhetőségről nyolc szenzor – iránytű, giroszkóp –
gondoskodott, de a fejlesztők gyorsulásmérőt és mozgásérzékelőt
is felszereltek rá. A termékkel kapcsolatban nem véletlenül fogalmaztunk múlt időben, ugyanis az ígéretesen induló magyar
tech-startup a kezdeti sikerek ellenére egy idő után nem tudta
teljesíteni megrendeléseit, és kiszállt a piacról.

Akik már tanítanak
Baglyokkal erősíti a tantestületét az egyik tamperei általános iskola.
A ﬁnn közoktatási intézmény természetesen nem élő állatokat
próbál integrálni a skandináv munkaerőpiacra, hanem az AI

Az Ozobot a papíron vagy tableten felrajzolt útvonalat követi
le színkódok alapján. Irányításához nem programnyelvre van
szükség, hanem fekete, kék, zöld és piros színű ﬁlctollakra.

mutatja be a gyerekeknek, hogy miként működnek a robotok,
és mi alapján kell kiadni az utasításokat, hogy a robot azt hajtsa
végre, amit kérnek tőle. Az Ozobot programozható az Ozoblockly
segítségével is: a kicsik az első szinten rajzok segítségével tudnak
programozni, a második és harmadik szinten a rajzok mellett már
a szöveges utasítások is megjelennek, míg a negyedik és ötödik
szinten már kizárólag szöveges utasítások vannak. Az eszköz sebessége is szabályozható, a leglassabbtól (csigalassúság) a leggyorsabbig (Nitro sebesség).

A bagolyhoz hasonlító OVO bot matematikát oktat,
és hozzáigazítható minden diák egyéni képességeihez
vagy aktuális ismeretszintjéhez.

Mitől okos egy tanterem?
Az okostanterem növeli az interaktivitás mértékét, amivel könnyebben fenntartható a diákok ﬁgyelme. Az audiovizuális eszközök segítik
az anyag rögzítését, mélyebb bepillantást nyújthatnak a pedagógusnak, amivel formálhatja az anyag átadását, és emellett rugalmasabbá,
változatosabbá teheti a tanórákat. Az okosterem egyik elengedhetetlen eleme az interaktív kijelző, mely táblaként funkcionál, és szükség
lehet valamilyen „kliensoldali” eszközre is, amelyet a diákok használnak. Ez lehet akár saját okostelefon, akár az iskola által biztosított
tablet, laptop vagy asztali számítógép. A tanórán ezek az eszközök összekapcsolódnak és kommunikálnak egymással, vagyis a pedagógus
irányítani tudja a diákok ﬁgyelmét. A tanár a táblára és a diákok eszközére egyaránt képes oktatási anyagokat kiküldeni. A mozgatható
interaktív panelekre a tanulók kivetíthetik a munkájukat, ezzel könnyen követhetik egymás feladatait. Amellett, hogy így nagyobb élmény
a tanulás, az óra holtidejét csökkenti, hogy a diákoknak nem kell kimenniük a táblához, hogy felírják és ott oldják meg a feladatokat.
Emellett számos applikáció és szoftver áll rendelkezésre ahhoz, hogy megkönnyítsék a tanárok óratartását, jelentős mértékben csökkentve
az arra szánt felkészülési időt. Ezek az eszközök segíthetnek a szintkülönbségek kiegyenlítésében is bizonyos tantárgyak esetében.
A nyelvoktatásban például a korábban évtizedeken át alkalmazott módszer egyre kevésbé működik, a különböző nyelvi szoftverekkel
azonban testre szabható feladatokat kap a diák, és több a lehetőség a gyakorlásra.
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Elias, a humanoid robot 23 nyelven képes beszélni, a nyelvoktatáson kívül arra is ﬁgyel,
hogy a diákoknak milyen tanulási problémáik vannak, és ezeket jelzi a tanároknak.

Robots vállalat a bölcs madárhoz hasonlító, matematikát oktató
robotjait állította csatasorba. A fejlesztők szerint a 25 centiméter
magas OVObot fő erénye, hogy hozzáigazítható minden diák
egyéni képességeihez vagy aktuális ismeretszintjéhez. Tamperében
nem ez az egyetlen edukációs eszköz; a mobilapplikációval párosított Elias például a nyelvórákon kap szerepet. A humanoid
robot 23 nyelven képes beszélni, és olyan szoftverrel látták el,
amely nemcsak megérti a diákok kéréseit, de bátorítja is őket
a tanulásban. A visszajelzések szerint ez a képesség újfajta módot
teremtett a gyerekek motiválásában, ami – ismerve a ﬁatalabb
generációk összpontosítási képességeit – rendkívül hasznos
lehet. Elias feladata nem csupán a nyelv oktatása, arra is ﬁgyel,
hogy a diákoknak milyen tanulási problémáik vannak, és ezeket
jelzi a tanároknak. Az Egyesült Államokban a dolgozat javításá-

nál hívják segítségül a technológiát, mert a leterhelt tanárok dolgát nagyban megnehezíti sok gyerek nehezen olvasható kézírása.
Az okosszerkezetek nemcsak beszkennelik a dolgozatokat, hanem le is osztályozzák azokat. Bizonyos szoftverek olyan feladatok ellátására képesek, amelyeket ma már könnyen lehet automatizálni, ilyen például a tanulók előrehaladását nyomon követő
rendszer. A gép a tanulók jegyeit és hiányzásait vizsgálja, és jelzést
küld a tanárnak, ha valamilyen komolyabb problémát érzékel.

Léteznek már olyan fejlesztések is, amelyek
a gyerekek helyett ülnek az iskolapadban.
Természetesen nem a lógó tanulók helyettesítésére kell gondolni, hanem különböző betegségben szenvedő vagy sérült diá-

Kamerával ﬁgyelt diákok
Kínában nemcsak térﬁgyelő rendszerekkel próbálják rövid pórázon és kontroll alatt tartani a lakosságot, de már a tantermekben is
úgynevezett „intelligens magatartás-irányítási rendszerrel” szűrik ki a nem eléggé motivált diákokat. Hangcsoui 11-es számú középiskolájában valós időben elemezték az osztálytermekben a diákok arckifejezését és testtartását. A kamerák semleges, boldog, szomorú,
csalódott, ijedt, mérges és meglepett arckifejezést képesek felismerni, valamint hatféle viselkedést: a tanuló áll, olvas, ír, jelentkezik,
a tanárra figyel, vagy netán a padra dőlve pihen. A rendszer mindezek alapján osztályozza, hogy ki mennyire figyel a tanárra, aki
monitoron folyamatosan ﬁgyelhette a tanulók pontszámait. Az etikailag megkérdőjelezhető rendszer állítólag jól vizsgázott hatékonyságból, ugyanis már egy hónap után érzékelhetően jobban összpontosítottak a gyerekek. A hírek szerint a tanórákon szerzett információkat nem a felhőben, hanem egy helyi adatbázisban mentették el, ráadásul kizárólag a felismerés eredményét tárolták, nem
a felvételeket. A sikerek ellenére komoly felháborodást váltott ki a pilotprojekt, és a nemzetközi sajtó is felkapta az ügyet; ám a Reuters
megkeresésére nem reagált a kamerarendszer hardverét és szoftverét kidolgozó Hikvision nevű cég. Ehhez hasonló fejlesztést indítottak
el a Wisconsin–Madison Egyetem kutatói is, akik a gyerekek fegyelmezésére helyezték a hangsúlyt. Az egyetemi kutatók a ﬁgyelemért
felelős agyi terület működését vizsgálva arra jutottak, hogy egy kivetítőn keresztül érkező utasításokat a diákok gyorsabban és pontosabban hajtották végre, mint amikor egy hús-vér pedagógus ismertette a feladatokat.
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oktatási robot, programnyelv, programozás, számítógép-tudomány

gását a teremben. Az eszközben integrált 4G található, így a
mobilhálózatról akár osztálykiránduláson vagy másik teremben
is könnyen működtethető. A norvég fejlesztők törekedtek a biztonságra, ezért a videóstreamet kizárólag azok láthatják, akik rendelkeznek a belépési kóddal, ráadásul sem képernyőmentést, sem
rögzített felvételeket nem lehet vele készíteni. Az adatátvitel pedig
a végpontok között titkosított. A berlini Marzahn-Hellersdorf
iskolakörzetben összesen négy AV1 robotot vásároltak; rövid távon a koronavírus miatti hiányzások megoldására, hosszabb távon
pedig a tartósan beteg vagy mozgásukban korlátozott gyermekek távoktatásának segítésére. A norvég vállalat beszámolója szerint ez év elejéig húszezer robotot szállítottak le világszerte.
Magyarországon is alkalmaznak már oktatórobotokat.
Az Alpha 1 Pro nevű magyar fejlesztésű humanoid robottal például elsősorban baleset-megelőzési foglalkozásokat tartanak
a gyerekeknek. A 40 centiméter magas humanoidot gyakorlatilag
bármilyen területen be lehet vetni, már 8–10 éves, programozói
ismeretekkel nem rendelkező gyerekek is használhatják, így ismerkedhetnek a mesterséges intelligenciával. A robot rendkívül
hasznos, egyszerre szórakoztat és tanít. Az akkumulátorral működő eszközt 16 szervomotor mozgatja, ezek mindegyike külön
állítható. Egy 3D-s szoftver segítségével programozható, mobil
applikációval Bluetoothon keresztül vezérelhető. Az angol nyelvű
hangparancsokkal is vezérelhető robot amellett, hogy kitűnő
STEM – azon szakmák, melyekhez tudományos, technológiai,
mérnöktudományi vagy matematikai (science, technology, engineering, mathematics) végzettség szükséges – képzési eszköz,
nyelvtanulásra, gyakorlásra is alkalmas.

Az AV1 a távoktatást segíti. A robotot a hiányzó tanuló
iskolapadjára kell helyezni, így a kamerával, hangszórókkal,
mikrofonokkal felszerelt eszköz jóvoltából a gyerekek valós
idejű interakcióban maradhatnak.

Az oktatás digitális átalakulására égető szükség
van, ám az nyilvánvaló, hogy egyelőre egyetlen
robot sem képes annyiféle feladatot ellátni, mint
egy tanár, és egyikük sem rendelkezik olyan
sokoldalú képességekkel, készségekkel, mint
amennyi a pedagógusok munkájához szükséges.

kokat segíti távoktatás keretein belül a norvég No Isolation legújabb terméke. Az AV1 nevű robotot a hiányzó tanuló iskolapadjára kell helyezni, így a kamerával, hangszórókkal, mikrofonokkal felszerelt eszköz jóvoltából a gyerekek valós idejű interakcióban maradhatnak. A diák otthon egy okostelefon vagy
tablet segítségével képes irányítani a robotot, fényjelzéssel adhatja a tanár tudtára, ha szeretne hozzászólni az órához, a robotfej forgatásával pedig folyamatosan követheti a pedagógus moz-

Támogatásukkal azonban sokkal izgalmasabbá és élvezhetőbbé válnak a tanórák, így aztán arra sincs
szük ség, hogy minden pedagógus
a ﬁlmbeli Mr. Keatinghez hasonlóan
sokoldalú és felkészült legyen. ¡

Az Alpha 1 Pro magyar fejlesztésű
humanoid robottal elsősorban
baleset-megelőzési foglalkozásokat tartanak a gyerekeknek.
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csetelés, hírek, munkahelyi levelek • élményalapú értékesítés

Telefonfüggő magyarok
Elgondolkodtató felmérést tett közzé a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézete. Az adatok szerint a teljes
hazai lakosság 4,3 százaléka vallja magát
teljes mértékben okostelefon-függőnek. A lakosság ötöde (20,6 százaléka) is inkább függőnek
tartja magát, mint nem. Mindez a gyakorlatban
azt jelenti, hogy minden negyedik magyar
képtelen letenni az okostelefonját.

K

ülönösen magas az okostelefon-függőség a 30–39 éves korosztály
körében, hiszen e korcsoporton belül a válaszadók mintegy 40 százaléka tartja magát függőnek okoskészülékétől. Az utóbbi korosztályhoz tartozók közül minden ötödik válaszadó számolt be arról,
hogy autóvezetés közben, például forgalmi dugóban vagy piros lámpánál rendszeresen a mobiltelefonjához nyúl, de a válaszadók harmada ﬁlmnézés vagy családi ebéd közben sem tudja megállni, hogy ne
ellenőrizze üzeneteit vagy ne olvassa el a híreket. Sajnos rengetegen
érzik kényszernek, hogy munkaidőn kívül is válaszoljanak a munkahelyi levelekre. A munka- és a szabadidő összefonódását jól mutatja,
hogy tízből négyen az esti órákban vagy akár hétvégén is válaszolnak
a megkeresésekre. A magukat okostelefon-függőknek tartók esetében

A virtuális
sminkelésé a jövő
Szakértők szerint mára végérvényesen vége annak a korszaknak, amikor
csupán termékfotókkal, videókkal
könnyedén el lehetett adni fizikai
termékeket. A fogyasztóknak ugyanis
ennél már jóval többre van szükségük. A legmodernebb technológiák segítségével az élményalapú
értékesítésé a jövő.

darabot, de a pontos paramétereink megadása után a cipőt a lábunkra
is varázsolják. A L’Oréal fejlesztésével különböző sminkelési kellékeket alkalmazhat a vásárló a kamerával beolvasott arcképén, így a számára leginkább megfelelőt tudja kiválasztani. Bár sokan azt gondolják, hogy ezek
a technológiák rendkívüli árakon érhetők el, tévednek. A 3D-s megoldások
például alacsonyabb költségekkel is megvalósíthatók, ennek köszönhetően
már most szélesebb körben is el tudnának terjedni. A marketingszakértők
abban mindenesetre egyetértenek, hogy amennyiben ugyanazt az árut,
ugyanazon az áron egy hagyományos honlap és egy virtuális irányban
fejlesztett weboldal is reklámozza, az eladást jó eséllyel az utóbbi fogja
nagyobb arányban megvalósítani. ¡

A

tengerentúlról induló trend ma már Európában is
egyre nagyobb teret hódít. A virtuális élmények
számos termék vásárlását teszik sokkal izgalmasabbá és
könnyebbé. Elég csak az IKEA azon fejlesztésére gondolnunk, hogy vásárlás előtt 3D technológiával virtuálisan be tudjuk rendezni a szobánkat a korábban kiválasztott bútordarabokkal. A Gucci applikációjával pedig már
nemcsak 3D-s képeken tudjuk megnézni a kiválasztott
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kétszer annyian válaszolnak munkaidőn kívül levelekre,
mint a telefonjuktól nem függők. Az okostelefonok, ha
minimális mértékben is, de még a szociális életünket is
befolyásolják. Baráti találkozót gyakorlatilag százból egykét válaszadó mond le amiatt, mert helyette fontosabbnak találta a csetelést vagy a közösségi oldala hírfolyamának böngészését. ¡

inno -tér

Katie Mack • Marcus Du Sautoy • Charles Seife

Katie Mack

A mindenség vége*

megfigyelései rajzolják át eddigi
ismereteinket elképesztően izgalmas
(és egyben félelmetes) új lehetőségekkel, és változtatják meg nézeteinket
arról, hogy mi képzelhető el (és mi nem)
a kozmosz távoli jövőjében. Költők és
filozófusok a történelem kezdete óta
vitáznak és tépelődnek azon a kérdésen, hogy miként fog véget érni
a világ. A természettudományoknak
köszönhetően ma már tudjuk a választ:
tűz emészti el. A szerző segítségével
a meredély legszélére állva tekinthetünk le a végtelen sötétségbe
– tudományos szempontból. •

*mármint asztrofizikai szempontból
Typotex Kiadó

Az elméleti asztrofizikus szerző
az univerzum kezdetét, evolúcióját
és végét kutató csillagászati és
fizikai kozmológia számos területével
foglalkozik. Kutatásai mellett aktív
tudománynépszerűsítő, szellemes és
könnyed stílusban. Könyvében az univerzum végéről való gondolkodás jelenleg rendelkezésünkre álló eredményeit mutatja be: szuperteleszkópok
és részecskegyorsítók legfrissebb

Marcus Du Sautoy

A kreativitás kódja
Hogyan tanul a mesterséges
intelligencia írni, festeni és gondolkodni

Könyvében a szerző a kreativitás
természetét vizsgálja, s közben fontos útmutatást nyújt az algoritmusok
működéséhez, a működésük alapjául
szolgáló matematikai szabályokhoz.
Azt kutatja, hogy a műalkotások érzelmi hatása mennyiben fakad agyunk
minta és struktúra iránti fogékonyságából, és mit jelent kreatívnak lenni
a matematikában, a képzőművészetekben, a nyelvben, a zenében.
Az eredmény izgalmas és különös
felfedezés a mesterséges intelligencia és az emberi lét lényegéről. •

Park Könyvkiadó

A mesterséges intelligencia fejlődésével ma már tapasztalhatjuk, hogy
a számítógép ugyanolyan jól megold
hagyományosan ember által végzett
feladatokat, mint maga az ember
– ha nem jobban. De lehet-e kreatív
a számítógép? Megtanulja-e, mi az,
ami megragad bennünket a művészi
alkotásokban, és megérti, hogy miben
különbözik az az érdektelentől?

Charles Seife

Hawking, Hawking

a győzelmét olyan tudományos
vitákban, amelyekben valójában
nem is volt igaza, bűvkörébe vonta
a milliárdos mecénásokat. A közvélemény valósággal csüngött
a szavain: a kerekesszékében ülő
tudósban az intellektus legtisztább
megnyilvánulását látta.
A szerző megismertet Hawking
munkásságával és legfontosabb
eredményeivel, de annak is utánajár, rosszul gondoljuk-e, hogy sokat
köszönhet neki az emberiség? Az időben kvantumugrásokkal haladva,
rétegről rétegre fejti fel, hogyan lett
a fizikusból ikonikus jelenség. •

Tudós, celeb, zseni
HVG Kiadó

Lehetséges, hogy a Stephen
Hawkingot körülölelő mítosz csak
részben fedi a valóságot, és jó
példa a tudatos brandépítésre?
Hawking a kozmológia legfontosabb
kérdéseit kutatta, és már életében
az egyik legbriliánsabb elmének
tartották, hírnevét mégsem elsősorban tudományos tevékenységének
köszönhette. Mestere volt az önreklámozásnak: partit rendezett
az időutazóknak, megünnepelte

lapozó
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hatósági gyógyszerellenőrzés, gyógyszer-analitika

Szerző: Horváth Dániel

A magyar gyógyszerellenőrzés megteremtője
A koronavírus-járvány éveiben megtanulhattuk, hogy milyen
kiemelkedő jelentősége van a gyógyszerek hatósági vizsgálatának, hiszen csak így bizonyosodhatunk meg afelől, hogy valóban az az anyag van bennük, amit a gyártójuk állít, és valóban
az elvárásoknak megfelelően hatnak. Ma ezzel a feladattal – kidolgozott és sokszor bizonyított protokollok alapján – szakhatóságok foglalkoznak, és ennek a rendszernek a kiépítése,
illetve a modern tudományos elveknek való megfeleltetése
nagyrészt Schulek Elemér érdeme.
Schulek Elemér 1893-ban jó nevű családba született – gondoljunk csak Schulek Frigyes építészre vagy ﬁára, Jánosra, aki feltárta a visegrádi Mátyás-palotát –, ezért mondhatni az volt
a minimális elvárás vele szemben, hogy akadémikus legyen
(ezt teljesítette is 1945-ben). Elemér gyógyszerészprofesszori
pályája szinte eleve elrendelt volt, hiszen apja, Schulek Béla is

Schulek Elemér

Schulek-féle mikrodesztilláló készülék

gyógyszerész volt, ő először Késmárkon, Elemér szülőhelyén,
majd több más városban vezetett patikákat, és több testvére
is patikus lett. Már egyetemi tanulmányai megkezdése előtt
gyógyszerészgyakornoknak állt, majd 1913-ban beiratkozott
a Budapesti Tudományegyetemre (az ELTE jogelődjére).
Csak egy évig tanulhatott azonban az egyetemen, mert
be kellett vonulnia. Az első világháborúban először a fronton
harcolt, azután egy tábori kórházba, végül pedig – tehetségét
felismerve – egy laboratóriumba helyezték át. A háború után
befejezte tanulmányait, és 1920-ban doktorált gyógyszerészként. Ezután Winkler Lajos professzor hívására az egyetem
szervetlen kémiai tanszékén vállalt állást, ahol az analitika

egyre elismertebb szakértője lett. Ez vezetett oda, hogy 1927-ben az
újjászervezett Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) kémiai osztályára hívták, amelyet két évtizeden át vezetett.
Itt az egyetemi analitikai kémiai alapkutatás után a gyógyszervizsgálatok gyakorlati problémáinak megoldásában, illetve e feladat
intézményesített kereteinek megalkotásában is jelentős szerepet vállalt. A gyógyszeripar akkoriban hatalmas átalakuláson ment keresztül.
Egyrészt a patikában kikevert készítmények helyét elkezdték átvenni
a gyógyszergyárban, ipari léptékben előállított termékek, másrészt
a hatóanyagok között egyre több lett a szerves vegyület, a korábbi,
főként szervetlen anyagok pedig visszaszorultak.
Ez a helyzet új, és a szakemberek számára is ismeretlen kihívások elé állította a gyógyszervizsgálókat is. Schulek Elemér vezetésével az OKI kutatói kidolgozták a gyári készítmények gyógyszer-analitikai vizsgálatának alapjait, amihez nemcsak a meglévő módszerek

Extraháló készülék illóolajok meghatározásához

Készülék etanol mikromennyiségeinek meghatározásához

felhasználásával kellett új protokollokat alkotni, de új analitikai eljárásokat is ki kellett kísérletezni. Hatósági vezetői érdemeit ismerték el azzal, hogy a negyvenes években először levelező, majd rendes
tagjává választotta a Magyar Tudományos Akadémia.
1944-ben tért vissza az akkor éppen Pázmány Péter Tudományegyetemnek, majd 1950-től ELTE-nek hívott egyetemre, ahol a szervetlen és analitikai kémiai tanszék vezető professzora lett, de a gyógyszervizsgálattól sohasem távolodott el. A Magyar Gyógyszerkönyv
két (ötödik és hatodik) kiadását is ő vezette főszerkesztő elnökként.
Schulek Elemér 1964-ben hunyt el, de gyógyszer-analitikai munkássága és szervező tehetsége mindmáig meghatározzák a magyarországi gyógyszerellenőrzés intézményi kereteit és eljárásait. ¡
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