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Segítség
innovátoroknak
Azt olvastam valahol, hogy az ék igen régi eszköz,
használata a történelem előtti időkben kezdődött. Azaz
nem ismert a feltalálója, mint ahogy a kerék megalkotója
sem, csupán annyit tudunk az utóbbi találmányról, hogy
legalább 5500 éve használjuk. Fájó, de zsenik vesztek el
a múltban. Azóta alapvetően megváltozott a helyzet.
A nagy ötleteket alkotójukhoz köthetjük. A Rubik-kockát
térbeli logikai játékként nevezte el feltalálója, Rubik Ernő,
aki 1975. január 30-án adta be igényét a kocka szabadalmaztatására, amit 1977. december 31-én megkapott.
Röpke három év alatt a nevére írták, ami az övé.
Az élet azóta nem lett egyszerűbb. Sőt. A szellemi teljesítményeket védeni kell a lopástól, pénz kell a koncepció kifejlesztésére, a piacra kerülése sem egyszerű. Nem elég a zseniális
meglátás, a szenzációs felfedezés. Ahhoz, hogy az bárki
számára elérhető legyen, olyan tudásra van szükség, ami
nem várható el kutatótól, feltalálótól. Szakmák születtek
az ötletek megvalósítására – ugrott be, amikor azt olvastam,
hogy végeztek az első kutatási és innovációs menedzser
szakközgazdász hallgatók a Corvinuson. Ők a kutatás-fej-
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rásokhoz jutni, egy-egy projektet megvalósítani, milyen jogi
és szabadalmi követelményeknek kell megfelelni. A szabadalmi hivatal most közzétett Fehér Könyvének segítségével
pedig a pályázók és az elbírálók egyaránt tisztán láthatják
a pozitív elbíráláshoz szükséges feltételeket.
Már csak az ötletek kellenek.
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Rajta lenni a tudomány
világtérképén
„A szegedi lézerközpontot a semmiből hoztuk létre, 2014 óta egyre több ember dolgozik azon,
hogy az álomból valóság legyen, de még nem mondhatjuk azt, hogy látjuk a folyamat végét.
Az épület kész, de a kutatási berendezések tekintetében még az építési fázisban járunk”
– mondta el magazinunknak Varjú Katalin fizikus, a szegedi ELI-ALPS tudományos igazgatója,
akit előző nyilatkozónk, Farkas Eszter neurobiológus ajánlott. A tudásátadást küldetésének
tartó kutató fő érdeklődési területe az optika és atomfizika határterületén a nagy intenzitású
lézertér által keltett attoszekundumos impulzusok vizsgálata és alkalmazásai.
Az Önt ajánló Farkas Eszter nagyon nagyra tartja kutatóként és háromgyermekes édesanyaként. Melyik a nehezebb
misszió, a kutatás vagy az anyaság?

– Mindkettő rengeteg örömmel és rengeteg kihívással jár. Nem panaszkodom, mert akartam ezeket, de elismerem, hogy a két világot időnként nehéz összeegyeztetni. Időigényesek, márpedig az én
napom is csupán 24 órából áll. A pandémia újabb megoldandó
feladatok sorát zúdította mindenki nyakába. Szerencsére az egyetemi oktató és kutató férjemtől rengeteg segítséget kapok. Ez így
természetes, hiszen egy családban közösek a feladatok. Egymás
szakmai problémáit is ismerjük és értjük, mivel hasonló közegben
dolgozunk.

Édesapja programozó matematikus, édesanyja fi zikus.
A férje is fizikus. Mindent visz a természettudomány?

– A minta nagyon fontos. A család valamennyi tagjára jellemző
az olthatatlan kíváncsiság. Szeretjük megérteni, hogy mi miért történik. Ez vitt engem a tudomány, a kutatás irányába. A tanáraim,
illetve a szüleim hatása, hogy a természettudományok bűvöltek
el leginkább. Azt szoktam mondani a tanítványaimnak, és a gyerekeimnek is ezt igyekszem továbbadni: ha megértjük a folyamatokat, akkor azokat bizonyos szinten kontrollálni tudjuk. Azzal,
hogy ismerjük a világunkat mozgató törvényszerűségeket, előre
jelezhetünk eseményeket – a számomra egyszerű ﬁzikában mindenképpen. Amikor nem ﬁzikai rendszerről van szó, hanem az em-
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beri szervezet vagy a társadalom problémáiról, olykor frusztrálva
érzem magam, mert ott már nem mindent érthetünk meg olyan
mélységben.
A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium a biológiaoktatásáról híres. A fizikát ki szerettette meg ott?

– Kezdjük korábbról. Gyerekként rengeteg kérdésem volt, a szüleim a matematikával és a ﬁzikával kapcsolatos felvetéseimet mindig megválaszolták. Nem akartak belőlem matematikust vagy ﬁzikust nevelni, de az átlagnál óhatatlanul mélyebb magyarázatokat kaptam e két tárgyból. Miért olyan a szivárvány, amilyen,
miért kék az ég színe? Próbálták megmagyarázni. Amikor azt
hallom az utcán, hogy a kisgyerek megkérdezi az anyukájától,
hogy mi történik azzal az esővel, ami beleesik a kéménybe, és azt
a választ kapja, hogy nem esik bele, bennem felmegy a pumpa.
Mert ez nem válasz, hanem elkenés, a gyerek leszerelése. Nekem
valami olyan választ adtak volna erre, hogy az eső bizony a kéménybe is beesik, de mivel kicsi a felület, kevés víz jut így be.
A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban pont az én belépésem évében indult speciális matematika tagozat. Zseniális matematika- és ﬁzikatanárok gyűltek össze. Mike Jánosnak és Vincze
Istvánnak rengeteget köszönhetek – ők továbbvitték az otthon
megszokott szemléletet. Kérdezzen a gyerek, adekvát válaszainkkal tápláljuk a kíváncsiságát.
Mikor győzött a fizika a matematikával szemben?

– A szegedi József Attila Tudományegyetem matematika–ﬁzika
szakára jelentkeztem. Az első évben a szakpárom összes lehetséges tárgya mellett felvettem a matematikusok és a ﬁzikusok
némely óráját is. Az első év végén rádöbbentem, hogy az általam
elvárt mélységben nem tudom vinni mindkettőt. A ﬁzika mellett
döntöttem, mert ez a tudományág számomra konkrétabb dolgokról szólt. A matematika segíti a ﬁzikai problémák leírását, megoldását, de önálló tudományként nagyon absztrakt. Leadtam, megmaradt a ﬁzikus, illetve a ﬁzikatanári szak. A diploma megszerzése
után az egyetemi oktatás és kutatás mellett a Radnótiban két évet
óraadóként tanítottam. A munkám hosszú évek óta a szegedi
lézerközponthoz köt, egyre kevesebb órát tartok az egyetemen.
Szegediként járt a szegedi egyetemre. Nem irigyelte a kollégista, albérletes évfolyamtársak szabadabb életét?

– Nekem ez volt természetes. Nagyon szeretem Szegedet. Kiváló
a színháza, zenekara, pezsgő a kulturális élete – amit ez a város
nyújtani tud, az megfelel az igényeimnek. Habár Szeged környékéről hiányoznak a túrázási lehetőségek, szerencsére a tágabb
család Észak-Magyarországon kínál ilyen pontokat. Egyébként
a kollégista létet is kipróbáltam, amikor Angliában tanultam, Canterburyben. Nagyon izgalmas évek voltak a rengeteg különféle
nemzetiségű hallgatóval, de mindazon városok közül, ahol jártam,
Szegedet nagyon élhetőnek találom.
Nemcsak a középiskolát, az egyetemet, hanem a doktoriját
is kiváló minősítéssel zárta. Az adottság és a kemény munka mellett szerencséje is volt?

– Nem hiszek abban, hogy a társadalom tehetséges és tehetségtelen emberekre osztható. Én a munkában hiszek. Sohasem görcsöltem a jó eredményekért, de ez nem jelenti azt, hogy ne dol-
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goztam volna keményen. Nem esett nehezemre a kitűnőség, nem
éreztem, hogy ezért bármiről lemondtam volna. A családomban
maximálisan elismerték a tudást és a kemény munkát. Annyiban
köszönhetem a szerencsének a sikereimet, hogy már a középiskolában nagyon jó tanáraim voltak, és az egyetemen is volt, aki a pályámat egyengette. Olyan alapokat hoztam, amikre könnyű volt
építeni, és szorgalmas voltam.
Kutatási érdeklődési területe az optika és atomfizika határterületén a nagy intenzitású lézertér által keltett attoszekundumos impulzusok vizsgálata és alkalmazásai.
Svédországban ismerkedett meg az attoszekundumos lézerek fizikájával. Hogyan került Lundba?

– 2003-ban kaptam posztdoktori állást Svédországban. Azt megelőzően a lézerek működésével foglalkoztam, a nyalábok viselkedése érdekelt. Lundban ismertem meg az attoszekundumos ﬁzikát
– Magyarországon ez a tudományterület nem tartozott a fősodorba. Visszatérésünk után azt éreztem, itthon nem tudok szintet lépni.
Éppen feladtam volna ezt a témát, amikor megjelent a „színpadon”
a szegedi lézerközpont építésének a terve – ami az általam szeretett ﬁzikának lett világszínvonalú központja. Az ötlet 2005-ös felvetése óta valamilyen szinten részese voltam a központ építésének.
Egykori egyetemi kollégáját, Osvay Károlyt váltotta a tudományos igazgatói székben. Meglepte a felkérés?

– Osvay Károly tudása a lézerek megépítésében volt pótolhatatlan. Én abban vagyok erős, hogy a lézerből kijövő fénynyalábot
mire alkalmazzuk. Most épülnek a másodlagos források, a kísérleti állomások. Hasonlóan fontos a tudományos közösség megszólítása. E feladat miatt félretettem saját kutatói ambíciómat,
hogy tudásommal, szervezőkészségemmel, kapcsolatrendszeremmel segítsem a projektet. Nagyon remélem, hogy majdan
visszatérhetek a laborba.
Keresi a lehetőségeket, vagy várja, hogy azok találják meg?

– Biztosan volt bennem késztetés, hogy kipróbáljam magam különböző helyzetekben. Angliába egyetemi hallgatóként kerültem,
és ott kezdtem meg a doktori képzést is. A kutatás mellett akkor is
vállaltam oktatási feladatokat. A Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium ﬁzikatanárt keresett, felajánlották, hogy oktathatok egykori
alma materemben. Lundba egy posztdoktori állásra családostól,
gyermekkel költöztünk ki. Az SZTE-n (Szegedi Tudományegyetem
– a szerk.) is több karon dolgoztam, hol a kutatói, hol az oktatói feladatok voltak túlsúlyban. Minden egyes alkalommal mérlegeltem,
hogy mit adnak nekem ezek a lehetőségek, és miről mondok le az elutasítással. Meggyőződésem, hogy eddig jó döntéseket hoztam.
Nem sokkal a Lundból való hazatérés után nyilatkozta, hogy
jelentősen eltérnek a külföldi kutatói fizetések a hazaitól.
A szegedi lézerközpontban anyagilag is megéri dolgozni?

– A hazai kutatói béreknél kicsit jobbak a ﬁzetések, de a nyugati
béreket nem érjük el.
A lézerközpont, ha beváltja a reményeket, megalapozhat
évtizedekkel később odaítélt Nobel-díjakat?

– Egyik svédországi professzorom sokat mesélt a Nobel-díj odaítélési folyamatáról. Kevesen tudják, hogy ezt nem életműért, hanem
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egyszeri eredményre adják, amiről évek múltán bebizonyosodik, hogy érdemben segítette a tudomány
előrehaladását. Azt remélem, hogy az ELI-ben olyan
feltételeket tudunk biztosítani, amelyek Szegeden
releváns kutatásokat tesznek lehetővé. A szerencsén
is múlik, hogy ezek milyen pályát futnak be.
Elkészülhet valaha ez az épület, hiszen ha egy
kutató-fejlesztő bázis nem újul meg folyamatosan, elrobog mellette a világ?

– Nem az épület, hanem a benne található kutatási
berendezések szorulnak folyamatos fejlesztésre. Ezt
a ﬁnanszírozóknak is meg kell érteniük. A kutatóintézetet nem elég karbantartani. Ahhoz, hogy a világ
élvonalában ne átmenetileg legyünk jelen, hanem
folyamatosan, állandó fejlesztésre lesz szükség. A lézerközpontot arra találták ki, hogy ide kísérletező
kutatók jöjjenek, akik kutatási időre pályáznak. Ha
lesznek nálunk jobbak, senki sem kopogtat az ajtón.
Nem az az ambíciónk, hogy az ELI-ALPS az itt dolgozók középszerű kutatóintézete legyen. Nemzetközi
bázisként kell működnünk, ami folyamatos befektetések nélkül nem lehetséges.
A szegedi lézerközpontot a semmiből hoztuk létre, 2014 óta egyre több ember dolgozik azon, hogy
az álomból valóság legyen, de még mindig nem
mondhatjuk azt, hogy látjuk a folyamat végét. A laborok, kutatási berendezések még mindig fejlesztés alatt vannak, épülnek. Ez az a fázis, amikor még
nehéz gyakorlott kutatót idecsábítani, hiszen egy
bejáratott kutatóközpontban folyamatos a kutatók
publikációs lehetősége. Azok, akikkel együtt építjük
most a kutatóintézetet, a saját és a szakma jövőjébe
fektetnek be, de emiatt kiesik néhány év. A lézerközpont jelenlegi munkatársainak publikációs aktivitása az elmúlt években emiatt kissé visszaesett. Ezért
a szegedi álomért sokan hoznak áldozatot.
A hatvanegy éve felfedezett lézerrel eleinte
a fizikusok kísérleteztek, mára az otthonok elengedhetetlen kellékei a lézerrel működő berendezések. A szegedi lézerek nagyon gyors
folyamatok vizsgálatára alkalmasak. Az itteni
lézerek annyira egyediek, hogy bizonyos méréseket csak itt lehet elvégezni?

– Egyértelműen igen. Vendég kutatócsoportok már
dolgoznak egyes berendezéseinkkel. Nemzetközi
összefogással történt a kutatástechnológia megtervezése, de most a felhasználók igénye validálja,
hogy a koncepció jó volt-e. A mostani kísérletekből
tanulunk, hogy a kutatók kiszolgálásában még hatékonyabbak legyünk. Sikeres kísérleteken vagyunk
túl, pozitív visszajelzéseket kapunk. Reméljük, jó
hírünket viszik a nagyvilágba. Azt reméljük, hogy
a szegedi eredmények alapján néhány ország kutatás-fejlesztést támogató szervezete forrásokkal segíti majd a kutatóintézet üzemeltetését.
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Csak fizikusokat vár az intézmény?

Segítik a konkurenciát?

– Bárkit szeretettel várunk. Nincs megkötve, ki pályázhat kutatási időre. Kizárólag a program tudományos értéke alapján dől
el, hogy a jelentkező kap-e úgynevezett nyalábidőt. Jelenleg azok
jönnek, akiknek a saját laboratóriumában már működik hasonló
berendezés, s nálunk egy fejlettebb, nagyobb léptékben szeretnék kipróbálni az elképzeléseiket. Tervezzük megszólítani azokat
a kutatócsoportokat is, amelyek még nem dolgoztak lézerrel, nem
használtak attoszekundumos impulzusokat, de ha látják, hogy egy
egyszerű, például szén-dioxid-molekula ionizációs dinamikája vizsgálható Szegeden, akkor esetleg továbbgondolják, hogy a biológiában a DNS-ről ezzel a módszerrel nyerhető-e hasznos információ.
Az én elsődleges feladatom láthatóvá tenni ezt az intézményt
a nagyvilág számára. Nem egyszerű, mert az építkezés során minden
mindig tovább tart annál, ahogy azt eredetileg terveztük. A projekt
indulásakor túlhangsúlyoztuk, túlígértük magunkat. Szerencsére
azért haladunk, az ELI-ALPS mára rajta van a térképen. Magunk is
elcsodálkozunk, hogy milyen intenzíven érdeklődnek az itt folyó
munka iránt nemcsak Európában, de az Egyesült Államokból, Kínából és Indiából is. Észrevették, hogy Európa elhúzott a rövid impulzusú nagy intenzitású lézerek terén. Próbálnak utolérni bennünket. Együttműködést kérnek tőlünk a saját eszközeik építéséhez.

– Ha az ember nem mutatja meg az eredményeit, lekerül a térképről.
A tudományos életben nem nagyon van értelme a titkolózásnak.
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A koronavírus-járvány milyen hatással volt az intézeti életre?

– A pandémia mindenkire hatással volt, ránk is. Szerencsénkre mi
a jelenlegi körülmények között is tudunk dolgozni. A tisztatérrel
kapcsolatos követelmények miatt a laborokban biztonságosan lehet dolgozni. Irodalmazni, cikket írni pedig otthonról is lehet.
Van kísérlete a központban?

– Nekem az egész központ a kísérletem: egyrészt minden egyes
laborban benne van a munkám, hogy a kutatás folyjon; másrészt
egy ilyen méretű intézet irányítása is izgalmas kihívásokat jelent.
Igazgatóságom előtt az attoszekundomos források osztályát vezettem, azt megelőzően csoportot irányítottam. Egyes berendezések építését én kezdtem el. Hiányzik a laboratóriumi munka.
Nekem az atomﬁzika könnyebben megy, mint néha az emberek
közötti viszonyok megértése. A jelek optimalizálása megtanulható, optimális munkahelyi körülmények biztosítása bonyolultabb.
Néha vágyakozva gondolok arra, hogy bárcsak kizárólag kísérleti
ﬁzikai problémáim lennének.

portré

Interjú Varjú Katalin fizikussal

Nem tanít annyit, amennyit szeretne. Nem kutat annyit,
amennyit szeretne. Akkor miért vállalta el a szegedi lézerközpont tudományos igazgatói posztját?

– Számomra nagyon fontos ez a projekt, szeretném sikerre vinni,
megmutatni, hogy a kutatásba érdemes befektetni. Száznegyven
ember munkáját irányítom, felelősséget érzek értük is, igyekszem
úgy ﬁgyelni rájuk, mint tanár a diákjaira: haladnak-e, vagy esetleg
lemaradtak ilyen-olyan ok miatt? A menedzsmentet menet közben, a gyakorlatban sajátítottam el, nem tanulom olyan régen,
mint a ﬁzikát. Szerencsére voltak vezetőim, akiktől lehetett és érdemes volt tanulni. Talán kicsit a szülői tapasztalatomat is hasznosítom, amikor a kutatócsoportok olykor ütköző érdekeit kell öszszehangolni, mint otthon a gyerekek esetében. Ha az ember bízhat
a középvezetőiben, akkor nem lehetetlen ez a vállalkozás.
2015-ben habilitált. Mi a következő nagy cél?

– A személyes céljaimnál fontosabbnak tartom, hogy a szegedi
lézerközpont azzá fejlődjön, amivé megálmodtuk. Szeretném, ha
a gyermekeim boldog felnőttekké válnának, bármi legyen is az, ami
őket boldoggá teszi. Az ő sikereik sokkal több boldogsághormont
szabadítanak fel bennem, mint a saját eredményeim. Arra nevelem
őket, hogy a befektetett munka megtérül. Számomra nem feltétel,
hogy kitűnőek legyenek, de elvárom, hogy tanuljanak.
Belátható időn belül szeretném megírni az MTA doktora dolgozatomat, mert úgy érzem, hogy ezzel tartozom magamnak. A régen meglévő tudományos eredményeimet kellene összerendezni,
erre az elmúlt években nem jutott idő. A tudomány is olyan, mint
a művészet. Alkotni csak akkor lehet, ha adottak a körülmények.
Eljön ennek is az ideje. A többit majd meglátjuk.
Mire jut ideje a központ mellett?

– A munkaköröm sokkal több feladatot ad, mint ami heti negyven órába belefér. Az igazgatóság vezetése fontos, és emellett
a három gyermekemmel töltött idő is. Nem meglepő, hogy ezen
felül alig marad szabadidőm. Farkas Eszterrel mélyen egyetértek
abban, hogy az embernek szüksége van az énidőre. Ebből nekem
mostanában nagyon kevés van. Talán furcsán hangzik, de mégsem
bánom, hogy a pandémia miatt a gyerekek is otthon tanulnak.
Élvezem, hogy a kérdéseikkel hozzám fordulnak, hogy tudok nekik segíteni – ahogyan évtizedekkel korábban a szüleim nekem
segítettek. Ugyanakkor ez is rengeteg időt felemészt, hiszen, ha
érdemben akarok válaszolni, s nem elkenem a problémát, az nem
egy-két perc.
A közösen töltött időben szeretünk a gyerekekkel és a barátokkal társasjátékozni, kirándulni, nagyokat beszélgetni, illetve
amikor időm van, olvasok. Az utóbbit hobbiként művelem, hiszen
ahhoz, hogy valaki bölcsész legyen, más agyberendezkedés kell.
Az én agyam a reáltárgyak iránt volt fogékony, de a másik oldalt
is igyekszem megérteni. Nem tartom magam kockának, az olvasás
mellett a művészeteket szintén nagyon nagyra értékelem. Ugyanakkor a ﬁzikai problémák megértése és a megértés továbbadása
nyújtja az igazi élményt.
Az időhiány ellenére elégedettnek tűnik…

– Szerencsés vagyok, hogy nem teherként élem meg ezt az időszakot. Ha emellett kutatással is foglalkozhatnék, nem sok énidőre
lenne szükségem.

Varjú Katalin 1974-ben, Szegeden született, külföldi tanulmányútjaitól eltekintve azóta is a Tisza-parti városban él.
A szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium tanulójaként
számos fizikaversenyen előkelő helyezést ért el, és kitűnő
eredménnyel érettségizett. Tanulmányait a József Attila
Tudományegyetemen folytatta, ahol 1999-ben kitüntetéses
ﬁzikus és kiváló minősítésű középiskolai ﬁzikatanári diplomát
szerzett. Egy évvel később PhD-fokozatot kapott Canterburyben, a Kenti Egyetemen. Tanulmányai során két évig Köztársasági Ösztöndíjas volt. 2015-ben habilitált. Az EU Marie Curie
programjának támogatásával posztdoktorként dolgozott
a svédországi Lundban. Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjban és Bolyai János Kutatói Ösztöndíjban is részesült.
2019-től az ELI-HU Nonprofit Kft. tudományos igazgatója,
ez a poszt a kutatási technológiai igazgatói feladatokat is
magában foglalja. Három gyermek édesanyja.

Kit ajánl interjúfolyamunk következő szereplőjének?

– Ifjabb Duda Ernőt, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnökét,
az egyik leginnovatívabb magyar vállalkozás, a Solvo létrehozóját.
Számomra Ernő testesíti meg az innovációt. Folyamatosan újdonságokon agyal. Hol egy új vállalkozással rukkol elő, hol új társasjátékot fejleszt. Hihetetlen mennyiségű információt képes rendszerezni, s azokból valami újat létrehozni. Nem klasszikus kutató,
ellenben víziója van arról, hogy egy kutatót milyen asztal mellé kell
ültetni, hogy ott eredményes legyen. ¡
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Csontot imitáló kerámia A
Számos gyakorlati alkalmazási lehetőséget teremt
az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK)
kutatói által kifejlesztett, az emberi csonthoz nagyon hasonló kerámia-grafén szendvicsszerkezet.

A csont tömör, szivacsos szerkezete, valamint az előállított réteges funkcionális gradiens szilícium-nitrid–grafén kerámiakompozit szerkezete.

z Európai Bizottság által kiemelten támogatott „CERANEA” Graphene Flagship partnerségi projekt célja grafénnal adalékolt kerámia-szendvicsszerkezetek fejlesztése. Az EK Műszaki Fizikai
és Anyagtudományi Intézetének (EK MFA) kutatói
elsőként állítottak elő néhány rétegű grafénnal
adalékolt, gradiens szerkezetű szilícium-nitrid kerámiákat. A Balázsi Csaba vezette konzorciumot
az EK MFA mellett a Fraunhofer Kerámia Technológiák és Rendszerek Intézet, valamint a Szlovák Tudományos Akadémia Anyagtudományi Intézetének kutatói alkotják.
Egyes csontok, kagylók és fák mineralizált szerkezeteinek van néhány közös vonása: összetételük
fokozatosan változik, réteges szerkezetük pedig biztosítja a mechanikai stabilitásukat, miközben több
funkcionális szerepet is betölt. A kutatók által kifejlesztett kerámia-grafén szendvicsszerkezet nagyon
hasonló az emberi csonthoz. Külső része megegyezik a tömör csont mechanikai tulajdonságait mutató
kerámiáéval. Grafénadalékkal pedig a csont szerkezetével megegyező, szivacsos, nyitott és zárt porozitásokat egyaránt tartalmazó kompozit hozható létre. A grafén növelésével a kompozit anyag porozitása
és vezetőképessége is tetszés szerint változtatható
– ezek pedig más ipari alkalmazások szempontjából is hasznos tulajdonságok. ¡

Egészségesebb búzát
nemesítettek
Az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont
Mezőgazdasági Intézetének munkatársai
közel tíz éve nemesítenek rostanyagban
gazdagított gabonaféléket.

A

rostanyagok azért fontosak, mert lényeges szerepük van
az egészségünk megőrzésében. Egyebek között segítik a bélmozgást és a karcinogének megkötését, illetve csökkentik a koleszterinszintet és a glükóz abszorpcióját a vékonybélben, ezáltal
közvetett módon hozzájárulnak a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a 2. típusú diabétesz kockázatának csökkentéséhez. Egyes rostanyagok (például a rezisztens keményítő) szelektíven táplálják a vastagbél jótékony baktériumait, serkentik azok
szaporodását, vagyis prebiotikumként működnek.
A rostanyag növelésére vállalkozó kutatócsoport két úton indult el. Az egyik az emberi emésztésnek ellenálló, úgynevezett
rezisztens keményítő mennyiségi arányának növelését célozta
meg a búzában, míg a másik megközelítésben a sejtfalalkotó
poliszacharidok, közülük is elsősorban az arabinoxilánok meny-
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nyiségét növelték a kutatók. Kísérleteikhez olyan kínai búzagenotípust
használtak, amelynek lisztje két-háromszor annyi vízoldható arabinoxilánt tartalmazott, mint a többi 150 vizsgált fajta.
A kutatások eredményeként sikerült 15 százalékkal növelni a búzakeményítő amilóztartalmát, ezzel pedig jelentősen nőtt a rezisztens
keményítő mennyisége is. Huszonegy százalékos növekedést értek
el továbbá a búza teljes arabinoxilán-tartalmában, és 49 százalékot
a vízoldható frakcióéban. ¡

inno -tér
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Szerző: Paulik Katalin

A technológiai evolúció

hatása az emberre

A kulturális antropológia az ember és a kultúra viszonyával foglalkozó tudomány, mely olyan
kérdésekre is keresi a választ, miként változik az ember az információs társadalomban. Mindig, mindenütt embereken gondolkodom, mondja magáról Rab Árpád, a Corvinus Egyetem
Informatika Intézet Infokommunikációs Tanszékének docense, a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem tudományos főmunkatársa. Kutatásai középpontjában az ember áll, akit mindig
a kultúra felől közelít meg, mert hisz benne, hogy a kultúra az emberiség túlélési stratégiája.
Milyen tudományos módszerek segítségével lehet következtetéseket levonni a jövőre vonatkozóan? Azaz mit vizsgál és milyen időtávban gondolkodik a trendkutató?

– Főleg a digitális kultúrával foglalkozom. Az izgat leginkább, hogy
miért fejlesztették ki az infokommunikációs eszközöket, hogyan
változik az internet és az okostelefon. Amikor megpróbáljuk megérteni a jelent, az mindig két idősávval függ össze, egyrészt vizsgáljuk a múltat, másrészt azt, hogy ez hová vezet. Amikor azt nézzük,
hogy milyen irányba mutatnak a folyamatok, alapvetően nem
egyetlen megoldást keresünk, amiről kijelenthetjük, hogy biztosan
ez lesz a jövő, hanem forgatókönyveket vázolunk fel. Mi várható,
hogy ha ebbe vagy abba az irányba halad a világ, vagy ha így terjed egy technológia, akkor melyek azok a területek, ahol lehetnek
változások. Ha makroszinten vizsgálódunk, még egyértelműbbek
a trendek. Öt, tíz, legfeljebb tizenöt évben szoktam gondolkodni,
mert ez az az időtartam, ami még jól látható, és viszonylag pontosan leírható. Alapvetően a jelent próbálom megérteni, hogy
mi történik, de ez nem könnyű, mert túl nagy a zaj, és ebben kell
pontosan meghatározni, hogy melyik változás fontos és melyik
nem. A trendkutatásban nem szabad elkövetni azt a hibát egy új

esemény vagy egy új technológia megjelenése kapcsán, hogy azokat egyszerűen lineárisan meghosszabbítjuk. Ehelyett érdektérképeket szoktam felvázolni, mert így lehet választ kapni arra, hogy
egy új technológia kinek jó, okoz-e társadalmi változást, és ha igen,
akkor milyet.
Milyen eszközöket használ, hogy történik a kutatás?

– Több kutatócsoportban is dolgozom, így sokat beszélgetek más
kutatókkal, akikkel inspiráljuk egymást. Mindig, mindenütt embereken gondolkodom. A fejemben egy folyamatosan változó halmaz eltolódásait képzelem el. Rengeteget olvasok, híreket, szakcikkeket és könyveket. Szisztematikusan nyomon követem, illetve
gyűjtöm a tanulmányokat. De leginkább nagyon sokat számolok,
és táblázatokat készítek. Ezekből az elemekből lassan kirajzolódnak az irányvonalak. Szeretek okosváros-stratégiákat írni, ahol
ezek a technológiák hatékonyan alkalmazhatók. Abban hiszek,
hogy az emberek a saját jóllétük, magasabb életszínvonaluk érdekében munkálkodnak, és a pénz, mint általános értékmérő, sok
mindent mozgat. Amikor a társadalomról gondolkodom, mindig
meghatározom a szereplőket. Egy közlekedési helyzetben például
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Összezsugorodott a bolygónk. Ma már olyan dolgok is befolyásolják az
életünket, amiket közvetlenül nem érzékelünk. Ez egy új képesség, mintha az ember új szemet fejlesztene ki, amivel a digitális térben nézelődik.

az utas, a gyalogos, az autótulajdonos és az önkormányzat, mint
útfenntartó, és ha megvannak a szereplők, megvizsgálom, hogy
kinek mi az érdeke, és ezek hogyan ütköznek egymással.
Több évtizedes tapasztalata van az információs társadalom
kutatásában. Hogyan változik az ember ebben a környezetben? Elmondhatjuk, hogy a minket érő impulzusok számát
tekintve sokkal színesebb, vibráló életet élünk, vagy becsapja az agyunkat a virtuális világ?

– Én is úgy érzem, hogy izgalmas időszakban, érdekes időket élünk.
Körülbelül száz éve indultak el azok a folyamatok, amelyek idáig
vezettek: drasztikusan megváltozott a gazdaság szerkezete, valamint az emberek egészségi állapota a közegészségügy fejlesztésének köszönhetően, de még sok minden más is, aminek következtében többszörösére nőtt a világgazdaság, és jelentősen megnőtt
a várható élettartam. Az, hogy ennek milyen ára volt, például
a természet kizsigerelése, további kérdéseket vet fel, ám ahhoz
képest, hogy az emberiség történetének kilencvenkilenc százalékában az emberek kilencvenkilenc százaléka éhezett vagy nagyon
alacsony életszínvonalon élt, ma jól élünk.
Nem túl nagy az ár, amit ezért fizetnünk kell?

– Azt gondolom, hogy ezek egymást követő szakaszok voltak, és
most tartunk ott, hogy véget ér a természet kizsigerelése, hiszen
látjuk és megértettük, hogy így nem mehet tovább.
Tulajdonképpen a kérdés nem pusztán a túlélésünk, hanem hogy tudjuk-e tartani ezt az életszínvonalat?

– Igen. Engem az izgat, hogy a Földön jelenleg élő 7,8 milliárd ember mindegyike ilyen magas életszínvonalon szeretne élni. A kérdés az, hogyan lehet a növekedést fenntartani, amikor egy bolygó
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zárt rendszerében élünk. Biztos vagyok abban, hogy az infokommunikációs technológiák, valamint az etikus gazdaság, beleértve
a természetre való odaﬁgyelést, fognak majd segíteni ebben. Egy
új szakasz kezdetén vagyunk, amikor ki kell jelentenünk, hogy tovább már nem lehet folytatni a rablógazdálkodást. A jelenleg használt technológiákkal nem biztosított a természetes erőforrások
pótlása, fenntartása. Igazából nagyon kezdetleges technológiákkal
sikerült látványos eredményeket elérnünk eddig. Most történik
a ﬁnomhangolás, amiben a számítógépek segítenek nekünk. Szeretném, hogy az emberiség megőrizze az életszínvonalát, viszont
ez csak úgy lehetséges, hogy közben megvédjük a környezetet is.
Meglepőnek hangzik talán, de nagyon gyorsan közelítünk efelé.
Tíz-tizenöt év alatt központi téma lett a környezetünk védelme,
mindenki foglalkozik vele. Míg korábban a cégek igyekeztek leszorítani a költségeiket, ma egyre inkább azt érzik, akár meg is tudnak
gazdagodni abból, hogy megvédik a Földet. Bizakodással tölt el az,
ahogy ezek a változások zajlanak.
A modern ember unatkozik, ha nem elég gyorsan érik
az impulzusok, azonban ezek egyre nagyobb része a virtuális világból jön. Van, aki úgy érzi, vibráló életet él, miközben lehet, hogy otthon ül a karosszékében. Nincs itt
ellentmondás?

– De van. Egyrészt elkötelezetten hiszek abban, hogy a digitális
kultúrát az életszínvonalunk fenntartása, valamint az idegen emberek együttműködésének a megteremtése érdekében fejlesztették ki. Másfelől viszont, ahogy fejlődtünk, összezsugorodott
a bolygó, ma már a kis, pár száz fős közösségek helyett az egész
földgolyóban kell gondolkodnunk. Közvetlenül befolyásolhatják
az életünket olyan távoli események, amelyek olyan emberekkel
történnek, akikkel sosem fogunk találkozni, és olyan helyeken,
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ahová sosem jutunk el. Több dologról is szó van, egyrészt ezek
az eszközök kellettek ahhoz, hogy összekapcsolódjunk és együttműködhessünk egymással, másrészt egyre kevesebb az élettér,
ezért kitoltuk a végtelenbe, ahogy a kommunikációnkat is. Ilyen
a számítógépes játékok világa, ahol úgy lehet bolyongani a virtuális térben, hogy közben otthon ülünk a szobánkban. Azzal, hogy
a technológia egyre gyorsabban terjed, olyan dolgok is befolyásolják az életünket, amiket közvetlenül nem érzékelünk. Ez egy új
képesség, olyan, mintha az ember új szemet fejlesztene ki, amivel
a digitális térben nézelődik. Nagyon nehéz egyébként érzékelni,
hogy mi a valóság, hiszen ha egy ügyes programozó készít egy
látványos honlapot, a kis dolgok is nagynak tűnhetnek, ha csak
az interneten nézzük azokat. Élményközpontú társadalomban
élünk, ahol mindenki a ﬁgyelmünkért küzd. A digitális kultúra
elhozott mindent, amiről álmodtunk: a világ összes nyelvén tudunk beszélni, és pillanatok alatt megoszthatjuk a képeinket vagy
a leveleinket. Amikor mindezt elképzeltük, azt gondoltuk, hosszú
folyamat lesz. Ma viszont, ha a kezébe adom egy írástudatlan embernek az okostelefont, azonnal szert tesz ezekre a képességekre.
Magunkra kényszerítettünk egy tudatossági szintugrást, ami kényelmetlen és fárasztó. És igen, ennek nagyon sok negatív hatása
van, amit meg kell tanulnunk kezelni. Az aktív unalom, amikor
ülök és órákig olyan híreket nézek a telefonomon, amikről utólag
rájövök, hogy lényegtelen volt. Mivel telt el a napom? Valóban
fontos-e az a munka, amit végzek? Ezek olyan kérdések, amelyeket
meg kell válaszolnunk, de nehéz, mert egy nagyon professzionális
iparág azon dolgozik, hogy lekösse a ﬁgyelmünket, és nem azon,
hogy az életünk értelmét feltárja előttünk. Tehát a kérdésére a válasz: igen, ez egy nagyon komoly probléma. Látjuk a magán- és
a családi életben is, milyen nehéz ezt kezelni, hogy mennyi mentális problémát okoz, de nincs más megoldás, mint hogy megtanuljunk élni ezekkel a technológiákkal. Ehhez hozzátartozik az is,

hogy megtanuljuk letenni, és a saját értékrendünk szerint éljük
az életünket. A virtuális világtól senkinek sem változik meg az élete, csak attól, amit a valós életben tesz.
Öntől hallottam, hogy szereti a mentális kattanásokat. Mit
ért ezen, és mikor lesz a következő?

– A technológiai evolúció segítségével változtatjuk magunkat,
és ezek a változások kulturális sokkokat okoznak. Sokkszerű élmény lesz például a biológia és az informatika összekapcsolása, de
nem gondolom, hogy a közeljövőben várható egy olyan forradalmi technológia, amely előtt majd döbbenten állunk. Most az az
időszak következik, amikor kiderül, hogyan tudjuk úgy használni
a már kifejlesztett technológiákat, például a 3D nyomtatást, hogy
tényleg megváltoztassák az életünket. Ilyen a blokklánc-technológia is, amely bizonyos szempontból nem nagy dolog, másrészt
viszont akár egész társadalmak működését megváltoztathatja.
Ahogy a sharing economy, a közösségi gazdaság, azaz a források megosztása is. Ez egy teljesen új filozófia, amely gyökeresen megváltoztatja az emberek mindennapjait és gondolkodását? Számít arra, hogy lesznek olyanok is, akikben
növeli a kiszolgáltatottság érzését?

– Ebből a kérdésből is láthatjuk, mennyire nehéz megmondani
valamiről, hogy jó vagy rossz. Az erőforrások megosztása kicsiben mindig is működött olyan emberek között, akik megbíztak
egymásban. Mindennapi ügynek számít kölcsönkérni a szomszéd
fűnyíróját vagy egy barát autóját. A kölcsönös együttműködés
a társadalom kenőolaja volt régen, és ma is az. Ami viszont nagyon új, az az, hogy mennyire megbízunk a digitális kultúrában,
ahogy az alkalmazásokon keresztül az idegenek együtt tudnak
működni egymással. Gondoljunk arra az alaphelyzetre, hogy
a városban félek az idegenektől, de az rendben van, hogy valaki

Egyre kevesebb az élettér, ezért kitoltuk a végtelenbe, például a számítógépes játékok világába,
ahol úgy lehet bolyongani a virtuális térben, hogy közben otthon ülünk a szobánkban. Ám a virtuális
világtól senkinek sem változik meg az élete, csak attól, amit a valós életben tesz.
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bejelentkezik az appon keresztül, három napig ott alszik a lakásomban, majd ﬁzet és elmegy. Ennek a kezdete az egyetemista
hangulatú couchsurﬁng (kanapészörfözés – a szerk.) volt, amiből
aztán született egy üzleti modell. Fontosnak tartom, hogy a közvetlen ismerősökön túl idegenek is meg tudják osztani az erőforrásaikat. Például amíg napközben dolgozom, addig az autóm
üresen áll a parkolóhelyen. Mit kezdek vele? Itt viszont felmerül a
kérdés, hogyan változik a magántulajdon fogalma, hiszen az autó
az egyik fontos identitásképző, illetve vagyonmérő eszközünk.
Szeretném, hogy minél több ilyen együttműködés jöjjön létre,
és most nemcsak anyagi, hanem szellemi javakra is gondolok. Lenyírom a füvedet, cserébe tanítasz angolul, bevásárolok egy idős
embernek a piacon, aki szintén segít valakinek valamiben, és így
tovább. Ez ma már a digitális technológiával nyomon követhető,
így kialakíthatók pontrendszerek, ezeket hívjuk szívességi bankrendszereknek. A sharing economy mellett létezik egy másik hasznos fogalom: az access economy, egy olyan üzleti modell, amely
hozzáférést biztosít az árukhoz és a szolgáltatásokhoz, nem pedig
a teljes tulajdonjogot. Például, amikor azt mondom, hogy haszAz újraprogramozásnak, ami most zajlik a fejünkben, az egyik
végpontja a tökéletesen fenntartható társadalom, ahol nem
szemetelünk, magunknak termeljük a zöldségeket, és nincs
se autó, se külföldi utazás. A másik véglet a túlpörgetett
fogyasztói társadalom, amikor halálra dolgozzuk magunkat
azért, hogy termékeket vásároljunk.
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nálhatod a lakásomat egy ideig pénzért vagy szívességért cserébe.
A sharing economy viszont egy tiszta üzleti modell, ilyenek például a Budapesten is működő autómegosztó szolgáltatások, ami
színtiszta kapitalizmus. Alapvetően jó gondolat, hogy az emberek
együttműködjenek egymással. Az újraprogramozásnak, ami most
zajlik a fejünkben, az egyik végpontja a tökéletesen fenntartható
társadalom, ahol nem szemetelünk, magunknak termeljük a zöldségeket, és nincs se autó, se külföldi utazás. A másik véglet a túlpörgetett fogyasztói társadalom, amikor halálra dolgozom magam
azért, hogy termékeket vásároljak.
Egyik előadásában elmesélt egy történetet a bátor kisfiúról, aki a virtuális világban megszerzett tapasztalatainak
köszönhetően megvédte magát és a húgát egy veszélyes
helyzetben. Az előző generációk még a szüleiktől tanulták,
hogyan védjék meg magukat, a mai gyerekek már számítógépes játékokból? Hogyan változik, csökken-e a szülők szerepe a jövőben?

– Az biztos, hogy nagyon nehéz ma szülőnek lenni. Mindig is
az volt, de míg régen, egy többgenerációs családban erős volt a gazdasági együttműködés, mert csak úgy tudtak fennmaradni, addig
a napjainkban tapasztalható családok szétesésének egyik oka pont
a gazdasági fejlődés. Ma már nincs szükség többgenerációs családra a fennmaradáshoz. A szinglikultusz kialakulásához az vezetett,
hogy amikor egy ember képes annyit keresni, hogy egyedül fenntartson egy lakást, megvalósítsa élete céljait, válaszút elé kerül.
Száz éven keresztül a munkaszociológia a gyereket gazdasági
befektetésként deﬁniálta. Azért nevelték fel a gyerekeket, hogy legyen, aki eltartja őket idős korukban. Nagyon sokáig a gyerekeket
kis felnőttként kezelték. Például a középkorban minél előbb gazdasági tevékenységet kezdtek, és az volt az elvárás, hogy ugyanúgy
viselkedjenek, mint a felnőttek. A jólét beköszöntével viszont egyre inkább megengedhettük azt, hogy a gyerek gyerek maradjon.
Időközben kialakult egy erős gyerek- és ﬁatalságkultusz, újszerű
gyereknevelési módszerek terjedtek el, melyek hatására a szülők
egyre több mindent engednek meg a gyereknek. Lassan visszaszorultak a poroszos, gazdaságalapú nevelési elvek, ami szerintem jó
dolog. Az viszont már nem, hogy a gyereknevelés eltolódott egy
rossz irányba. Ismerős ugye: csináld azt, amit szeretnél, én azért
szolgálok, hogy te bármit megtehess. Ez később, felnőttkorukban
lesz nagyon káros. A határvonalat meg kell húzni, mert ma nagyon
sok gyereknek nem tanítják meg, hogy a cselekedeteinek súlya
van, aminek következménye lesz, amiért felelősséggel tartozik.
Azért is nehéz szülőnek lenni, mert az új technológiák egyre
gyorsabban terjednek, mint az internet és a személyi számítógép.
Itt érdemes megjegyezni, hogy ezeket minden generáció egyszerre
megkapta, csak az idősebbek azt mondták, nekünk nem kell, illetve nem tudjuk, mi ez, csak a ﬁatalok értik. Lehetett volna máshogy
is. Ma már nagyon nehéz egy szülőnek versenyeznie azzal, hogy
érdekesebb legyen, mint azok az élmények, amelyek a digitális
csatornákon érkeznek. A kérdés így merül fel: vicces videókat nézek, valamilyen számítógépes játékkal játszom a szobámban, vagy
édesapával focizom a hátsó udvaron. Azt tudni kell, hogy a gyerekek kiemelt célcsoportja a ﬁgyelemgazdaságnak. A szülők emiatt
azt érzik, hogy kicsúszott a gyeplő a kezükből, hiába adnak meg
mindent, mégis mindenki jobban leköti a gyereket, mint ők. Ezért
folyamatos stresszt élnek át, mivel úgy érzik, hogy nem tudnak
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Mára kialakult egy erős gyerek- és ﬁatalságkultusz, újszerű gyereknevelési módszerek terjedtek el, a szülők pedig egyre több mindent engednek meg a gyereknek, és nem tanítják meg neki, hogy a cselekedeteinek súlya van, aminek következménye lesz, amiért
felelősséggel tartozik. Bár nagyon nehéz egy szülőnek versenyeznie azzal, hogy érdekesebb legyen, mint azok az élmények, amelyek
a digitális csatornákon érkeznek, de akkor is el kell mondaniuk a gyereknek, amit fontosnak, értéknek tartanak.

érvényt szerezni azoknak az értékeknek, amelyekre szerintük szüksége lesz a gyereknek. A szülő azt látja, hogy a gyerek aktív unalomban ül a szobájában, hogy nem ﬁgyel, és akármi érdekesebb
neki annál, mint amit a szülei mondanak. Ez ugyan mindig is a kamaszkor sajátossága volt, de tény, hogy nagyon nehéz ma szülőnek
lenni. Középiskolákban is szoktam előadást tartani, ahová rengeteg szülő eljön, akik azt szeretnék, hogy mondjam meg, mi zajlik
most, és hogy ők mit csináljanak. Az egyik üzenet az, hogy a szülőnek továbbra is mintát kell mutatnia, még akkor is, ha valószínűleg kudarcélmény fogja érni. A másik üzenet az, hogy ne feledjük:
a történelem során soha nem volt annyi szabadidejük a gyerekeknek, mint most. És nagyon kitolódott a gyerekkor. A mai harmincasok szeretnének úgy élni, mint a tizen-, huszonéves ﬁatalok. A szülőknek el kell mondaniuk a gyereknek, amit fontosnak, értéknek
tartanak. Képzeljék maguk elé azt az ideális képet, amilyennek látni szeretnék a gyerekeiket tizennyolc évesen, és arra neveljék őket.
Ezek az értékek meg fognak maradni felnőttkorukban is. A világot
mi formáljuk, de a gyerekneveléshez idő kell. Sok kutatást végeztünk ﬁatalok, ﬁatal felnőttek és idősebbek körében, és ezekből
kiderült, hogy még mindig a másik ember a legérdekesebb.
Az időskorúak körében is végeztek kutatásokat. Arra voltak kíváncsiak, hogyan viszonyulnak a digitális világhoz
és az új eszközök használatához?

– Igen. Szokás azt mondani, hogy az idősebb generációk az új
kor vesztesei. Én azt gondolom, hogy pont fordítva, ők a nyerte-

sei. Ezek a technológiák azért is jöttek létre, hogy segítsék az életünket, és az idősek életminőségének fenntartásában kritikus
fontosságúak.
Volt egy olyan kísérletünk, amikor egy idősotthonba vittünk
mozgásérzékelővel ellátott számítógépes játékokat. Ezek azok a
nagyon elterjedt játékok egyébként, amikor a képernyőn a ﬁgura
leköveti a test mozgását. Ha a tévé előtt valaki ugrál vagy táncol,
ugyanazt teszi a ﬁgura a képernyőn. Otthagytuk az idősotthonban ezt a játékot, amiben a játékos egy kapus, akinek ki kell védenie a felé repülő labdát. Imádták az otthon lakói. Azok is, akik
addig nem voltak hajlandók megmozdulni, most felálltak, és azon
vették észre magukat, hogy már egy órája jobbra balra dülöngélnek, ahogy visszafejelik a labdát. Miközben játszottak, elindult a
beszélgetés is. Ez nem jelenti azt, hogy mindenhová vigyünk számítógépes játékot – akkor egy érdekesség volt. Beszéljünk végre
arról is, hogy az időseknek milyen jók ezek a kütyük!
Hogyan lehet az idősek életminőségén javítani?

– Ezek az eszközök növelik az idősek biztonságérzetét. Az okostelefont be lehet állítani, hogy jelezze a kapucsengőt, vagy ﬁgyelmeztessen, amikor be kell venni a gyógyszert. Az okosóra ﬁgyeli
a vérnyomást, egy kamera pedig azt, hogy elesik-e az idős az otthonában, és ha hosszú ideig mozdulatlanul fekszik, küld egy SMS-t
a családtagjának vagy a segítőjének. Ez fontos társadalmi probléma, főleg Európában, ahol egyre idősebb a lakosság, és a jövő
az öngondoskodás felé mutat. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Három irányban kutatnak
a szegedi nemzeti
laboratóriumban

Fotó: Karnok Csaba

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) kezdeményezésére tavaly tizennyolc Nemzeti Laboratórium kialakítása kezdődött meg mintegy 14 milliárd forint
felhasználásával. Az egészség témájú Biotechnológiai Nemzeti Laboratóriumnak
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) a helyszíne. Az öt év alatt ötmilliárd forint
támogatással számoló szegedi laboratórium céljait a program vezetői ismertették.

A Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium vezető kutatói. Balról jobbra: Mihály József, a Genetikai Intézet tudományos tanácsadója,
Erdélyi Miklós, a Genetikai Intézet igazgatója, Nagy Ferenc, az SZBK
K főigazgatója, Pál Csaba, a Biokémiai Intézet tudományos
tanácsadója és Kintses Bálint, a Biokémiai Intézet tudományos főmunkatársa.
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Új antibiotikum
Antibiotikum-koncentráció
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Rezisztens kolóniák

Régi antibiotikum

„Az egészségügy egyre gyakrabban felmerülő problémája az antibiotikumnak ellenálló kórokozók elszaporodása. Az antibiotikumok gyakori és sokszor indokolatlan használata ugyanis hozzájárult olyan baktériumtörzsek
térhódításához, amelyekkel szemben a jelenlegi kezelési módszerek lassan
hatástalanná válnak. A lélegeztetőgépre kerülő koronavírusos betegek jelentős részének – mintegy egynegyedének – ilyen kórokozók okozta felülfertőződés is hozzájárul a halálához. Ha nem fejlesztenek ki az ilyen, úgynevezett szuperbaktériumokkal szemben hatékony vegyületeket, akkor
a WHO előrejelzése alapján 2050-re e kórokozók okozta megbetegedések
szedik a legtöbb áldozatot. A multidrogrezisztens baktériumok a rákos
megbetegedéseket is megelőzhetik a vezető halálokok listáján” – tájékoztatott Kintses Bálint, az SZBK tudományos főmunkatársa, egyúttal arra
is választ adva, hogy a Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium egyik fő
csapásiránya miért a multidrogrezisztens baktériumok elleni küzdelem
lett. Pál Csaba, Papp Balázs és Kintses Bálint irányításával a kutatócsoportok újfajta antibiotikumok tervezésével, valamint bakteriofágalapú
terápiás eljárások kidolgozásával veszik fel a harcot a kórokozók ellen.

A táplemezek, alulról felfelé haladva, növekvő koncentrációban tartalmazzák az antibiotikumokat. Mindkét lemez teljes
felületére baktériumkultúrát helyezünk. Növesztés után
a vizsgált baktériumtörzs a régi antibiotikum legmagasabb
dózisa mellett is képes nőni és kolóniákat formálni. Ezzel
szemben az új antibiotikumot alkalmazva a baktériumtörzs
egy bizonyos dózis után már nem életképes.

Szegedi Biológiai Kutatóközpont • brc.hu

„Az elmúlt években olyan hasonló szerkezetű molekulákkal
foglalkoztam, amelyek más-más szuperbaktérium ellen voltak
hasznosak. Az első két molekula hatékonynak tűnt laboratóriumi körülmények között az MRSA-fertőzéssel szemben. Ezt
a methicillin-rezisztens Staphylococcus aureus baktérium, röviden MRSA okozza, amely az egyik legveszélyesebb kórokozó Európában, így Magyarországon is. Vannak országok, ahol több fertőzést, illetve gyakran halálos kimenetelű megbetegedést okoz, mint
a többi fertőző betegség együttvéve. A molekuláink gyakorlati
alkalmazása azonban még távol van – például túl nagy dózisban
kellene alkalmazni –, ezért szabjuk-varrjuk ezeket, hogy a számunkra kedvező tulajdonságai javuljanak. A program ezt a munkát teszi lehetővé” – mondta Pál Csaba tudományos tanácsadó,
aki akkor lesz elégedett, ha preklinikai fázisig eljutva értekesíteni
tudják a hatóanyagot.
„2017-ben döntöttük el, hogy nemcsak a publikálást tartjuk fontosnak, hanem felfedezéseink iparjogvédelmét és hasznosítását is.
Azt találtuk ki, hogy a találmányokat nem cégekbe szervezzük ki,
hanem az intézethálózat keretein belül hasznosítjuk. Büszkék vagyunk arra, hogy egyik találmányunkat önerőből sikerült értékesíteni a nemzetközi piacon” – mondta el Kintses Bálint.
A rezisztens baktériumok mellett egyéb súlyos fertőző betegségek is komoly problémákat okoznak. A különböző járványokért
felelős kórokozók könnyebben és gyorsabban jelennek meg a világ
különböző pontjain. A fertőzések ilyen fokú terjedésével szemben a hagyományos oltóanyagok előállítása és tesztelése nem tud
lépést tartani. Az mRNS-en alapuló új eljárásnak azonban olyan

előnyös tulajdonságai vannak, hogy biztonságosabb, gyorsabb és
olcsóbb vakcinálás válik lehetővé.
„A fehérjék előállításához szükséges információ a DNS-ről egy
közvetítő molekula, az mRNS segítségével jut el a fehérjeszintézis helyszínére. Az mRNS felfedezése óta foglalkoztatja a kutatókat, hogyan lehetne mRNS-molekulák bejuttatásával fehérjeszintézisre bírni a sejteket. A korai kísérletek szerint a bevitt
mRNS-ek gyorsan elbomlottak, és nem kívánt immunreakciókat
váltottak ki. Karikó Katalinnak, az SZBK egykori kutatójának
a Pennsylvaniai Egyetemen folytatott kísérleteiből tudjuk, hogy
az mRNS-molekulák egyik építőkövének alkalmas megváltoztatásával a nem kívánt immunreakciók elkerülhetők. A kutatónő munkásságának köszönhetően egy új világ, az mRNS-alapú
biotechnológiai módszertan született meg” – mondta el Erdélyi
Miklós, a Genetikai Intézet igazgatója. Az mRNS-alapú eljárások biztonságosak, mert nem változtatják meg a sejtek örökítőanyagát. A módszer gyors fejlesztőmunkát tesz lehetővé, és
számos felhasználási lehetősége van, melyek közül kiemelkedik
a vakcináció. Hazánkban az mRNS-alapú technológiát Szegeden
szeretnék elsőként meghonosítani. Ebben a munkában Karikó
Katalin tanítványa, a szintén Szegeden végzett Pardi Norbert
lesz a segítségükre, aki felfedezte, hogy a Karikó-féle eljárás miként használható immunizálásra. A Tisza-parti városban jön létre az első olyan magyarországi kutatóhely, ahol az mRNS-alapú
kísérleti vakcina-előállítás minden egyes technológiai lépése
megvalósítható. „Kiemelt célunk a hazánkban jelentős gazdasági károkat okozó afrikai sertéspestis elleni vakcina létrehozása.
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antibiotikum-rezisztencia kutatásához.
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JAK
K kináz aktivációhoz köthető vérsejt proliferáció/

tumor képződés Drosophilában.

A kórokozó ellen jelenleg nincs hatékony oltóanyag. Mi abban
hiszünk, hogy a Karikó–Pardi-féle technológia megoldást jelenthet” – vázolta a jövőt Erdélyi Miklós.
A Biotechnológiai Nemzeti Laboratórium harmadik fő célkitűzése, hogy engedélyezett gyógyszerek szűrésével olyan hatóanyagokat találjanak, amelyek alkalmazhatók lehetnek ritka, monogénes betegségek kezelésére. „A ritka betegségek kifejezés gyűjtőnév. Azok a betegségek tartoznak ebbe a körbe, amelyek tízezerből legfeljebb öt, a szigorúbb deﬁníció szerint pedig maximum két
emberben fordulnak elő. Egy-egy ilyen betegség keveseket érint,
ugyanakkor, mivel ma már nyolcezret ismerünk, összességében az
emberek öt százaléka, azaz 400 millió ember érintett. A ritka betegségek fele vagy már születéskor, vagy gyerekkorban megjelenik”
– vázolta a jelenlegi helyzetet Mihály József, az SZBK Genetikai
Intézetének tudományos tanácsadója. Napjainkban a ritka betegségek kevesebb mint öt százalékára létezik gyógymód – a nagy
gyógyszergyárak az alacsony betegszám miatt nem erőltetik az
ilyen kutatásokat, hiszen a várható haszon limitált. Ráadásul
az elérhető terápia ezeknek az eseteknek a többségében csak tüneti kezelést jelent, így ezen a téren óriási az adósság.
Az utóbbi 10-15 évben egyre elterjedtebb az ismert gyógyszerek újrahasznosítása, újrapozicionálása. A szakemberek több esetben felismerték, hogy bizonyos hatóanyagok az eredeti alkalmazási javaslattól eltérő betegségek kezelésére is alkalmasak lehetnek. Klasszikus példa erre a kék pirulaként is emlegetett potencianövelő, amelyet eredetileg a magas vérnyomás kezelésére fejlesztettek ki. A klinikai kísérletek során derült ki, hogy ugyan az eredeti célra nem hatékony a vegyület, de a nem várt mellékhatás – azaz
a potencianövelés – óriási üzleti bevételt hozott később a gyártónak. Bő évtizede tudatosan kutatják a forgalmazott gyógyszerek
esetleges jótékony, addig nem ismert mellékhatásait – ha bejön,
sokkal gyorsabban és költséghatékonyabban kezelhetnek betegeket. Egy új gyógyszer kifejlesztése ugyanis a hagyományos módon
13-15 évig tart, és két-három milliárd dollár, azaz 600-900 milliárd forint költséggel jár. (A Richter Gedeon Nyrt. tavalyi teljes
árbevétele közel 510 milliárd forint volt.) „Mi kísérletes megközelí-
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téssel, in vivo modellekkel keressük a meglévő hatóanyagok lehetséges újabb alkalmazási területeit. Erre a Drosophila melanogastert,
azaz az ecetmuslicát használjuk. A Drosophila több mint száz éve
alkalmazott kiváló modellállat emberi megbetegedések hátterének
megismeréséhez, ugyanis az ecetmuslica genomjában megtalálható az emberi betegségekért felelős gének 70 százaléka. A Szegedi
Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának szakembereivel 10-15 ritka betegség Drosophila modelljének létrehozása
után két-háromezer engedélyezett gyógyszermolekulát tesztelünk,
keresve az újabb alkalmazási lehetőségeket. Hosszú távon abban
reménykedünk, hogy olyan molekulákat találunk, amelyeket a klinikai kísérleti engedélyezési fázisig el tudunk vinni e program keretében. Óriási eredmény lenne, ha szabadalommal védett termék
lenne a munkánk eredménye” – bizakodik Mihály József.
„A program megálmodói előrelátó és nagy ívű elvárásokat
fogalmaztak meg a laboratóriumokkal szemben. Elvárás volt,
hogy beinduljon az innovációs lánc, keressünk partnereket, akikkel együtt valósítjuk meg céljainkat. Alapkutatástól a közvetlen termékfejlesztésig kutatjuk az új lehetőségeket. Három jól deﬁniált programról van szó, amelyek egymást kiegészítik, erősítik,
és megvalósításukban fontos szerepet játszanak a Szegedi Tudományegyetem és a HCEMM (Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ – a szerk.) kutatócsoportjai is. Az első két évre
1,7 milliárd forintot kaptunk, az öt évre összesen ötmilliárd forintot használhatunk fel, feltéve, ha az évenkénti beszámolók alapján a ﬁnanszírozó nívósnak ítéli az itt folyó kutatásokat. Olyan
tudományos programokat indíthattunk el, amelyekre korábban
forráshiány miatt nem volt lehetőség, amelyekről korábban csak
álmodoztunk. Az öt év alatt eldől, hogy az eredeti koncepciónk életképes-e, vagy sem” – foglalta össze az elvárásokat és a reményeket
Nagy Ferenc, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója.
A kutatóközpontban új, 400 négyzetméteres épületszárnyat
alakítanak ki, ahol biztonságos körülmények között, speciális infrastruktúrával foglalkozhatnak fertőző betegségek kórokozóival
– az mRNS-vakcina, valamint a multidrogrezisztens baktériumok
esetében ez alapvető. ¡

tudomány
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Szerző: Horváth Dániel

A megszelídített daganat
Az Óbudai Egyetemen Kovács Levente rektor vezetésével az elmúlt öt évben a daganatos megbetegedés egy merőben új megközelítésű kezelési módját fejlesztették
az Európai Kutatási Tanács (ERC) Starting Grantje segítségével. Ez a kutatási pályázati
rendszer az egyik legnagyobb presztízsű az Európai Unióban, és a tudományos áttörést ígérő projekteknek tartják fenn. A Tamed Cancer elnevezésű projekt 2021. június
30-án zárul, ez alkalomból beszélgettünk Kovács Levente egyetemi tanárral.
Az Európai Kutatási Tanács csak olyan
kutatóprogramokat támogat, amelyek jelentős hatást gyakorolhatnak az egészségügyre, az iparra vagy az alaptudományokra. Ezeknél a projekteknél szinte elvárás
a paradigmaváltás. Az önök tervei miként feleltek meg ennek a szempontnak?
– A projektünk ugyan a rákkutatásra
fókuszál, az előzménye a cukorbetegség
volt, amellyel immár két évtizede foglalkozom. A diabetológusokat mindig
foglalkoztatta a kérdés, hogy hogyan alkalmazhatunk személyre szabott terápiát a cukorbetegeknél, méghozzá úgy,
hogy mindez automatizáltan menjen
végbe. A 2000-es évektől, a technológia fejlődésével, a mérnöki megoldások
felerősödtek e területen, és hamarosan eljuthatunk oda, hogy létrejönnek
olyan vércukormérővel, inzulinadagolóval felszerelt eszközök, amelyek segítségével a betegek vércukorháztartása

folyamatosan kontrollálható. Mivel doktori értekezésem az úgynevezett mesterséges hasnyálmirigy tematikájában
született, innen vettem az ötletet, hogy
mindez áttörést hozhatna a rákterápiában is, ha a betegek személyre szabottan, és a pillanatnyi állapotuknak megfelelően részesülnének a kezelésben.
Ahhoz azonban, hogy ez megvalósuljon, nemcsak orvosi, de mérnöki akadályokat is le kell küzdeni.

Tehát új alapokra kell helyezni a daganatos megbetegedések kezelését?
– Magyarországon sajnos a rák népbetegség, világviszonylatban vezető helyen
állunk. Mindent meg kell tennünk, hogy
ezen javítsunk, és a személyre szabott
megközelítés segíthet ebben. Ha a rákot
nem is lehet minden esetben tökéletesen
meggyógyítani, az elméletben elérhető
lehetne, hogy olyan mértékben vissza-

Az Élettani Szabályozások Kutatóközpont ERC StG kutatócsoportja (balról jobbra):
dr. Ferenci Tamás egyetemi docens, Puskás Melánia MSc-hallgató, Czakó Bence PhDhallgató, dr. Kovács Levente egyetemi tanár, projektvezető, dr. Eigner György egyetemi
docens, Nagy Erzsébet BSc-hallgató, Siket Máté PhD-hallgató, dr. Drexler Dániel
András egyetemi docens, szakmai koordinátor, Dénes Fazekas Lehel PhD-hallgató
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szorítsuk a tumor növekedését, hogy
együtt tudjunk élni vele. Hogy mindez
a gyakorlatban is elérhető legyen, mérnöki, automatizált módszerekre van
szükség. Ezt nevezzük a megszelídített
ráknak, ahogy erre a projektünk angol
elnevezése is utal. Fontos tudnunk azonban, hogy minden daganatos betegségnek más a lefolyása, más a kórélettana.
A közös pont a betegség kiindulópontja,
a tumor létrejötte és növekedése. Ezt
a folyamatot kell gátolnunk, amire képesek lehetnek az úgynevezett célzott
molekuláris terápiák. Egy ilyen terápia
a tumor érképződésének blokkolására
fókuszál (antiangiogén terápia). Ha a daganat nem képes ereket kialakítani, nem
tud táplálkozni, a növekedése leállhat,
akár el is halhat.

Ez a terápia minden betegnél ugyanúgy működik?
– Az érképződést gátló kezelésnek jelenleg általános terápiás protokolljai léteznek, amelyek a betegek testsúlyával,
korával, nemével számolnak, de egyéb
személyre szabott jellemzőiket nem veszik figyelembe, hanem általános korcsoportokra alkalmazzák. Ez véleményünk
szerint nem elég hatékony, és ez volt a kiindulópontja a pályázatunknak is. Amikor elnyertük a támogatást, új paradig-
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Orvosi
tudás
általános terápiák

Páciens
gyógyítása

• (költség)hatékony egészségügyi megoldások
• személyre szabott egészségügy
modellalapú protokoll

modellidentiﬁkáció

Mérnöki
tudás
A kutatás koncepciója: az orvosi és mérnöki tudás kombinációjával hatékonyabb
és személyre szabott terápia létrehozása.
mát, vagyis a kibermedicinához kötődő
módszereket kívántuk alkalmazni az érképződést gátló (antiangiogén) terápiára.
E célkitűzést három megközelítésre, három elkülönült kutatási irányra bontottuk. Az első a tumornövekedés matematikai modellezése volt. (A matematikai
kutatásokban egy másik közvetlen EU-s,
immár konzorciális pályázatba [RISE] is
bekapcsolódtunk [H2020-MSCA-RISE2017, No. 777911 Dynamics], hogy az elméleti biomatematikai elképzeléseink
bizonyítását megalapozzuk.) A mindeddig alkalmazott leegyszerűsített tumornövekedési modellt már több mint
húsz éve fejlesztették ki a Harvard Egyetemen. Az egyszerűsítés a klinikai alkalmazhatóság érdekében történt, de mára

szunnyadó tumor

szomatikus
mutáció

kis
avaszkuláris
daganat

a modell az új onkológiai ismeretek alapján korszerűsíthetővé vált. El is végeztük
a modernizálását, két modellt is bevezettünk. A Harvard-modell frissítése mellett bevezettünk egy olyan faktort, amelyet csak az utóbbi időszakban kezdünk
egyre jobban megérteni.

Mi volt ez a tényező?
– Kiderült, hogy a tumornövekedés személyre szabott alkalmazhatóságának
fontos mozzanata az elhalt (nekrotikus)
sejtek figyelembevétele. A tumor érképződése leginkább a periférián, tehát a
felszínen intenzív, míg a daganat belsejében főként elhalt sejtek találhatók.
Vagyis a tumor növekedése közben két
folyamat megy végbe párhuzamosan:

angiogén kapcsoló

az angiogén faktorok
tumorszekréciója serkenti az angiogenezist

gyors növekedésű
daganat és áttétek

Az angiogenezis folyamata: a tumor jelzőmolekulákat termel, amivel arra készteti
a gazdaszervezetet, hogy növesszen számára ereket.
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a daganat belsejében folyamatosan halnak el a sejtek, míg a kérgi rétegben
osztódnak, és a táplálásukat ellátó erek
alakulnak ki közöttük. A pontosabb
tumornövekedési modellek megalkotásához e két folyamatot kellett szeparálnunk egymástól, amit sikerrel el is értünk, és az e tényezőt figyelembe vevő
modellek fokozatosan teret nyernek
a rákkutató közösségben a személyre
szabott terápiák kidolgozásában.

Mi volt a kutatási projekt második ága?
– A második kutatási irány arra fókuszált, hogy lehetőleg optimálisabban
adagoljuk a tumorgátló szereket, vagyis
csökkentsük a beavatkozási időintervallumot és a dózist, ezáltal növeljük az életminőséget és az élettartamot. Más szóval,
a tumornövekedés mérésének bevett egy
hónapos beadagolási intervallumát csökkenthessük. Sok esetben ugyanis a daganat egy hónap alatt sokat változik, jó
volna már korábban beavatkozni, vagyis
kérdés volt, hogy egy kvázi személyre
szabottabb adagolás hatékonyabb lehet-e. Az időintervallum optimalizálásával csökkenthető a kezelések költsége,
illetve az alkalmazott gyógyszerek mellékhatásai. Természetes vágya a betegnek
és az orvosnak is, hogy a lehető legaktívabban kontrollálja a tumornövekedést.
Ugyanakkor ez az igyekezet túlkontrollálásba is átcsaphat, ebben az esetben
azonban a hátrányok – például a súlyosabbá váló mellékhatások – már meghaladhatják az előnyöket. Az optimális
adagolást kiderítendő, kísérleteket végeztünk egérmodelleken a Semmelweis
Egyetem segítségével. Havi, kéthetes,
hetes, napi dózisokkal kezeltük őket.
Rájöttünk, hogy rendszerint a heti dózis
a legmegfelelőbb, ha ilyen intervallummal adagoljuk az egérnek a hatóanyagot, akkor kevesebb is kifejti ugyanazt,
sőt akár jobb hatást. Ráadásul a kisebb
dózis jelentősen kisebb adaggal, a havi
dózis akár 180-ad részével is adagolható,
ami elegendő volt hetente ahhoz, hogy
az egerek életminősége szignifikánsan javuljon, ami elsősorban a tumor csökkent
értékű növekedésével volt magyarázható.
Bebizonyítottuk tehát, hogy a személyre
szabott alkalmazás óriási lehetőségeket
kínál. Ugyanakkor az igazi áttörés csak
a jelenlegi terápiák átalános dózisoptimalizálásával nem érhető el.
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Mi volt ennek az oka?
– Ahogy mi, főként mérnöki nézőpontból is felismertük, azt az elmúlt öt évben
is sokat fejlődő orvostudomány is felismerte: az antiangiogén terápia sajnos
nem a rákgyógyítás „Szent Grálja”. Ennek oka részben a már korábban is említett nekrotikus (elhalt) sejtek jelenléte,
amelyek miatt, pusztán az érképződés
gátlásával, úgy tűnik, nem lehet teljesen
elölni a daganatot. Viszont a korai beavatkozás azzal az eredménnyel járhat,
hogy a tumor növekedését nagyon komolyan gátolhatjuk, így lehetőség nyílhat
arra, hogy együtt éljünk a daganattal. Ez
nagyon fontos felismerés: a megfelelő,
személyre szabott beavatkozással menedzselni lehetne a tumort, így a beteg
életminősége fenntartható, élete pedig
meghosszabbítható. Az orvostársadalom
és mi is e felismerés után a kombinált terápiák felé mozdultunk el. Vagyis együttesen kezdtük alkalmazni a kemote rápiát és az antiangiogén terápiát. Noha
mi továbbra is egérmodelleken dolgozunk, de eközben mindent megteszünk
azért, hogy elfogadtassuk az orvosokkal ezt a paradigmaváltást a rákterápiában. A paradigmaváltás központjában a tumor szinten tartása áll automatizált módszerek bevezetésével.

A tumor modellje, ahogy a gazdaszervezet által növesztett erekkel csatlakozik az érhálózathoz.

Vagyis a kutatásaik harmadik ága az
automatizált terápiás lehetőségek kutatását célozta meg?
– Pontosan. Itt azt a ma még utópikus
elképzelésnek ható célt tűztük ki, hogy
kezdjük el a valóban célzott, automatikus terápiás beavatkozásokat kifejleszteni. Ehhez elsősorban irányításelméleti
módszereket használtunk fel, hasonlóan
a cukorbetegség mesterséges hasnyálmirigy problematikájához. Ez a célkitűzés a gyakorlatban azt jelentette, hogy
minden egér számára más és más dózist

Egyéni szint

Életminőség

magas
(rákspeciﬁkus,
személyre
szabott)

közepesen
magas
(rákspeciﬁkus,
nem személyre
szabott)

kedvezőtlen
(nem rákspeciﬁkus,
nem személyre
szabott)

gyakorlatilag
nincs mellékhatása

Tamed
Cancer
célzott
molekuláris
terápiák (TMTs)

hagyományos rákterápiák (kemoterápia,
sugárkezelés)

alacsony
(kereskedelmi
gyógyszer,
nem optimalizált
használat)

ritka és
korlátozott
mellékhatás

gyakori
és súlyos
mellékhatás

kellően alacsony
(speciﬁkus
gyógyszer,
optimalizált
használat)

magas
(speciﬁkus
gyógyszer,
nem optimalizált
használat)

A kezelés
költsége

A személyre szabott, megszelídített daganatkoncepció az egyénre szabhatóság,
az életminőség és a kezelési költség szempontjának tekintetében.
alkalmaztunk, annak alapján, hogy az
egérben a tumor hogyan növekszik, milyen az állapota. Ezek a kísérletek még
folynak, és biztos vagyok benne, hogy e
vizsgálatokat nem is fejezzük be a projekt végére, június 30-ig. De folytatni
fogjuk őket, mert látjuk, hogy e siker
esetén ezek eredményei valóban áttö rést fognak jelenteni az orvostudományban. Az eddig elért legnagyobb eredményünk e tekintetben az, hogy azok az
egerek, amelyeknél ezt a megközelítést
alkalmaztuk, jóval túlélték azokat az állatokat, amelyek a bevett, általánosan
alkalmazott terápiában részesültek. Sőt,
nemcsak arról van szó, hogy tovább maradtak életben, majd elpusztultak a betegség következtében, hanem kitöltötték az előre megszabott életciklusukat,
és ezért kellett elaltatnunk őket. Tudni
kell, hogy a kísérleti egereket kizárólag
laboratóriumi kísérletek céljára tenyésztik, és nem élhetnek a végelgyengülésig,
egy idő után muszáj leölni őket. A célzott
terápiában részesült, tumorral együtt
élő állataink viszont több esetben végigélték teljes életciklusukat.

Hogyan értékeli összességében a projekt eredményeit?
– Mindhárom célkitűzést maximálisan
sikerült teljesíteni. Talán még túl is
szárnyaltuk a kezdeti elképzeléseinket.
Az életciklus növelésével, véleményem
szerint, az előzetesen vállalt nagy kockázatú, ugyanakkor nagy nyereség gel
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kecsegtető kutatási célkitűzést teljesítet tük. Értelemszerűen ezeket a kutatásokat folytatni szeretnénk. Különösen fontos eredménynek tartom, hogy
az Óbudai Egyetem, amelynek fő fókuszában az általános mérnöki tudományok állnak, az elmúlt öt évben erőteljes elmozdulást tett a kibermedicina
felé, elsősorban ezen ERC-pályázatból
is kiindulva. Ezt a fogalmat én alkottam évekkel ezelőtt, és nemzetközi kutatóközösséget is sikerült létrehoznom
e tudományos határterület kutatására.
Az Óbudai Egyetemen az ERC-pályázat
kutatásai mentén ma már egyetemi
stratégiai kompetenciaközpontú pályázatot nyertünk a kibermedicina területén. A „megszelídített tumor” projekt
megközelítését számos irányban szeretnénk továbbvinni, elsősorban az alkalmazott kutatás és a piacosítás felé
is, aminek érdekében a 3D Histech
Kft.-vel és az ELKH TTK-val dolgozunk
együtt. Emellett további, élvonalba
tar tozó alapkutatási pályázatok révén
bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk
folytatni a felfedező kutatásainkat;
ha marosan talán újabb ERC -pályázat
segítségével. Reméljük, hogy a nem is
olyan távoli jövőben ezeket a terápiákat már nemcsak egereken, hanem embereken is lehet majd alkalmazni. Ez
azonban rendkívül bonyolult és hoszszadalmas folyamat, aminek megalapozása a jelen paradigmaváltást beindító
ERC-pályázattal indulhatott. ¡
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Izotópklimatológiai
kutatások az ATOMKI-ban
Magyarország 28 kiemelkedő kutatási infrastruktúrája közül
három az Atommagkutató Intézetben (ATOMKI) található.
Az egyik az Izotópklimatológiai és Környezetkutató Központ
(IKER), mely a természeti folyamatokat az izotópok segítségével
kutató Hertelendi Ede Környezetanalitikai Laboratóriumból
fejlődött ki a „Recens és paleo-környezetgeokémiai kutatásfejlesztési irányok megerősítése” című GINOP pályázat segítségével.

A

z ATOMKI-nak több mint fél évszázados hagyománya
van a környezetünkben található nyomelemek, radioaktív és stabil izotópok vizsgálatában. Az ATOMKI alapítója, Szalay Sándor már az 1940-es évek végén érzékeny, környezeti radioaktivitásméréseivel uránlelőhelyet talált
a Mecsekben. Földtudománnyal kapcsolatos kutatásaikat egyéb
geokronológiai módszerek meghonosításával folytatta az ATOMKI
kutatógárdája, ezek közül meghatározóak a radiokarbon és a káliumargon kormeghatározási eljárások lettek. A technika alkalmazási
területeinek kiszélesítéséhez, az érzékenység és a pontosság növeléséhez egyre több olyan fejlesztési igény jelent meg, amelyhez
olyan ﬁzikusi, műszaki tudásra volt szükség, amely megtalálható
volt az ATOMKI-ban. Elődeink olyan műszereket, számlálórendszereket, tömegspektrométereket építettek, amelyekkel a legfontosabb
környezeti elemek: a szén, a hidrogén, az oxigén, a nitrogén és a kén
izotóp-összetételét tudták vizsgálni.
Ahogy fejlődtek az analitikai módszerek, ahogy egyre több egyetemi hallgatót, ﬁatal és tapasztalt kutatót vonzott magához a kutatócsoportunk, úgy nőttek a lehetőségeink is. Európai és hazai pályázatokon újabb műszereket tudtunk beszerezni, valamint a kutatások

2. kép. Egy cseppkőszelet a micromill berendezésen

ﬁnanszírozására is lett elegendő forrásunk. A továbblépésben
mérföldkövet jelentett a 2016-ban induló IKER projekt. Az 1,996
milliárd forint költségvetésű, több mint 70 résztvevő kutatóval
megvalósult projekt költségeinek bő harmada műszerbeszerzésre, harmada a résztvevők bérére, míg a fennmaradó harmada a kutatások dologi kiadásainak fedezésére lett felhasználva.
Az ATOMKI korábbi, néhány speciális célra kifejlesztett izotóparány tömegspektrométereihez a globális kutatási trendekkel összhangban olyan új területeket megnyitó célberendezéseket szereztünk be, amelyekkel megerősíthettük analitikai
képességeinket, egy meredekebb fejlődési pályára tudtuk állítani klimatológiai, hidrológiai és környezet-geokémiai kutatási irányvonalainkat. A periódusos rendszer legtöbb szilárd
halmazállapotú elemének pontos izotóparányának mérésére
használható multikollektoros, induktív csatolású plazma-ionforrású tömegspektrométer (MC-ICP-MS) egyedülálló hazánkban. A Neptune Plus elnevezésű műszerrel (1. kép) a tisztatéri
1. kép. Neptune Plus (Thermo
Scientiﬁc) multikollektoros ICP- MS
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minta-előkészítést követően monoelemes oldatok precíz izotóparány-elemzését végezzük.
Az üzemelés első két évében számos elem és környezeti minta
preparálását és méréstechnikáját dolgoztuk ki. Újdonságszámba
megy a régészeti leletek, felszín alatti vizek, kőzetek, ásványok,
talaj stroncium izotóparányának (87Sr/86Sr) vizsgálata, mellyel
a képződés helyére tudunk következtetni. Az anyagok ólom
izotóparányának (208Pb/206Pb, 207Pb/204Pb) vizsgálatával még pontosabb következtetésre lehet jutni ezen a területen. Mészkőrétegek 238U/235U arányának 0,05 ezrelék pontosságú vizsgálatával
az ősóceán oxigénszegény állapotait tanulmányozhatjuk. Régi vágyunk volt, és most sikerült megvalósítani cseppkőrétegek urántórium korolását, melyet kiegészítünk urán-ólom korolással is. Jelenleg is magyar, ecuadori és macedón cseppkövek alapján vizsgáljuk az adott terület múltbeli klimatikus viszonyait (2. kép).
A klíma, és ezen belül a múltbeli klíma kutatása során egyik
alapvető kérdés, hogy mikor mekkora volt a hőmérséklet, melynek egyik legfrissebb meghatározási módszere azon alapul, hogy
a karbonátok egyszerre két ritka izotópot tartalmazó izotopológjai (azonos molekulaszerkezet, de eltérő izotóp-összetétel) menynyisége hőmérsékletfüggő. Európában is kevés olyan kutatóhely
van, amely képes karbonátok úgynevezett kapcsolt (clumped)
izotóparányának mérésére. A projektünk során beszereztük a
253 Plus tömegspektrométert a Kiel–IV automata feltáró rendszerrel (3. kép), mely a karbonátból savasan feltárt szén-dioxid
13 18 16
C O O molekuláinak mennyiségét határozza meg 0,01 ezrelék
pontossággal.
A módszer alkalmazható a karsztrendszerek vizsgálatára, illetve
a cseppkőképződési folyamatok jellemzésére is. A Csillagászati és
Földtudományi Kutatóintézet Földtani és Geokémiai Intézetének
kutatóival a kapcsolt izotópos termometria alkalmazhatóságát
vizsgáltuk úgynevezett cseppkőlefolyás (ﬂowstone) cseppkőformációk esetében, valamint kimutattuk a cseppkövek képződését
befolyásoló baktériumok kapcsolt izotópokra gyakorolt hatását is.

4. kép. Jégmagfúrás az Alpokban
a Colle Gnifetti gleccser tetején

Kutatásainkat elsősorban a Kárpát-medencére és annak környezetére fókuszáljuk, de annak érdekében, hogy eredményeinket a globális változások tükrében tudjuk értékelni, széles körben
nemzetközi együttműködéseket építettünk ki, ami biztosítja a
kutatási irány nemzetközi beágyazottságát. Az utóbbi években
alkalmunk nyílt számos nemzetközi együttműködés keretében nemcsak magyarországi, hanem külföldi terepi expedícióban részt venni, majd pedig a kutatásunk eredményeit közösen
publikálni. A teljesség igénye nélkül: paleoklíma-rekonstrukció
marokkói és bulgáriai mintaterületen; Ecuadorban cseppkövet
gyűjtöttünk, Macedóniában gleccsertavak tavi üledékének fúrásos mintavételezését, Szerbiában karszthidrológiai vizsgálatokat; Dél-Afrikában sekély vizek 39Ar korolását végeztük; az Alpokban a Colle Gnifetti gleccser akkumulációs területén (4. kép)
jégmagfúrással vettünk mintát.
A kiépített új infrastruktúra nemcsak az ATOMKI, hanem
Magyarország kiemelt, izotópalapú környezettudományi központja, amely nemzeti laboratórium jelleggel már eddig is gyakorlatilag minden, a Kárpát–Pannon régió klimatológiai, hidrológiai, geológiai kutatásával foglalkozó egyetemi és kutatóintézeti csoportnak izotópanalitikai, instrumentális és szakértői
hátteret biztosított.
Az utóbbi négy évben a központ eredményeiről több
mint 70, nemzetközileg jegyzett tudományos cikk jelent meg. ¡
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Szerző: Újszászi Ilona

Trendváltó módszer az algák
hidrogéntermelésében
Megtízszerezte az algák hidrogéngáz-termelését az elmúlt tíz év
munkájának eredményeképpen a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban Tóth Szilvia Zita és csoportja. Az európai szabadalommal
védett módszerre épülő, teljesen zöld és megújuló energiatermelő
rendszer gyakorlati hasznosításához további kutatómunka és speciális tudású ipari partnerek bevonása szükséges.

A

Fotó: Nyitrai Szilárd

napsugárzást kémiai energiává alakítják át az algák.
Az ebben rejlő lehetőségeket körülbelül száz éve vizsgálják. A Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) tudományos főmunka társa, Tóth Szilvia Zita által vezetett
Moleku láris Fotobio energetikai Csoport, új megközelítésű módszert alkalmazva, több év tizedes trendeket váltott
le. Ennek eredményeként a teljesen zöld
és megújuló energiatermelő rendszer
hatékonyságát megtízszerezték. A szenzációs eredmény ről hamarosan cikket
közöl a rangos Bioresource Technology
folyóirat.

Hidrogéntermelő zöldalgák
fotobioreaktorban
Az SZBK Molekuláris Fotobioenergetikai Csoport által fejlesztett módszer
lényege, hogy vékony rétegű, de igen
nagy töménységű algakultúrát helyeznek el egy erre alkalmas fotobioreaktorban. Ezt néhány óráig sötétben tartják, hogy hidrogéntermelést végző enzimek képződjenek, majd nagy intenzi-
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A Szegedi Biológiai Kutatóközpont Molekuláris
Fotobioenergetikai Csoportja

tású fénynek teszik ki. Ezután az algák
vízből hidrogéngázt állítanak elő, több
napon keresztül.
„Egy egységnyi térfogatban körülbelül háromszor több az alga, mint
korábban. Ennek az az előnye, hogy
az algasejtek árnyékolják és így védik egymást a nagy fényintenzitástól
– mondta Tóth Szilvia Zita. – Ugyanakkor összességében, egységnyi felületre
vetítve, a fényenergia is jobban hasznosul, tehát hatékonyabbá válik a hidrogéntermelés.”
A hidrogéngáz mellett oxigén is keletkezik, amely blokkolja a hidrogéntermelést katalizáló enzimet. E probléma
megoldására a szegedi kutatók találtak
egy abszorbenst, amellyel drasztikusan
csökkenthető a légtér oxigénmennyisége.
„Munka közben az algák környezetéből megvonjuk az oxigént, szén-dioxid
és más szénforrás sem áll rendelkezésükre, ezért tápanyag nélkül kimerülnek, ami stresszhatással jár. Felfedeztük, hogy bizonyos algamutánsok a
vad típusú algákhoz képest különösen
jól tűrik ezeket a körülményeket – magyarázta a szakember. – Az algasejteket
mindenesetre regenerálni kell. Ezért
egy hatnapos hidrogéntermeltető ciklus
után két-három napra normál körül-
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mények közé kerülnek, vagyis kapnak
szén-dioxidot, és gyengébb fényben növekedhetnek. Majd újra használhatók
egy újabb hidrogéntermelő ciklusban.”
Közelebb került a szabadföldi hidrogéntermeltetés megvalósításához az
SZBK-csoport. „A módszerünket már
európai szabadalom védi – jelentette ki
Tóth Szilvia Zita. – Jelenlegi célunk a
hatékonyság további fokozása, a melléktermékként keletkező biomassza
hasznosítása és végül a méretnövelés.
A fejlesztéshez konzorciumot szeretnénk létrehozni izraeli és németországi egyetemi partnerünkkel, valamint
a megnövelt méretű fotobioreaktor
építéséhez ipari partnert keresünk.”
Az SZBK Molekuláris Fotobioenergetikai Csoport laboratóriumában a munka folytatódik: metabolomika segítségével ki szeretnék deríteni, hogy az általuk létrehozott speciális körülmények
között hidrogéngázt termelő algák milyen anyagcseretermékeket halmoznak
föl, illetve milyen anyagcsere-útvonalak
aktivizálódnak. Ennek megértése segíthet a kutatócsoportnak egy új kutatási
téma megoldásában is. Ugyanis újabban arra keresik a választ, hogy az algákat miként lehetne folyamatosan áramtermelésre fogni. ¡

Magyar Innovációs Nagydíj 2020

Nagydíjjal ismerték el
a csontritkulás elleni
gyógyszert
A Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága 69 magyarországi
vállalkozás közül választotta ki a 2020. évi Innovációs Nagydíjast, további hét innovációs díjast, valamint az év Startup
Innovációs Díjasát. Az értékelés szempontjai között döntő volt
az innovációból elért 2020. évi gazdasági eredmény.

A

2020. évi Magyar Innovációs Nagydíjban a Richter Gedeon Nyrt. részesült a Terrosa®, egy új bioszimiláris magyar
gyógyszer létrehozásáért. Az oszteoporózis kezelésére kifejlesztett hatóanyag már az első teljes évben 27,237 millió
euró árbevételt hozott. Az oszteoporózis a csontváz megbetegedése,
amelyben a csonttömeg fogyása és a csontminőség romlása fokozott
törékenységhez vezet. A társadalom átlagéletkorának növekedése miatt a csontritkulás napjaink egyik komoly népegészségügyi kihívása.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Ipari Innovációs Díjában az Additive Manufacturing Technologies Hungary Kft. részesült
automatikus felületkezelő berendezés fejlesztéséért és gyártásáért 3D
nyomtatott alkatrészekhez. Az Informatikai Innovációs Díjat a Tungsram Operations Kft. kapta a vállalat hagyományos képességeinek
(volfrámszálfejlesztés, fenntartható és biztonságos élelmiszer-termelés) újrahasznosításáért. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Ipari Innovációs Díjában a TEQBALL Kft. részesült a Teq
Lite, a tömeggyártható, összecsukható Teqball-asztal létrehozásáért.
Az eszköz pingpongasztalra hasonlít, de kinézetét és funkcióját tekintve eltér a normál pingpongasztaltól. A lapjai ugyanis nem egyenesek,
hanem íveltek.
Az Agrár Innovációs Díjat a KITE Zrt.-nek ítélték oda Precíziós
Gazdálkodási Rendszere (PGR) kidolgozásáért, melynek célja, hogy

a precíziós megoldásokat a technológiai elemek minél szélesebb körére adaptálják. Az Agrárminisztérium Környezetvédelmi Innovációs Díjában a Mol Nyrt. részesült co-processing
eljárásáért, mely biológiai eredetű és fosszilishulladék-alapanyagok együttes átalakítását jelenti gázolajokká. A co-processing
eljárással előállított minden egyes liter biogázolaj 2,5-3,0 kilogramm szén-dioxid-kibocsátás csökkenését eredményezi a kőolajból nyert gázolajhoz képest.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2020. évi Innovációs
Díját a Hagyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kapta a számos
szabadalommal védett univerzális lepárlóberendezéséért, mely
aromaproﬁlra kifejlesztett számítógépes vezérléssel működik.
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2020. évi Innovációs Díját
a Graboplast Padlógyártó Zrt.-nek ítélték különleges tulajdonságú (önfertőtlenítő felületű közületi padló, tömör és habszerkezetű rétegekből felépülő versenysportpadló) fejlesztésekért.
A Startup Innovációs Díjat a 2019-ben alapított Femmetex
Hungary Kft. érdemelte ki a this is Redy intim női alsóneműért.
Termékinnovációjuk teljesen új, környezetbarát alternatívát kínál a nőknek az intim higiéniás eszközök piacán, akár 2,5 normál tamponnyi vért magába szíva. Több mint 20 ezer termék
eladása után kijelenthető, hogy az innováció elért a nőkhöz,
nemcsak egy jó és innovatív ötlet a menstruációs alsónemű,
hanem szükséges is.
Kiemelt dicséretben a Vitafort Zrt., a Gabonakutató Nonproﬁt Közhasznú Kft., a FUX Zrt., a Hobré Laser Technology Kft., az I4P-Informatikai Kft. és az Agrártudományi Kutatóközpont innovációja részesült.
„A gazdaság növekedését biztosító vállalati innovációs tevékenység az elmúlt évben jelentősen, közel 50 százalékkal emelkedett, ez döntően a hazai innovációs irányítórendszer átalakítása, kormányzati szintre emelése, és az állami kutatás-fejlesztési
források jelentős növekedésének eredménye” – mondta Pakucs
János, aki a Magyar Innovációs Nagydíj rendszert 29 évvel ezelőtt alapította, és jelenleg is szervezi. ¡
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Lézeres fotoakusztikus
mérőműszer kifejlesztése
A Magyar Innovációs Nagydíj pályázat keretében kiemelt elismerésben
részesült innovációs teljesítményéért a Hobré Laser Technology Kft.
egy lézeres fotoakusztikus mérőműszer kifejlesztéséért és piacra viteléért.

A

gáziparban jelenleg használt mérőkészülékek fogyatékosságainak kiküszöbölésére kifejlesztettek egy lézerdióda-alapú fotoakusztikus rendszert a hidrogén-szulﬁd és
vízgőz-koncentráció földgázban való mérésére.
A fotoakusztikai rendszernél nincs szükség
bonyolult optikai rendszerek használatára,
könnyen automatizálható, lehetővé teszi kis
(néhány köbcentiméternyi) mintatérfogatok
alkalmazását. A földgáz kén-hidrogén- és vízgőztartalmát mérő műszer alkalmas mindkét
gázkomponens ppm szintű mérésére, valamint
kiváló szelektivitással rendelkezik, azaz a koncentráció meghatározását más komponensek
jelenléte nem befolyásolja. Egyedülálló tulajdonsága a széles dinamikus tartománya, és

előnye, hogy folyamatosan akár két gázáramban képes a koncentráció egyidejű mérésére.
A műszerek szélsőséges időjárási körülmények között is megbízhatóan működnek,
várható élettartamuk meghaladja a tíz évet,
és karbantartási költségük is igen alacsony.
A megrendelő különböző kommunikációs csatornák (4–20 mA, RS232/485, Modbus, TCP/IP)
közül választhatja ki a neki legmegfelelőbbet.
A mérőműszerrel a földgázipar számára
a vízgőzön és a kén-hidrogénen kívül egyéb
komponensek is mérhetők, például: oxigén,
metán, szén-dioxid. Lehetővé vált a zöld energiák területén a biogáztermelő alkalmazások
számára a kezelt, tisztítottgáz-elosztó hálózatokra kötése. ¡

Magabiztosak
a magyar startupok

Fontos problémát
megoldani
Emberek millióit
befolyásolni/segíteni
a termékkel vagy
szolgáltatással

Egy olyan társaság
Elkészült a magyarországi startup világot fellétrehozása, ahol
nagyszerű emberektérképező eddigi legátfogóbb jelentés. A 232
kel lehet együtt
dolgozni
hazai startup válaszát elemző kutatás egyik
Egyéb
legfontosabb üzenete szerint a magyar kezdő
Nem válaszol
vállalkozások magabiztosak. Az alapítók 80 százaléka nemzetközi sikereket, sőt unikornis
Mi volt a fő motiváció a startup indításakor?
státuszt jósol cégének, és mindössze tízből
egy gondolja úgy, hogy elbukhat az ötlete. upok háromnegyede kockázati tőkét használ fel, és még ennél

A

z átlagos magyar startup-alapító harminc feletti, diplomás férﬁ,
legtöbbjük korábban külföldön folytatott tanulmányokat vagy
szerzett munkatapasztalatot. A hazai startupok 72 százaléka szeretne ugyan új piacok felé nyitni, ám legtöbben a kelet-közép-európai
régió mellett döntöttek, és csak alig harmaduk gondolkozik az Egyesült Államokban. Az induló vállalkozások főként az SaaS (Software as
a Service) területén működnek, vagyis szoftverszolgáltatást nyújtanak
B2B ügyfeleknek, de emellett deep techben – AI, Big Data, Fintech,
Medtech – is jelentős hányaduk képviselteti magát. A magyar start-
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is magasabb (80 százalék) az arányuk azoknak, akik állami hátterű alappal állapodtak meg. Láthatóan egyre élénkebb a piaci
érdeklődés irántuk: közel a felének van stratégiai megállapodása ilyen szereplővel, és sokan vettek részt nagyvállalati akcelerációs programban. A hazai startupok a legnagyobb kihívásnak
az értékesítést, az ügyfélszerzést és a szakemberhiányt tartják.
A koronavírus-válság ugyanakkor nem rengette meg a szektort: mindössze harmaduk nyilatkozott úgy, hogy negatív hatással volt rájuk a pandémia, és alig tizedük kényszerült arra,
hogy változtasson üzleti modelljén. ¡

innováció, inno -tér

Forrás: Startup Hungary
– Hungarian Startup Report 2020

kockázati tőke, stratégiai megállapodás

éghajlatváltozás, biodiverzitás, energiahatékonyság, járványok, gyógyszeripar

Szerző: Horváth Dániell

A kémia a jövőt meghatározó innovációs
trendek alapja
Akár a COVID, akár a klímaváltozás elleni küzdelemre, akár az energiahatékonyság,
illetve -termelés új alapokra helyezésére, akár a változó szabályozási környezethez
való, a költségek csökkentését célzó innovációra gondolunk, minden területen központi szerepet fog játszani a kémiai alapkutatás, illetve a vegyipari fejlesztés – állítja
Viskolcz Béla, a Miskolci Egyetem Kémiai Intézet intézetvezető egyetemi tanára.
A kutatások egyik kiemelt jelentőségű területe a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése,
az itt folyó fejlesztések meghatározhatják a földi éghajlat és így az emberiség jövőjét.

M

a már jól látszik, hogy az új típusú koronavírus
okozta COVID-19 pandémia, illetve az utána
esetleg következő (vagy bölcs előrelátással elkerülhető) hasonló járványok, az éghajlatváltozás,
illetve a biodiverzitás elvesztése szinte minden ipari területen
gyökeres változásokat fog kikényszeríteni, vélekedik Viskolcz
Béla. „Olyan korban élünk, ami semmiben sem hasonlít a korábbiakhoz. Ez az információs technika kora. Soha ilyen gyors
változás nem ment végbe a világ ipari termelésében és a technológiákban, mint manapság. Minden iparág számára kihívás,
hogy ehhez hogyan tud majd kapcsolódni.”

Az intézetvezető szerint a vegyipar 21. századi legkomolyabb kihívásai közvetetten vagy közvetlenül a klímaváltozáshoz, pontosabban a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz, illetve az éghajlat
melegedésének mérsékléséhez kapcsolódnak. Az Európai Unió célul
tűzte ki a tagállamok számára, hogy az évszázad közepére a nettó
szén-dioxid-kibocsátás nullára csökkenjen. Ez természetesen nem
azt jelenti, hogy egyáltalán nem működhetnek majd olyan iparágak,
illetve nem folyhat olyan termelő- vagy szolgáltatótevékenység,
amelynek ne lenne szén-dioxid-lábnyoma, vagyis ne juttatna üvegházhatású gázt a légkörbe. Viszont ezzel szemben legalább ugyanekkora kapacitású szén-dioxid-elnyelő aktivitást kell beindítani.
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Már ma is 20-30 százalékkal csökkenthető
az emisszió
Ezt a célt csak akkor lehet elérni, ha a kibocsátást csökkentjük, és
ezzel párhuzamosan az elnyelést növeljük. E két folyamat egyike
sem képzelhető el kémiai fejlesztések és alapkutatás nélkül.
„Nem is tudnék olyan klímavédelmi intézkedést mondani, ami
ne kapcsolódna a vegyiparhoz. Minden, ami az elmúlt 150 évben
az energiatermelés alapját képezte, az vegyipari művelet volt.
De ezek az eljárások szinte egyike sem marad fenntartható a jövőben – mondja Viskolcz Béla. – A fosszilis energiahordozókból,
vagyis a kőolajból és a földgázból származó olcsó energia kora
gyakorlatilag lejárt. A klímaváltozás egyre nagyobb költségeket ró
a régi vegyipari ágakban folyó termelésre. Ezt csak folyamatos fejlesztéssel lehet elfogadható szinten tartani, miközben teljesítjük
azokat az elvárásokat is, amelyek a társadalom felől érkeznek.”
A szükséges lépések közül az egyetemi tanár szerint az energiahatékonyság növelése jelenleg a legegyszerűbben és leggyorsabban kivitelezhető. Ennek az az oka, hogy már ma is rendelkezünk
olyan technológiákkal, amelyek lehetőséget biztosítanak például
a szén-dioxid-kibocsátás mérséklésére 20-30 százalékkal, azonos
mértékű energiatermelés mellett. Vagyis az energiatermelés fajlagos környezeti terhelése csökkenthető. Ebben számos lépés, köztük vegyipari fejlesztések alkalmazása is a segítségünkre lehet.
A Miskolci Egyetem Kémiai Intézetében például új típusú katalizátorokat fejlesztenek. Fontos tudni, hogy a kémiában és a vegyiparban minden olyan adalék anyagot katalizátornak neveznek, amely
a kémiai reakciók végbemeneteléhez szükséges aktiválási energiát
csökkenti, így növeli a reakciósebességet. Ha pedig egy katalizátor

hatékonyabb, mint az elődei, akkor azonos energiabefektetéssel
nagyobb reakciósebesség (vagyis időegység alatt átalakuló több
anyag) érhető el, így a művelet energiaigénye is csökkenthető.
„Elengedhetetlen, hogy új technológiák használatára térjünk
át, a régi, elavult technológiákat lekapcsoljuk. Az új technológiák
bevezetésekor, sőt tervezésekor már eleve ﬁgyelembe kell vennünk
a fenntarthatósági szempontokat – magyarázza Viskolcz Béla. –
Amikor egy vegyipari vállalat eltervez egy fejlesztést, ma már mindenképpen számolnia kell például a szén-dioxid-kvótával. Egyértelmű, hogy ez a költség a következő tíz évben a vegyipari termelés
domináns tétele lesz. Ez állandó és folyamatosan növekvő költséggé
válik, és azokat a technológiákat, amelyek ezt a tényezőt nem képesek ﬁgyelembe venni, hamarosan le fogják cserélni.”

Átterhelés a megújuló forrásokra
Az energiatermelés alapja az ipari forradalom óta a kémiai energia
(vagyis főként a szénvegyületek szén-szén kötéseiben rejlő energia) átalakítása volt hővé, ami után a hővel végeztetnek munkát.
Ám a megújuló energiaforrások jó része nem így biztosítja az energiát, gondoljunk csak a nap-, a szél- vagy a vízenergiára. Mindebből akár azt a következtetést is levonhatnánk, hogy a vegyipar
szerepe csökkenni fog a jövőben az energiatermelésben. Az egyetemi tanár azonban ezzel korántsem ért egyet. Az energiatermelés
trendje valóban a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése, és a megújulók intenzívebb használatának irányába mutat. Ám ez problémákat is okozhat.
A vegyipari üzemekben elsőrendű a termelés folytonosságának
fenntartása. Ehhez folyamatosan áramra van szükségük. Az áram-

A vegyipar 21. századi legkomolyabb kihívásai közvetetten vagy közvetlenül
a klímaváltozáshoz történő alkalmazkodáshoz, illetve az éghajlat melegedésének mérsékléséhez kapcsolóódn
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szünet egyszerűen nem lehet opció. Kevéssé ismert, de a vegyipari
műveletek energiaigénye óriási. Viskolcz Béla elmondta, hogy a
BorsodChem a magyarországi villamosenergia-fogyasztás nagyjából 3 százalékát használja fel. A cégnek a területén saját, úgynevezett kogenerációs erőműve van, amely párhuzamosan termel
gőzt és villamos energiát. A saját gázturbinás erőművük a kazincbarcikai telephely teljes villamosenergia-igényének egyötödét fedezi. Az erőmű folyamatosan működik, a teljesítményét – az aktuális gőzigény által meghatározott korlátok között – a földgáz
és az áram piaci ára alapján növelik vagy csökkentik, hogy a költségeket optimalizálják.
Az energiatermelés forrásainak kiválasztásakor tehát fontos
mérlegelési szempont az, hogy az igények milyen mértékű átterhelést tesznek lehetővé a megújuló energiaforrásokra. Ezt pedig
az energiatárolás lehetőségei is alapvetően meghatározzák majd
a jövőben, és itt a kémia újra főszerepet kaphat.
„Valószínűleg a vegyipari megoldások biztosítják majd az energia hosszú távú tárolásának leghatékonyabb módszereit. Ez pedig
elengedhetetlen lesz ahhoz, hogy a mainál sokkal nagyobb mértékben hasznosíthassuk a megújuló energiaforrásokat – vélekedik
Viskolcz Béla. – Jelenleg nehéz megoldani, hogy a megtermelt, de
azonnal el nem használt elektromos energiát eltároljuk későbbre.
Ennek ma talán a legjobb módja, hogy az áram segítségével hidrogénre és oxigénre bontjuk a vizet. A hidrogént tárolnunk kell (ami
önmagában sem egyszerű probléma), majd a hidrogénből valamilyen reakció segítségével, például energiacellában, visszanyerjük
az energiát. Pedig a vegyipari fejlesztések segítségével jóval hatékonyabb megoldásokat is lehetne találni a hidrogéntárolásra.”
Például ammóniát szintetizálhatunk a hidrogénből. Az ammónia az egyik legfontosabb vegyipari alapanyag, amelynek tárolására, kezelésére, illetve szintézisére és átalakítására kidolgozott
és jól bejáratott módszerek állnak a rendelkezésünkre. Viszont
az ammóniát, a hidrogén megkötésén keresztül, energiatárolásra
is alkalmazhatjuk a jövőben. Az ammóniából akár újra hidrogént

állíthatunk elő, ha erre van szükség, de például a légköri szén-dioxid megkötésével karbamidot is szintetizálhatunk belőle. Az intézetvezető szerint, noha a vegyiparról sokaknak még ma is a környezetszennyezés jut az eszébe, minthogy hatalmas mennyiségű
anyaggal és energiával dolgozik folyamatosan, a létező eljárásai is
alkalmassá teszik a nagy léptékű energiatárolásra.
A karbamidot vagy az ammóniát közvetlenül is felhasználhatjuk
például a mezőgazdaságban, de az eltárolt energiát is visszanyerhetjük belőlük. Azt azonban Viskolcz Béla is elismeri, hogy az ma
még csak álom, hogy a vegyipar az energiatermelés és az energiaigény folyamatos ﬁgyelésével alakítsa oda-vissza a vegyületeket,
és a bennük tárolt kémiai energiát. Ugyanakkor a vegyipari termelésen belüli energiahatékonyságot már az elkövetkező tíz-tizenöt
évben is drasztikusan növelni kell. Vagyis adott mennyiségű vegyipari terméket fajlagosan sokkal kevesebb energiabefektetéssel
kell a jövőben előállítani.

A szigorodó szabályok növelik a költségeket
„A vegyipari eljárásoknak mindig megvan az optimális hőmérsékletük. Ha ezt az optimális hőmérsékletet csökkenteni tudjuk, azzal
nemcsak a felfűtés energiaigényét mérsékelhetjük, de a hűtését is.
Ezzel kétszeresen is megspórolhatjuk az energiaráfordítást – folytatja az intézetvezető. – 2016-ban a Holland Vegyipari Társaság
az egész holland vegyiparra kiterjedő felmérést végzett, és úgy
becsülték, hogy a teljes vegyiparban, csupán az energiahatékonyság előmozdításával, majdnem 30 százalékos energiafelhasználáscsökkenést, illetve ezzel párhuzamosan hasonló arányú szén-dioxidkibocsátás-csökkenést lehet elérni.”
Ez az első lépés a 2050-es európai uniós nulla üvegházgáz-emiszszió elérése felé. A jövő tervezésekor a ma még esetleg nem létező,
de várhatóan szigorodó iparági szabályozásokat is érdemes előre
ﬁgyelembe venni. A vegyipari termelésben egy-egy új technológia megvalósításakor általában 10-15 évre terveznek előre a cégek.
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Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi fejlesztésekkel már mindenképpen
számolni kell, hogy az új technológia kifutásakor a költségek egyre
nagyobb hányadát fogja kitenni a környezetvédelmi szabályoknak
való megfelelés. Ezért egyértelműen azok a technológiák kerülnek
már most is előtérbe, amelyek ilyen szempontból a jövőben is előnyösebbnek bizonyulhatnak.
Bár az lenne az ideális, ha a vegyipari termelés környezeti terhelésének csökkentése együtt járhatna a költséghatékonyság növekedésével, a valóság azonban gyakran nem ennyire meseszerű.
Bizony, az iparág működését kívülről meghatározó, egyre szigorodó
szabályok rendszerint a költségek növekedését eredményezik. És
ezt minden szereplőnek tudomásul kell vennie. „Természetes, hogy
ha például egy olcsó energiaforrást, például az elégethető metánt,
le kell váltanunk egy drágábbra, az mindig többe fog kerülni – érvel
Viskolcz Béla. – A szabályozókörnyezet egyre szigorodik, és ez nagyban meghatározza azt, hogy melyik lesz az az eljárás, amelybe érdemes lesz befektetni, mert nemcsak a társadalomnak hozhat hasznot, hanem a befektetőknek is. Hiszen mégiscsak ez az üzlet lényege.”

Kémia az orvostudományban
A COVID elleni küzdelem az utóbbi több mint egy évben az egész
világ fő kihívása lett. Ez alól természetesen a kémia sem kivétel.
A modern orvostudományt, illetve a molekuláris biológiát ma már
nemigen lehet elválasztani a kémiától, aminek egyik következménye, hogy az orvosi és a kémiai Nobel-díjakat gyakran olyan kutatók kapják, akik klasszikus értelemben véve a másik tudományterület művelői közé tartoznak. A gyógyszer-, illetve vakcinafejlesztés részben ugyancsak vegyipari feladat, hiszen-e készítmények
előállításakor számos klasszikus vegyészeti problémát kell megoldani, legyen az a stabilitás, a szállíthatóság, a tárolhatóság vagy
éppen a gyártástechnológia problémája.
Különös feladat elé állította a koronavírus-betegség ugyanakkor az analitikai kémiát. A diagnózis és a gyógyszerhatékonyság
vizsgálatakor nagyon pontosan kell tudni a kutatóknak kimutatni

az igen kis mennyiségben jelen lévő anyagokat is. Ennek oka az immunrendszer általános működésében keresendő. Az immunrendszer általában a kórokozók felszíni molekulái, például fehérjéi, illetve
szénhidrátjai alapján ismeri fel a „betolakodókat”. Ezeket az úgynevezett antennamolekulákat tapogatják le az immunsejtek, és ez
alapján indítják be a korábbi ismeretek alapján az adekvát immunválaszt. Viskolcz Béla szerint a 21. századi medicina egyik legnagyobb kihívása e felszíni cukormolekulák azonosítása és mérése lesz,
ami rendkívüli fejlődést tesz szükségessé az analitikai kémiában.
Ha sikerül a klinikai gyakorlatban is alkalmazható analitikai
megoldásokat kifejleszteni, akkor korábban ismeretlen diagnosztikai lehetőségek nyílhatnak meg. A Miskolci Egyetemen több ilyen
irányú projektben is dolgoznak a kutatók. Vérplazmából meghatározható az úgynevezett cukorképlet, vagyis a szénhidrátegységet
is tartalmazó antennamolekulák egymáshoz viszonyított koncentrációja a mintában. Ha e relatív koncentrációban változás áll be,
az az immunrendszer működésbeli változására is utalhat.
„Szinte mindenféle testfolyadékminta alkalmas lehet eﬀéle mérések elvégzésére, például a könny is. Az így megmért cukormolekulák koncentrációjából gyakorlatilag fel lehet térképezni az illető
egészségi állapotát – mondja az egyetemi tanár. – Felfedezhetők
benne azok a kockázati tényezők is, amelyek hatással lehetnek
az immunrendszer működésére.”

Környezeti terhelés mindig lesz,
de innovációval csökkenthető
Miközben a vegyiparnak meghatározó szerepe lehet a környezeti terhelések csökkentésében, sok ember gondolkodásában még
mindig összekapcsolódik a vegyipar és a környezetszennyezés. Ahhoz, hogy a legmodernebb vegyipari technológiákat elfogadtassák
a kutatók a társadalommal – ami alapvető fontosságú a hosszú
távú sikerességük szempontjából –, ezt a közvélekedést végérvényesen meg kell cáfolni. De vajon hogyan lehet ezt elérni? A kutató szerint először is tudatosítani kell az emberekben azt, hogy ma
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már a vegyipari vállalatoknak rendkívül szigorú környezetvédelmi
szabályozásnak kell megfelelniük.
Ezt példázza például az is, hogy a Miskolci Egyetemhez ezer
szállal kötődő BorsodChem korábban sokáig higanykatódos elektrolízissel állított elő kősóból klórgázt, ami az egyik legfontosabb
vegyipari alapanyag, például a PVC-gyártásban hasznosítják. Minthogy a higany rendkívül mérgező, két évvel ezelőtt ki kellett vezetniük a technológiát, és teljesen új, úgynevezett membráncellás
technológiára kellett átállniuk. Tehát a higany kiesésével jószerével
megszűnt a higanyszennyezés veszélye. Vagyis itt a vegyipari technológiaváltás fő hajtóereje a környezeti terhelés csökkentése volt.
„Amikor a vegyipari vállalatoknál technológiaváltás történik,
ami a fejlesztések talán leglátványosabb eredménye, az a hatóságok, az állami szervek, illetve maga a társadalom elvárásainak megfelelően manapság már szinte mindig együtt jár a környezetbarátabb eljárások térnyerésével – magyarázza Viskolcz Béla. – Minden
technológiának megvan az a minimális élettartama, amíg alkalmazni kell, hogy a befektetés megtérüljön. Ezért mindenképpen
olyan fejlesztéseket kell bevezetni, amelyek megfelelnek majd a tíztizenöt évvel későbbi szabályozásnak is. Ez nem egyszerű feladat,
és az iparági trendek pontos ismeretét feltételezi.”
Az esetleges vegyipari környezetszennyezés az egyetemi tanár
szerint mindig felelőtlen gazdálkodás eredménye. Ők úgy látják,
hogy azok az ipari partnerek, akik felelősen gondolkodnak – mind
üzleti, mind társadalmi értelemben –, azok inkább többletköltségeket viselnek annak érdekében, hogy megóvják a környezetet.
Azt azonban látni kell, hogy egy vegyipari gyár, természetéből fakadóan, mindig is környezeti terhelést fog okozni. Ezt el kell fogadni. Ha műanyagot, mezőgazdasági vegyszereket, olajipari termékeket vagy éppen számítástechnikai eszközöket akarunk használni
(márpedig egyre nagyobb tömegben akarunk), akkor ezt tudomásul kell venni, teljesen megszüntetni nem lehet. Folyamatos innovációval a terhelés mértékét elfogadható szinten lehet tartani.

A Miskolci Egyetem Kémiai Intézetében is a katalizátorfejlesztés a legfontosabb kutatási irány, amely számos egyéb, fejlesztés alatt lévő technológiához kapcsolódik. Főként különböző
hidrogénező katalizátorokat fejlesztenek, amelyek segítségével
a legkülönfélébb vegyipari alapanyagokat lehet nagyobb hatásfokkal előállítani. Az általuk vizsgált kulcsreakció a nitrobenzol
hidrogénezése, a katalitikus folyamat terméke pedig az anilin, illetve a toluol-diamin. Ezekből az alapanyagokból a BorsodChem
néhány éven belül évi 300-400 ezer tonnát fog előállítani. Köztes
alapanyagként főként a poliuretán-gyártásban hasznosítják őket.
A poliuretán két komponensből, alkoholkomponensből és izocianátból áll. A BorsodChem és anyavállalata, a kínai Wanhua
a világ vezető izocianát-termelője. A cégcsoport azonban tovább
szeretné erősíteni ezt a globális piacvezető szerepet, és ennek
megfelelően folynak az üzemfejlesztések Kazincbarcikán is. De
a poliuretán alkoholkomponense, a poliol is magyar fejlesztés
eredményeként készülhet a jövőben. A Mol zászlóshajó-fejlesztése jelenleg a tiszaújvárosi vegyi gyárhoz kötődik, amely – a Paksi
Atomerőmű bővítése után – napjainkban a második legnagyobb
ipari beruházás hazánkban. A tiszaújvárosi üzemben poliolt is elő
fognak állítani.
A Miskolci Egyetem Kémiai Intézete az alkalmazott kutatások
szervezésében és összehangolásában is aktív. Ennek eredményeként létrehozták a legnagyobb magyarországi vegyipari vállalatok
részvételével a magyar szén-dioxid-hálózatot. A hálózatba tartozó
cégek az ország szén-dioxid-kibocsátása 80 százalékáért felelősek.
A társulás célja, hogy az üvegházhatású gáz kibocsátásának mérséklésére irányuló innovációs tevékenységet összehangolják.
„Ma már egyértelmű, hogy a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez olyan technológiai paradigmaváltás kell, ami a teljes iparág
összefogását követeli meg. Ez mindenkitől fejlesztést igényel, és ha
ezeket koordináljuk, az az iparág minden szereplője számára előnyös lesz” – vélekedik Viskolcz Béla. ¡
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Szerző: Magyar Dániel

Folyamatosan épül
az ELTE innovációs
ökoszisztémája
Jóllehet az elmúlt évben az Eötvös Loránd Tudományegyetem innovációs tevékenységeire
is komoly hatással volt a járványhelyzet az ahhoz kapcsolódó korlátozásokkal együtt,
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott Egyetemi Innovációs
Ökoszisztéma pályázat feladatai ez év nyarának végéig maradéktalanul teljesülni fognak.

A

rendezvények, találkozók átkerültek ugyan az online térbe, és például az eredetileg tervezett üzleti
reggelik inkább virtuális partnerségi egyeztetésekké alakultak át, de az eredmények az elvárások szerint alakulnak. Tavaly év végén a virtuális térben
megrendezett Innovációs Nap sikere után az idei rendezvény
is az online térben kap helyet június második felében, ekkor
bemutatják a projekt kulcseredményeit is.
Ezek között az eredmények között kiemelt helyet foglal el a
szolgáltatási és kompetencialeltár, ahol már több mint 150 egyetemi kompetencia kereshető és szűrhető azzal a céllal, hogy
az érdeklődő partnerek igény esetén közvetlenül felvehessék
a kapcsolatot az intézménnyel. Az adatbázis közvetlenül a
https://www.elte.hu/innovacio/szolgaltatasok címen érhető el.
A cél minden olyan egyetemi kompetenciát tartalmazó „étlap” összeállítása volt a külső érdeklődők számára, mely akár
szolgáltatás formájában kiajánlható hasznosításra. A kari kompetenciák folyamatosan jelennek meg kiadványokban is.
A hallgatói innováció támogatása a pandémia alatt sem
szünetelt. Az Innovatív Hallgatói Ötletpályázat legújabb fel-

hívására beérkezett pályaművek közül tizenegy jutott a döntőbe. Nagy számban képviseltetik magukat az ELTE hallgatói
a Hungarian Startup University programban is. Mindezek
mellett zajlik a kifejezetten népszerű „Startup ELTE-seknek”
tantárgy folyamatos fejlesztése is csakúgy, mint az Európai
Szabadalmi Hivatal ösztöndíjprogramjának népszerűsítése,
valamint a rendszeresen elérhető hallgatói innovációs workshopok és képzések szervezése.
Sor került szellemitulajdon-védelmi kurzusra is, amelynek
célcsoportja az oktatói-kutatói kör, és amely olyan sikeres
volt, hogy meg kellett ismételni. A szellemi tulajdonvéde-

A Parkinson-kór diagnosztikája
nyelvi aspektusok alapján
Több intézmény bevonásával üzleti reggelit szervezett az ELTE Innovációs Központ a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által
támogatott, „Az ELTE innovációs ökoszisztémájának fejlesztése az ipari
elvárásokkal összhangban” című projekt keretében.
Az üzleti reggelik célja, hogy lehetőséget biztosítsanak a kapcsolatok
erősítésére az ELTE-n kívül és belül a tudomány és az innovációk segítségével. A január 20-i online találkozón a Parkinson-kórról és korai diagnosztikai lehetőségeiről volt szó, elsősorban a beszédben megnyilvánuló
tünetek és sajátosságok alapján.
A rendezvényen az ELTE Bölcsészettudományi Kar, a Természettudományi
Kar és az Informatikai Kar kutatói mellett a Semmelweis Egyetem, az
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi
Tudományegyetem Neurológiai Klinika, továbbá a NETIS Informatikai Zrt.
képviselői vettek részt.
Ennek az üzleti reggelinek fontos eredménye volt, hogy – ﬁgyelembe
véve a tudományterületek sajátosságait – számos aspektusból sikerült
megvizsgálni az adott témakört, továbbá elindult a diskurzus egy jövőbeli,
több tudományterületet is magába foglaló kutatási együttműködésről.
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lem kiemelt hangsúlyt kap munkánk során, ezért hamarosan nyomdába kerül az a Kutatói kisokos, amely közérthető
módon magyarázza el a tudáshasznosítás folyamatát, az oltalmazás rejtelmeit, de segítséget nyújt spin-oﬀ vállalkozás
beindításához is. A segítségre szükség is van, hiszen a kutatók
dolgoznak, és a találmányok egymás után kerülnek az egyetemi Találmányi Testület elé.
Szintén az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázatnak
köszönhetően hamarosan bevezetésre kerül az ELTE CRMrendszere, amelyet kifejezetten egyetemek számára fejlesztenek ki, és nagymértékben segíti majd a tudáshasznosítást,
az egyetemi találmány-portfólió nyilvántartását, a hasznosítási szerződések nyomon követését. A CRM-rendszer nemcsak
az Innovációs Központ sajátja, hanem behálózza majd az egyetem egészét, és minden remény szerint a karok is komoly segítséget kapnak üzleti kapcsolataik napra készen tartásához. Különösen várt fejlesztésről van szó, amelyet több egyetem igénye
és útmutatása szerint fejlesztenek ki.
A pályázati forrásokból lehetőség nyílt az intézmény belső
kompetenciáinak fejlesztésére is, és több tudástranszferhez
kapcsolódó nemzetközi szemináriumon sikerült részt venni,
illetve ilyen rendezvényt megszervezni.
Az egyetemen folyó kutatási tevékenység keretében fejlesztett szellemi alkotások, találmányok gyakran nem jutnak
el arra a technológiafejlettségi szintre, ahol üzleti hasznosíthatóságuk bizonyítottá válik. Az esetek többségében – annak ellenére, hogy komoly hasznosíthatósági potenciállal
rendelkeznek – értékesítésüknek komoly gátat szab az alacsony technológiai érettség. Ezt a fejlesztési lépést a külső

partnerek – vállalati együttműködők, befektetők – még nem,
más, például pályázati programok pedig már nem finanszírozzák, miközben a szellemi termék piacra vitelét, értékesítését legtöbbször ellehetetleníti a magas üzleti kockázat. Ezt
a finanszírozási rést hivatott betölteni az idén elindult Proof
of Concept pályázat. A rövid – három-négy hónapos – pályázatok célja a technológiai vagy innovációs készültség emelése
legalább egy szinttel annak érdekében, hogy a piaci hasznosíthatóság irányába tehessenek egy határozott lépést.
A pályázati kiírásra tizenkét pályamű érkezett, közülük
nyolc részesült támogatásban, és a támogatott pályázók már
meg is kezdték a munkát. Az érintett és megcélzott témák
sokszínűségét – és ezzel az ELTE innovációs potenciáljának
heterogenitását is – mutatja, hogy a biotechnológiai megoldásoktól az analitikai kiértékelő rendszeren és a taxonómiai
adatbázison keresztül a kommunikációs online, illetve mobilalkalmazás platformokon át a szimulációs modellekig bezárólag nagyon sokrétű támogatási elképzelések kaptak zöld utat
a megvalósításra. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal iránymutatása alapján többségében külső innovációs és kutatóintézeti szakértők értékelték és bírálták el
a pályázatokat, így minden remény megvan arra, hogy a rövid
futamidejű fejlesztések eredményére piaci hasznosítási igény
mutatkozik majd.
Az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat megvalósítása során tehát az egyetem lerakta azokat az alapokat és
továbbfejlesztette azokat a tevékenységeit, melyekre építve
folytatódhat a fejlődés az innovatív szempontból kiváló egyetemi lét felé. ¡
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Szerző: Paulik Katalin

A zab és rozs humán célú
hasznosítási feltételeinek
javítása
Az egészséges táplálkozásban az alternatív gabonáknak növekvő szerep jut, ugyanakkor
a rozzsal és a zabbal kapcsolatos kutatás Magyarországon a búzához viszonyítva lényegesen
kisebb mértékű. Ez a kérdés foglalkoztatta a GalgaGabona K+F+I Konzorcium résztvevőit.
A kutatás-fejlesztési együttműködésben a cikkben megnevezett konzorciumi tagokon kívül további szakmai partnerek is részt vettek.
A nemesítési feladatokat és a termesztési kísérletekhez szükséges vetőmagokat a Gabonakutató Nonproﬁt Kft. (Szeged) és a martonvásári Agrártudományi Kutatóközpont Mezőgazdasági Intézete biztosította, ez utóbbi a zabfehérjék jellemzésében is részt vett.
A Lisztérzékenyek Érdekképviseletének Országos Egyesülete a búzamentes zabvertikum modelljének kidolgozásában működött közre.

T

ömösközi Sándortól, a BME
Gabonatudományi és Élelmiszerminőség Kutatócsoportjának vezetőjétől – aki egyben az „Élelmiszerbiztonsági, agrotechnikai, feldolgozástechnológiai és táplálkozási érték növelését
célzó fejlesztések a zab és rozs humán célú
hasznosítási feltételeinek javítása érdekében” című projekt (2017-1.3.1-VKE-201700004) szakmai irányítója – a célkitűzésekről és szerepükről érdeklődtünk.
Milyen célokat fogalmaztak meg a pályázatban?

– Az egészségtudatos táplálkozás szempontjából hasznosnak tartottunk egy a zab
és a rozs teljes vertikumát átfogó kutatásfejlesztés indítását. Arra voltunk kíváncsiak,

P

éter Istvánt, a Galga-Agrár Kft.
növénytermesztési ágazati vezetőjét a kiválasztott zab- és rozsfajták
üzemszerű termesztési rendszerének kidolgozásáról kérdeztük.

Milyen kísérleteket végeztek?

– Az egyetemmel és a nemesítőintézetekkel közösen kiválasztottuk azokat a rozsés zabfajtákat, amelyek a projektben megadott paraméterekhez a legközelebb álltak.
A BME az általunk megtermelt mintákat
bevizsgálta, ezt követően a legjobban teljesítő fajtákat nagyobb területen vetettük el.
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A BME ABÉT gabonaminősítő laborja

hogy a Magyarországon rendelkezésre álló
fajtáknál mi az összetételi, illetve a technológiai viselkedésbeli különbség. Az is
érdekelt minket, hogyan lehet fejleszteni
a jelenlegi malomipari technológiákat. Vizsgáltuk a hazai zab- és rozsfajták tápanyag-,

fehérje- és szénhidrát-összetételét, továbbá
a zab esetében a cöliákiások (lisztérzékenyek, gluténérzékenyek – a szerk.) számára
fontos, fehérje-összetételtől függő toxicitás
mértékét, illetve a búza (glutén) átszennyeződéstől mentes termesztésének, malomés sütőipari termékek előállításának lehetőségét. A BME feladata volt a zab és rozs
minősítési módszereinek a kidolgozása is.
A projekt a vetőmag-nemesítéstől az élelmiszeripari termék előállításáig terjedt,
és volt két speciális célkitűzésünk is: a zab
esetében egy gluténmentes modellrendszer kiépítése, illetve a FODMAP-ra (Fermentábilis Oligoszacharidok, Diszacharidok, Monoszacharidok és Poliszacharidok
– a szerk.) optimalizált malom- és sütőipari
termékcsalád kifejlesztése.

Hogyan valósították meg a búzamentes kísérleteket?

– Ehhez először olyan területeket kellett
kijelölni, ahol legalább három éve nem
termesztettek gluténtartalmú növényt,
sem búzát, sem rozsot, sem árpát. Az első évben gyengébb adottságú termőtalajon próbálkoztunk, a második évtől már
sokkal jobb minőségű területet jelöltünk
ki, és javultak az eredmények is. Az alapanyagok biztosítása mellett feladatunk
volt a gluténmentes vonal kialakításához
szükséges termesztési feltételeknek a kidolgozása. Biztos vagyok abban, hogy
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A Dankowskie Diament rozsfajta
betakarítása

nagy lehetőségek rejlenek a gluténmentes
vonalban.
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S

B

imon Katalin, az Első Pesti Malom
és Sütőipari (EPMS) Zrt. műszaki és
fejlesztési vezetője az egészségtámogató összetevőkben (például rostokban) gazdag malmi frakciók előállításáról
beszélt.

idló Gábor, az EPMS Zrt. termelési igazgatója azt hangsúlyozta, hogy a járvány miatti időszakos üzemzárások
ellenére is sikerült a célkitűzéseket
teljesíteni.

Hogyan történtek az őrlési kísérletek?

– A megtermelt fajtaazonos rozsokból ipari
kísérleteket végeztünk, a fajtákat a keletkezett frakciók mennyisége és összetétele alapján összehasonlítottuk. Ezek értékelésével
állítottunk elő új őrleményeket, amelyekkel
a sütőipar és az egyetem végez további kísérleteket. A világos rozslisztet gazdagítjuk
az értékesebb frakciókkal, ami várhatóan
a világosabb kenyér élvezeti értékét nem
csökkenti, de az élelmi rost mennyisége, öszszetétele és a vele „utazó” bioaktív összetevők miatt egészségesebb malmi termékeket
tudunk a sütőipar, illetve akár a háztartások
számára is előállítani.
A projekt egy másik izgalmas célja az úgynevezett „búzamentes”, „tiszta” zab modellrendszer kialakítása volt. Az aszódi malom
területén egyedi technológiával felszerelt kísérleti üzemben vizsgáljuk, hogyan lehet

Mi volt a legérdekesebb, milyen
eredményeket értek el, és hol tartanak jelenleg?

Kísérleti zabüzem

búzamentes zabterméket előállítani. Ehhez
meg kellett oldanunk a tiszta mag előállítását, hőkezelését, őrlését és csomagolását is.
A szakmai együttműködés a konzorciumi tagokkal hozott-e valamilyen változást a vállalati gondolkodásban?

– Hasznosnak tartom az együttműködést,
jobb rálátásunk volt egymás munkájára.
Sokat tanultunk az egyetemtől, az elméleti
tudást alkalmaztuk a gyakorlatban, mérési
eredményekkel tudtuk igazolni az ipari gyakorlatot.

M

éry Zoltán, az F&R Partner Kft. képviseletében az
egészséges táplálkozás iránti igény kiszolgálásának jelentőségét emelte ki.

Milyen üzemi fejlesztéseket valósítottak meg?

– A malomtól kapott lisztmintákkal folyamatosan kísérletezünk. Elkülönített üzemrészt alakítottunk ki a gluténmentes termékek előállításához, itt zajlanak a morzsagyártási kísérletek is. A sütőipari termékeknél a különböző kenyérfélékre, illetve
a péksüteményekre koncentrálunk.
Fitnesz magvas rozskenyér

A fogyasztókhoz mikor jutnak el ezek
a termékek?

innováció

– Az eredményeket csak később fogjuk teljes egészében látni. A malom
üzemeltetésében új ötletek, lehetőségek merültek fel. A rozsőrlési kísérleteink érdekessége például, hogy amíg
az egyik lisztet frakciók kivonásával
tudjuk jobbá tenni, addig a másikat
épp ellenkezőleg, frakciókkal való dúsítással.
A szakmai együttműködésnek köszönhetően mit látnak másként?

– Másfajta gondolkodás indult el vállalatunknál a rozzsal és a zabbal kapcsolatban. Új ötletek születtek, és olyan
irányok nyíltak meg, amire az egyes
szereplők addig nem gondolkodtak.

– A gluténmentes kenyér már kapható
online és néhány kisebb üzletben. Ha
jó visszajelzéseket kapunk, lehet majd
a nagy élelmiszerláncoknak is ajánlani.
A FODMAP-ra optimalizált sütőipari
termékcsalád fejlesztésén jelenleg is dolgozunk, ezért még nincs abban a fázisban, hogy a fogyasztó asztalára kerüljön.
Mit jelentett az önök számára ez a
négyéves szakmai együttműködés?

– Elméleti és szakmai partnerekre találtunk. A Galga-Agrár Kft. új lehetőséget jelent a számunkra, az Első Pesti
Malom Zrt.-vel kiváló a kapcsolatunk,
hiszen évek óta a lisztszállítónk, a BMEvel pedig már a további projekteket
tervezzük. ¡
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Az atomenergia biztonságos
alkalmazásának felügyelete
a pandémia idején
Az atomenergia felügyeletének két
alappillére a környezet és a lakosság egészségének, biztonságának
védelme. Ezt az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) az engedélyezés, ellenőrzés, értékelés és érvényesítés révén garantálja.

A

z OAH, az egészségügyi helyzet alakulását időben
felismerve, 2020 szeptemberétől olyan védekezési intézkedéseket hozott, melyek biztosították a Hivatal
folyamatos feladatellátását. A home oﬃce bevezetése,
a kontaktusok csökkentése, találkozók elhalasztása mind ugyanazt a célt szolgálta: megóvni az OAH munkatársainak és családjaik egészségét, hogy az atomenergia biztonságos alkalmazásának
felügyeletét ugyanolyan magas színvonalon tudják ellátni, mint
a pandémia előtt.
Az elmúlt egy év tapasztalatai azt mutatják, hogy kisebb áldozatok árán, de a Hivatal zavartalanul tud működni ilyen körülmények között is. Egyik ilyen „áldozat” az „atomenergia biztonságos
alkalmazásának hatósági felügyeletét szolgáló műszaki megalapozó tevékenység (MMT)” elnevezésű program keretében megrendezett éves TSO-szeminárium. Az 1996 óta működő MMT-program
egyik célja az OAH szakmai tevékenységének műszaki-tudományos megalapozása és a hatósági munka szakmai támogatása.
Az iparági, nemzetközi és kormányközi szervezetekben, valamint
a hazai intézményrendszerben bekövetkezett változásoknak való
megfelelés érdekében elengedhetetlen, hogy az MMT-program
irányításában olyan célok legyenek kitűzve, amelyek érvényesítésével az a legnagyobb hatékonysággal állítható a hatóság felügyeleti munkájának szolgálatába. Ennek érdekében az OAH négy évre
szóló politikát dolgoz ki, mely meghatározza a közeljövő kutatási
területeinek prioritásait, igazodva az iparági folyamatok és a tudomány fejlődéséhez, továbbá a hatóság előtt álló feladatokhoz.
Az elmúlt években az MMT-program témáinak középpontjában
egyre nagyobb mértékben az új blokkokhoz kapcsolódó meg-
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alapozó elemzések, tanulmányok álltak, ahogy az OAH felkészült
az új blokkok engedélyezésére.
Az OAH helyi szakismeretének, szakértelmének fejlesztése
mellett az MMT-program közvetett célja a hazai műszaki háttérintézmények (Technical Support Organizations – TSO) szakismeretének fenntartása, fejlesztése, a szakmakultúra hosszú távú biztosítása. A kutatási eredmények és a szakterületek fejlődési irányainak széles körű bemutatására jött létre a „TSO -szeminárium”.
Az immár hagyományos, kétnapos szakmai konferencia idén került volna 15. alkalommal megrendezésre, ám a kialakult egészségügyi helyzetre tekintettel várhatóan elmarad.
2020-ban a Paks II. Zrt. benyújtotta az új atomerőművi blokkokra vonatkozó létesítésiengedély-kérelmet az OAH-hoz, melynek elbírálására 12 + 3 hónap áll a hatóság rendelkezésére. A létesítésiengedély-kérelem értékeléséhez az Országos Atomenergia
Hivatal külső szakértők véleményét is felhasználja. A több tízezer
oldalnyi dokumentáció feldolgozására elkészített munkaprogram alapjaiban határozza meg a hatóság munkáját és az MMTprogram irányát is. Az engedélykérelemhez kapcsolódó elemzések, tanulmányok, értékelések készítésében csaknem a teljes hazai
TSO-hálózat részt vesz.
Ezen felül az OAH felkérte a Nemzetközi Atomenergia Ügynökséget (NAÜ) az úgynevezett „Technical Safety Review” misszió
lefolytatására, melynek keretében egy független nemzetközi szakértő csoport is értékeli a létesítésiengedély-kérelem alapját képező
Előzetes Biztonsági Jelentést.
Az atomenergia alkalmazásának felügyelete mellett az OAH
látja el azokat a nukleáris balesetekkel kapcsolatos gyors értesítési,

innováció

Forrás: paks2.hu

biztonság, kutatási prioritások, háttérintézmények szakismeretének fejlesztése, baleset-elhárítás

2020-ban a Paks II. Zrt. benyújtotta az új atomerőművi blokkokra vonatkozó létesítésiengedély-kérelmet az Országos Atomenergia
Hivatalhoz, melynek elbírálására 12 + 3 hónap áll a hatóság rendelkezésére (a képen: Paks II. Erőmű-beruházási Központ kivitelezése).

kapcsolattartási és hatósági feladatokat is, amelyek Magyarország
európai uniós tagságából, valamint a NAÜ keretében létrejött,
és egyéb nemzetközi megállapodásokból erednek, emellett a hazai létesítmények jogszabályban előírt balesetelhárítási felkészültségét is rendszeresen ellenőrzi.
A járványügyi helyzet a balesetelhárítási felkészültség és gyakorlatok ellenőrzése és szervezése terén is új helyzetet teremtett.
A „social distancing” jegyében az OAH online szervezte meg és felügyelte a balesetelhárítási gyakorlatokat, így a szakmai felkészültség ellenőrzésén kívül a kommunikációs csatornák és eljárásrendek végrehajthatóságának ellenőrzése is elsődleges szempont volt.
A gyakorlatok ilyen irányú tapasztalatai is hozzájárulnak az OAH
és az engedélyesek balesetelhárítási felkészültségi szintjének fejlesztéséhez.
A nemzetközi ajánlások, európai uniós irányelvek előírják a tagállamok számára a nemzeti rendszereik és hatáskörrel rendelkező
szabályozó hatóságaik önellenőrzését, valamint azt, hogy a hatóságok nemzetközi szakértői értékelést kérjenek a nukleáris biztonság
folyamatos javítása céljából. Az eredeti tervek szerint 2020 második felében került volna sor a NAÜ nukleárisveszélyhelyzet-kezelési
rendszert átvilágító missziójára, valamint 2021 elején a kiégett kazetták és radioaktív hulladékok kezelésének rendszerét felülvizsgáló NAÜ-misszióra. A missziók elhalasztásától függetlenül a felkészülés a fogadó és a felülvizsgáló fél részéről is folyamatos, így
egy mélyebb, átfogóbb értékelés készülhet a hazai gyakorlatokról.
Közel egy év távlatából látszik, hogy az OAH védekezési intézkedései hatásosak és előremutatóak voltak. A jelenlegi egészség-

ügyi körülmények között is zavartalan működés biztosítása azért
is kiemelkedő teljesítmény, mert az OAH több mint 4000 engedélyes tevékenységét felügyeli, köztük egészségügyi intézményekét, melyek folyamatos működése elengedhetetlen a pandémiás
helyzet következményeinek csökkentéséhez, illetve mielőbbi megszüntetéséhez. ¡

Közel egy év távlatából látszik, hogy az OAH
H védekezési
intézkedései hatásosak és előremutatóak voltak. A jelenlegi
egészségügyi körülmények között is zavartalan a működés
biztosítása.
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Szerző: Horváth Dániel

Felelős gondolkozás
a radioaktívhulladékkezelésben
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. feladata, hogy a Magyarországon keletkezett radioaktív hulladékok biztonságos, hosszú távú elhelyezéséről gondoskodjon. A cég
kutatói egyebek között a Mecsekben lévő Bodai Agyagkő Formációt vizsgálják, amely alkalmasnak tűnik arra, hogy a jövőben geológiai tárolót építsenek a területén. Molnár Péterrel,
az RHK Kft. kutatási osztályvezetőjével beszélgettünk a vizsgálatok jelenlegi állásáról.
Az RHK Kft. mindenféle radioaktív hulladékkal foglalkozik?
– Cégünk 1998-ban jött létre mint a radioaktív hulladékok
kezeléséért felelős állami szervezet. Azon túl, hogy ezeknek
az anyagoknak a tárolásáról és végleges elhelyezéséről gondoskodunk, keressük a leendő hulladéktárolók helyét, és a meglévő tárolókat üzemeltetjük. Nemcsak az atomerőműben keletkező hulladékokról van itt szó, hanem az orvosi célú, illetve
a gazdaság különböző területein – akár az élelmiszeriparban –
használt radioizotópok biztonságos elhelyezéséről is. Ezek
a hulladékok rendkívül különbözőek. Jó részüket elegendő
néhány évig tárolni, és az aktivitásuk lecseng, többé már nem
jelentenek érdemi kockázatot. De vannak olyan hulladékok is,
amelyek aktivitása nagyobb, és ezzel párhuzamosan hosszabb
ideig kell tárolni őket. A sor végén pedig az atomerőműben
keletkező nagy aktivitású hulladékok állnak, amelyeknek
akár 100 ezer évig is garantálni kell a biztonságos tárolását.
Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi hulladéktípus elhelyezése igényli a legnagyobb megfontoltságot és a legnagyobb biztonságot.
Mekkora mennyiségű nagy aktivitású radioaktív hulladék elhelyezéséről kell Magyarországon gondoskodni?
– Körülbelül 4-5 ezer köbméter nagy aktivitású és hosszú
élettartamú hulladék biztonságos elhelyezéséről kell gondoskodnunk. Mivel több százezer éves időtávlatról beszélünk,
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A BAF -3 jelű fúrás a Kővágószőlősről Hetvehelyre vezető
műűútt mellett
műút

a felszíni tárolás szóba sem jöhet. Ilyen sokáig semmilyen
emberi épület nem marad fenn, és természetesen arról sincs
tudásunk, hogy az emberi építőanyagok képesek-e ilyen hoszszú időn keresztül létezni. Más megnyugtató megoldást kell
találni, és a világban konszenzus van arról, hogy az egyetlen
lehetséges opció a geológiai, tehát a föld mélyében történő
elhelyezés. Több száz (500–1000) méter mélyen, kiváló vízzáró tulajdonságú kőzetrétegekben alakítják ki ezeket a tárolókat. A befogadó kőzet lehet gránit, agyagkő vagy kősó.
Fontos tudni, hogy ezek a hulladékok nem kizárólag a jövőben fognak keletkezni, hanem már jelenleg is léteznek, de
egyelőre csak ideiglenesen tároljuk őket.

Hogyan állunk a mélységi tároló előkészítésével?
– Magyarország is elkezdte kutatni a tároló építésére alkalmas geológiai képződményeket. A Bodai Agyagkő Formációt
a nyolcvanas években kezdték részletesen vizsgálni. A kőzet
vörösesbarna, a kiégetett agyaghoz hasonlít. Üledékes kőzet,
amely 240 millió évvel ezelőtt képződött, amikor száraz volt
a klíma, és az agyag egy medencében rakódott le több száz
méter vastagságban, majd a geológiai folyamatok hatására
mélyre került. A kilencvenes években már feltárták a mecseki uránbányából egy kutatóvágattal, és számos mérést is
végeztek benne. Úgy találták, hogy kiváló tulajdonságokkal
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rendelkezik egy jövőbeli radioaktívhulladék-tároló céljára. Az uránbánya bezárása miatt a formáció felszín alatti vizsgálatának lehetősége már nem volt biztosított.

Ezzel megakadt a tároló előkészítése?
– Nem, az RHK Kft. 2000-ben országos felmérést készített arról, hogy
Magyarország területén hol jöhet szóba a mélységi geológiai tárolók
kialakítása. A jelölt területek többszöri szűkítése után a bodai agyagkő került a lista elejére. Azóta eltelt húsz év, a tudomány és a technika is fejlődött. Az RHK Kft. a következő időszakban újraértékeli
majd a lehetséges helyszíneket, frissített szempontrendszer alapján.
Az elmúlt 18 évben mélyfúrásos program kezdődött a bodai agyagkő térségében, illetve a felszínről geofizikai módszerekkel vizsgáljuk
a mélyben lévő kőzetrétegeket.
Mi biztosítja a kutatások finanszírozását?
– A hulladékok elhelyezésének és a nukleáris létesítmények leszerelésének a költségeit annak a generációnak kell fizetnie, amely a nukleárisenergia-termelés és az izotópalkalmazás hasznait élvezi. Ennek
megfelelően az atomtörvény létrehozta a Központi Nukleáris Pénzügyi
Alapot (KNPA), amely a radioaktív hulladékok kezelésével összefüggő
feladatoknak a finanszírozását biztosító, elkülönített állami pénzalap,
melybe a hulladéktermelők fizetnek be. Végeztünk fúrásokat 2005ben, 2013–14-ben, illetve jelenleg is három fúrást mélyítünk. A jövőben a területet fokozatosan szűkítve igyekszünk majd kijelölni a tároló
lehetséges helyét. A tervek szerint tíz-tizenöt év múlva kell egy olyan
kutatási jelentést készítenünk, amely alapján az országgyűlés hozhat
egy elvi döntést a tároló tervezetéről. Ezután – a szükséges környezetvédelmi engedélyek birtokában – indulhat a felszín alatti kutatólaboratórium létesítése. Erre mindenképpen szükség van, hiszen a szakembereknek a helyszínen kell megvizsgálniuk a kőzet tulajdonságait,
például hogy hogyan terjednek benne a különböző izotópok, milyenek
a vízzáró tulajdonságai. E laboratórium működése több évtizedig is
eltarthat. Minthogy sok ezer évre tervezzük a tárolót, semmit sem
szabad elsietnünk. Ha a kutatás sikeresnek bizonyul, akkor az ötvenes
évektől indulhat magának a tárolólétesítménynek az építése. Végül,
a jelenlegi tervek szerint, 2064 körül kell majd üzembe állnia a tárolónak. Addig a kiégett fűtőelemek és egyéb radioaktív hulladékok
földfelszíni tárolása biztonságosan megoldott.
Jelenleg hogyan tárolják a radioaktív hulladékot?
– Az atomerőműből származó kiégett üzemanyag-kazetták az atomerőmű melletti, általunk üzemeltetett átmeneti tárolóban vannak
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távtartórács

központi cső

kazettapalást

kazettaláb

Üzemanyag-kazetta
keresztmetszete
elhelyezve. Itt fémcsövekben őrizzük a radioaktív
hulladékokat, amelyeket a kéményhatás hűt – hiszen
ezek nagy aktivitású hulladékok, tehát hőt termelnek. A jelenlegi tárolásuk biztonságos, és az lesz még
sok évtizedig, de nekünk biztonságos megoldást kell
találnunk a végleges elhelyezésükre is.

A radioaktívhulladék-tárolók tervei nem is annyira
technikai okokból, mint inkább a helyi lakosság ellenállása miatt szoktak elbukni. Hogyan készülnek
erre a problémára?
– Való igaz, hogy ez komoly probléma, ezért nagyon
fontos, hogy már a tervezés kezdeti szakaszától fogva együttműködjünk a lakossággal, és nyíltan tájékoztassuk őket minden lépésről. Bemutatjuk nekik
a létesítmény célját, az előnyeit és esetleges kockázatait is. A tapasztalat szerint azt elméletben mindenki elfogadja, hogy a radioaktív hulladék tárolására
szükség van, így muszáj mélységi tárolókat építeni.
Csakhogy ezt kevesen akarják a saját lakhelyük közelében tudni. Ugyanakkor vannak hazai és külföldi példák is, amikor az emberek felismerték, hogy
e vállalással nemzeti ügyet segítenek, és az egész ország érdekét szolgálják, ha hozzájárulnak, hogy az ő
településükhöz közel – a mélyben – épüljön tároló.
E létesítmény rövid távú előnyökkel is jár a számukra. A mi kutatási programunk nagyjából 150 embernek ad munkát a környéken, és emellett a települések egyéb támogatásokra is számíthatnak, amelyek
jelentősen javíthatják az ott élők lehetőségeit. ¡
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A Bodai Agyagkő Formáció
földtani kutatása
A radioaktív hulladékok geológiai formációba történő végleges elhelyezésére irányuló
kutatások hazánkban közel fél évszázadra tekintenek vissza. Ebben a nagy ívű, egységes, ámde átfogó szemléletet igénylő, jellegéből adódóan hosszú-hosszú évekre
kiterjedő kutatási programban kiemelkedő szerepe van a MECSEKÉRC Zrt. tapasztalt
szakértőinek, mérnökeinek és a jelenkor innovatív megoldásait rutinszerűen használó,
lendületes, ﬁatal munkatársainak.
A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) földtani kutatása egyet jelent a körültekintő, komplex kutatási program végrehajtásával.

A BAF-kutatás előzményei
A Társaság tapasztalatokat szerzett
a Bodai Agyagkő Formáció kutatás korai
– már az uránbánya feltárási munkáiban – programjaiban, a 2000-es évek
elejétől szintén a Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft.-hez kötődően
részt vett az NRHT (Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló) földtani
kutatási munkáiban, aztán ter vezésé ben, kivitelezésében, a Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) földtani alkalmasság vizsgálatára irányuló
munkákban, és nem utolsósorban a Beruházó felügyelete mellett, de önálló irányítással végrehajtott Paks II. kutatási
programban.
A szakembergárda részéről nyújtott
csapatmunka és szakmai eredmények
alapján elmondható, hogy a projektjei
sikeresek, jelentős szakmai elismert-

séggel bírnak. A kimagasló szakmai tevékenység, a nyitottság az új technológiák iránt nagyban hozzájárult projektjei sikerességéhez, legyen szó akár
engedélyeztetésről, tervezésről, üzemeltetésről, laborvizsgálatokról vagy kivitelezésről.

Kutatófúrás az Alfa vágatban 1997-ben

A kutatás napjainkban
Jelenleg az RHK Kft. irányításával folyó Bodai Agyagkő Formáció földtani
kutatása az I. Felszíni kutatási fázis
2. szakaszának kivitelezési szakaszában tart. Ebben a MECSEKÉRC Zrt.

A Bodai Agyagkő Formáció (BAF) környezetvédelmi célú felhasználását első ízben
a MECSEKÉRC Zrt. jogelődje, a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV) szakértői javasolták
még 1983-ban. 1989-től aztán a MÉV egy átfogó kutatási programot indított, amelynek
célja kezdetben a kis és közepes aktivitású radioaktív és/vagy a veszélyes hulladékok
végleges elhelyezésének előkészítése volt. Egy 1992-ben elvégzett nemzetközi szakértői felülvizsgálat a BAF addig megismert tulajdonságait rendkívül kedvezőnek ítélte.
Így 1993-tól, az akkor megalakult Nemzeti Célprojekt keretében, a kutatások már
a nagy aktivitású hulladékok elhelyezésének szempontrendszere szerint folytak tovább
a Paksi Atomerőmű ﬁnanszírozásával, illetve irányításával.
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fővállalkozásban közbeszerzési eljárás
nyerteseként vesz részt, irányítja a kivitelezési tevékenységet, a kutatási program szakmai és operatív irányítását,
minőségfelügyeletét, a fúrások és vizsgálatok műszaki koordinációját, valamint az egyes méréseket, dokumentálásokat, több hazai és néhány nemzetközi
cég, szakértő, laboratórium és kivitelező közreműködő bevonásával.
A kutatási tervben szereplő 10 mélyfúrásból 2020 és 2022 között háromnak a kivitelezési munkálatai zajlanak. A BAF -3 850 méter, a BAF -3A
1600 méter, valamint a BAF-4 800 méter tervezett talpmélységű fúrások közül a BAF-3 már elérte a végleges mélységét (845,18 méter).
A BAF-3 fúrás teljes szakaszán magfúrással mélyült. Kútpárja, a BAF-3A
a tervek szerint felső szakaszán teljes
szelvénnyel halad, majd magfúrásra
vált a tervezett, maximum 1600 méteres talpmélységig. A BAF-4 fúrás mélyítése szintén végig magfúrással történik.
A magfúrások kivitelezése speciális
mérnöki feladat, mivel a fúrás során a
fúrólyuk öblítését polimerek és egyéb
iszapképző anyagok nélkül, ismert öszszetételű vízzel kell fúrni, az in situ hidraulikai tesztek, valamint vízmintavéte-

Forrás: RHK Kft.
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A BA
BAF
F -3 fúrrót
ó el
e epp
lek hatékony elvégzése céljából. Ezekkel
a pakkeres hidraulikai tesztekkel megismerhetők az egyes fúrások hidrodinamikai viszonyai, melyek fontos információt adnak a mélyfúrásokba telepítendő
többpakkeres megfigyelőrendszerek tervezéséhez. A monitoringrendszerek segítségével hosszú távú adatsor rögzíthető, ami segíti a kutatási terület hidrogeológiai viszonyainak megismerését.
A fúrólyukak teljes szakaszán, több
lépcsőben mélyfúrás-geofizikai szelvényezés történik, olyan speciális mérési
típusokkal, mint az NMR (Nukleáris
Mágneses Rezonancia) vagy a VSP
(Vertical Seizmic Penetration). A lyukgeofizikai adatok, eredmények segítséget nyújtanak a fúrás rétegsorának,
kőzetállapotának és áramlási viszonyainak pontosabb megismeréséhez, a hidraulikai és kőzetfeszültség-mérések tervezéséhez, kivitelezéséhez.
A geofizikai és hidraulikai vizsgálatok mellett két speciális, az in situ kőzetfeszültség nagyságának és irányának
meghatározására alkalmas vizsgálati
módszert is alkalmaz(t)unk hidraulikus kőzetrepesztés (Hydro-Fracturing)
és mélységi IST (In-situ Stress Test
SIGRA TM PTY LTD) overcoring tesztek
révén. Ez utóbbi magyarországi alkalmazására a BAF-3 fúrásban került sor
először.
A kutatófúrásokból nyert maganyag
magládákban a MECSEKÉRC Zrt. kő-

Geotechnikai laborvizsgálat

Overcoring vizsgálat
vágószőlősi magraktárába kerül, ahol
geológus és geotechnikus szakemberek
elvégzik azok mélységi korrekcióját – az
úgynevezett tikettázást – a mélyfúrásgeo fizikai szelvények se gít ségével.
A magládákról nagy felbontású fotódokumentáció, a hengeres kőzetmagok felületéről 360 fokos felvétel (magszkennelés), valamint földtani, tek tonikai és geotechnikai dokumentáció
készül. A dokumentáció közben és után
számos mintavétel történik ásványkő-
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zettani, geokémiai, kőzetfizikai és kőzetmechanikai laboratóriumi vizsgálatok céljából.
A helyszíni és laborvizsgálatok adatai, eredményei alapján részletes fúrásdokumentációs jelentések, majd ezekre
és a korábbi ismeretekre támaszkodva
integrált értelmező jelentések születnek, amelyek eredményeképpen a BAF
további, a nagy aktivitású radioaktív
hulladékok elhelyezésére irányuló tervezett kutatási fázisaira való alkalmassága meghatározható.
A társadalmi felelősségvállalás jegyében a MECSEKÉRC Zrt., mint fe lelős állami tulajdonú szervezet, összhangban a Társaság által alkalmazott
MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány révén meghatározott minőségirányítási,
valamint az MSZ EN ISO 14001:2015
környezetirányítási szabvány követelményeivel, és a 155/2014. (VI. 30.) Korm.
rendelet 1. mellékletében meghatározott
vonatkozó előírásokkal – melynek megfelelően minden szinten következetesen
és határozottan támogatja, biztosítja és
elvárja az erős biztonsági kultúrához
szükséges hozzáállást –, továbbá az európai uniós irányelvekkel, nagy hangsúlyt
fektetve a törvényi, jogszabályi kötelezettségekre, környezetvédelmi elvárások
betartására, annak érdekében, hogy tevékenyen hozzájáruljon a kutatási program legmagasabb szakmai igényeket is
kielégítő végrehajtásában. ¡
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Brexit, védjegyoltalom, „klónozott” brit védjegy

Szerző: Dr. Sóvári Miklós európai és magyar szabadalmi ügyvivő, jogász

Az európai uniós szellemi
tulajdonjogok sorsa a Brexit
utáni Egyesült Királyságban
Az Európai Unió és az Egyesült Királyság kapcsolatrendszerében a Brexit nyomán bekövetkezett gyökeres változások, az elhúzódó egyeztetések során feloldhatatlannak tűnő kérdések
sokasága, valamint a kilépés módjával kapcsolatban az utolsó pillanatig fennálló bizonytalanságok közepette nem csoda, hogy az Egyesült Királyság Európai Unióból való távozásával
kapcsolatban a közvéleményt nem elsősorban a szellemi tulajdonjogokat érintő változások
foglalkoztatták, és természetesen a híradások sem erre a témakörre fókuszáltak.

M

ég azok sem igazodhattak el igazán ebben a kérdésben, akik kifejezetten a szellemi tulajdonjogok
sorsát ﬁgyelve igyekeztek követni az eseményeket,
mivel számos lényeges (részlet)kérdésben még
a brit kilépés napján sem születtek végleges döntések. Márpedig
itt is helytálló a mondás, hogy az ördög a részletekben rejlik.
A 2020. január 31-i kilépési nap természetesen történelmi
mérföldkő volt, hiszen 2020. február 1-jétől az Egyesült Királyság
már nem tagja az Európai Uniónak, de a jog és a gazdasági élet
legtöbb területén nem ez a nap jelentette a fordulatot, hiszen
az Egyesült Királyság és az Európai Unió viszonyát a kilépési megállapodás értelmében a brit kilépést követő tizenegy hónapos átmeneti időszak alatt továbbra is lényegében az európai uniós szabályok határozták meg.
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Érdemi változást a szellemi tulajdonjogok vonatkozásában is
az átmeneti időszak vége jelentett. Miután a 2020. december 31-ig
tartó átmeneti időszakot követően az Egyesült Királyság ténylegesen elhagyta az Európai Uniót, az egységes hatályú európai uniós
szellemi tulajdonjogok, így az európai uniós védjegyek és a közösségi formatervezésiminta-oltalmak, valamint az ezek lajstromozása
iránt az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt folyamatban
lévő bejelentések az Egyesült Királyság tekintetében 2021. január
1-jével hatályukat vesztették. Ez azonban a jogtulajdonosok számára a Brexit megállapodás szellemi tulajdonjogokra vonatkozó rendelkezései értelmében nem jelentett jogvesztést. Az idevonatkozó
legfontosabb szabályokat az alábbiakban foglaljuk össze.
A jogtulajdonosok méltányos érdekeit a Brexit általános joghatásai ellenében biztosítani hivatott szabályok közül a legalap-
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vetőbb, hogy a 2020. december 31-én már megadott, tehát lajstromozott státuszú európai uniós védjegyekből és formatervezésiminta-oltalmakból automatikusan az Egyesült Királyságban érvényes brit védjegyek, illetve mintaoltalmak generálódtak, amelyek
az alapul szolgáló európai uniós oltalomtól független, de azzal tartalmukban megegyező oltalmak, amelyek az alapul szolgáló európai uniós oltalmak bejelentési napját és elsőbbségét is megtartották. Ezek a Brexit kapcsán elterjedt szakirodalmi zsargon szerint
„klónozott” szellemi tulajdonjogoknak aposztrofált védjegyek és
dizájnok automatikusan bejegyzésre kerültek az Egyesült Királyság
Szellemi Tulajdoni Hivatalának lajstromába, az európai uniós lajstromszámból képzett brit lajstromszámmal (például a 002222222
lajstromszámú EU-védjegyből „klónozott” brit védjegy lajstromszáma: UK00902222222). Ugyanez a szabály vonatkozik azokra a
Szellemi Tulajdon Világszervezete által lajstromozott nemzetközi
védjegyekre is, amelyek Európai Unióra történő kiterjesztésére
az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala 2020. december 31-ig
bezáróan oltalmat engedélyezett.
Az európai uniós védjegy tízéves oltalmi idejének lejártakor értelemszerűen az európai uniós védjegyből származó brit védjegy
oltalma is lejár. Így ha a jogtulajdonos az Egyesült Királyságban további tíz évre fenn szeretné tartani védjegye oltalmát, akkor brit
védjegyét az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdoni Hivatalánál kell
megújítania, függetlenül európai uniós védjegye megújításától.
Hasonlóképpen az Európai Uniót megjelölő nemzetközi védjegyek
megújításakor, a nemzetközi védjegy oltalma az Egyesült Királyság
tekintetében az Egyesült Királyságra vonatkozó megújíthatással
tartható fenn, akkor is, ha a nemzetközi védjegyben az Egyesült
Királyság eredetileg – az egységes hatályú európai uniós oltalom
kiterjesztésére tekintettel – külön nem volt megjelölve.
A Brexit következtében azok a jogtulajdonosok sem szenvednek jogvesztést, akiknek európai uniós védjegy- vagy dizájnbejelentésük 2020. december 31-én még folyamatban volt. Az ilyen
európai uniós bejelentésekből az Egyesült Királyság Szellemi Tulajdoni Hivatalánál automatikusan brit bejelentések generálódnak,
amelyek függő státuszú bejelentésekként kerülnek a brit hivatali
nyilvántartásba. Ezek lajstromozási eljárását azonban a brit hivatal
csak a jogosult kifejezett kérelmére folytatja le. Az európai uniós
bejelentésekből származtatott függő bejelentések alapján történő
brit lajstromozási eljárások megindítására az átmeneti szabályok
ügyfélbarátnak tekinthető határidőt biztosítanak a jogosultak
számára: a lajstromozási eljárás megindítására irányuló kérelmet
ez év szeptember 30-ig lehet előterjeszteni az Egyesült Királyság
Szellemi Tulajdoni Hivatalánál.
Az európai uniós védjegybejelentésből származtatott brit bejelentések engedélyezési eljárásának megindítására irányuló kérelem hivatali illetéke a brit védjegybejelentés bejelentési illetékével
megegyezik: egy áruosztály esetén 170 angol font, minden további áruosztály esetén plusz 50 angol font osztályonként. Egyelőre
nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy az európai uniós védjegy- és
dizájnbejelentők milyen százalékban igényelték, illetve fogják igényelni a brit oltalmat, de az európai uniós bejelentések rendkívül
magas száma miatt (2020 második fél évében majdnem 80 ezer
európai uniós védjegybejelentést nyújtottak be) óhatatlanul felmerül a kérdés, hogy hogyan birkózik meg a brit hivatal az extrém
bejelentésáradattal, ha a „klónozott” brit bejelentéseknek akár csak
fele vagy harmada esetében megindítják a lajstromozási eljárást.

A fentiek összefüggésében itt csupán érdekességként említjük,
hogy védjegybejelentések más területi hatályú korábbi védjegyből vagy védjegybejelentésből való származtatásával nem a Brexit
kapcsán találkozunk először. A védjegyek nemzetközi lajstromozását szabályozó Madridi Jegyzőkönyv, valamint az európai uniós
védjegyrendelet és az ezekhez kapcsolódó tagállami jogszabályi
rendelkezések is lehetővé teszik a nemzetközi védjegy, illetőleg
az európai uniós védjegybejelentés és az európai uniós védjegy
nemzeti (tagállami) védjegybejelentéssé, illetve védjeggyé való átalakítását úgy, hogy a konvertált védjegybejelentés, illetve védjegy
– hasonlóan a „klónozott” brit védjegyhez – megtartja az eredeti
európai uniós, illetve nemzetközi védjegybejelentési napját és elsőbbségét. Ilyen konverzióra például nemzetközi védjegyek törlése, vagy az európai uniós védjegybejelentés olyan alapon történő
elutasítása esetén kerülhet sor, ahol az elutasítási ok csak egy tagország vagy a tagországok egy része tekintetében áll fenn (adott
esetben például nyelvi sajátosságok okán), a többi tagországban
viszont oltalomképes lehet a védjegy.

Az egységes hatályú európai uniós szellemi tulajdonjogok,
így az európai uniós védjegyek és a közösségi formatervezésiminta-oltalmak, valamint az ezek lajstromozása iránt az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala előtt folyamatban lévő
bejelentések az Egyesült Királyság tekintetében 2021. január
1-jével hatályukat vesztették.

Zárszóként mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy azok az európai uniós szellemi tulajdonjoggal rendelkezők, akik számára a
Brexit utáni Egyesült Királyság tekintetében is fontos az oltalom
megszerzése, illetve fenntartása, a biztonság érdekében forduljanak iparjogvédelmi szakemberhez, annál is inkább, mert az átmeneti időszak végével a brit hivatal megszünteti az Egyesült
Királyságon kívüli címmel rendelkező képviselőkkel való közvetlen
kommunikációt, és a brit védjegyekkel, mintaoltalmakkal, valamint az ezekre irányuló bejelentésekkel kapcsolatban csak brit
értesítési címmel rendelkező képviselő részére küldenek hivatalos
értesítéseket. ¡
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véleményezés, oktatás, felmérés • fenntarthatóság

Állat védelem
Az áprilisban megalakult Nemzeti Állatvédelmi Tanács céljai között szerepel,
hogy a magyar állatvédelem az európai
élmezőnybe tartozzon, és az is, hogy
előmozdítsa a klímapolitika sikerét.

A

mindinkább élhető környezethez és a versenyképes
magyar vidék megteremtéséhez is hozzá kíván járulni
a Nemzeti Állatvédelmi Tanács, hiszen, ahogy erre már az
alakuló ülésükön is kitértek, az állatvédelem jelentős hányadát teszi ki annak a munkának, amely a biológiai sokféleség
megőrzését és az ökológiai rendszerek megóvását, valamint
a fenntartható gazdálkodásra épülő, versenyképes termelést
szolgálja. A hazai állatvédelem jövőjének formálásában pedig a kormányzati stratégiához fűzött javaslataival, kezdeményezéseivel és véleményezésével, továbbá oktatással és
felmérések készítésével tervez részt venni a testület. A kulcs
a szaktárcák, a tudományos intézmények, a szakmai és a civil szervezetek közötti együttműködésben rejlik. Példa erre
az Agrárminisztérium és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági
Hivatal (Nébih) által indított Ivartalanítási program a kóbor
ebek számának csökkentéséért, mely idén az ötezer fő alatti kistelepülésekre koncentrál, valamint a Gazdijogsi online

képzés. Az ősszel induló online oktatási platform célja, hogy gyakorlati
ismeretekkel és kellő elméleti tudással ruházza fel az állattartókat.
A testületnek azon kell tehát munkálkodnia, hogy Magyarországon
az állatvédelem és az állatjólét ügye a jövőben is tudományos és szakmai alapokra épüljön, valamint, hogy elindítson egy párbeszédet a különböző szereplők között. ¡

Hatalmas eltérések H
a cégek között
Hétből egy cég rendelkezik fenntarthatósági stratégiával Magyarországon, miközben közel kétharmaduk egyelőre nem is foglalkozik a kérdéssel.
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atalmas különbségek figyelhetők meg a hazai
üzleti élet szereplői között abban, hogy miként
építik be cégük működésébe a fenntarthatóság elvét,
mutat rá a K&H nagyvállalati növekedési index kutatás. A legnagyobb cégek már komoly lépéseket tettek
a karbonsemleges működés eléréséhez, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért és a Deloitte
szakmai segítségével végzett Towards Net Zero kutatás
adatai alapján 31 százalékuk rendelkezik nettó kibocsátási célokkal. Ugyanakkor az is látható, hogy a nagyvállalatok túlnyomó része még csak nem is gondolkodik
fenntarthatósági stratégia bevezetésén.
A hazai, kétmilliárd forint feletti éves árbevétellel
rendelkező cégek körében végzett kutatás eredményeiből az derül ki, hogy a nagyvállalati szektor 15 százaléka
rendelkezik fenntarthatósági stratégiával, és további kilenc százalékuknál folyamatban van ennek bevezetése.
A négymilliárd forint éves bevételt meghaladó vállalatok körében 27-29 százalék, míg az ez alatti éves forgalomnál csupán 5 százalék azok aránya, akiknél már van
erre vonatkozó irányelv. A tevékenységi terület szempontjából az ipari és a szolgáltató cégeknél ﬁgyelhető
meg inkább a fenntarthatóság iránti elkötelezettség,
ugyanis esetükben minden ötödik, míg a kereskedelmi
és agrárszektorban csak közel minden tizedik cég rendelkezik fenntarthatósági stratégiával. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Csendet kérünk!
– zajszennyezés
a nagyvárosokban

Ismerős az az érzés, amikor egy vidéki nyaraláson elcsendesedik a környék, és a sötétséggel
együtt finoman átölel a csend? A városlakók szinte sosem tapasztalják meg ezt. Kevesen vannak tisztában azzal, hogy nem csak egy koncerten vagy egy hangos munkagép mellett állva
érheti az embert halláskárosodás. A folyamatos háttérzaj miatt minden ötödik európai olyan
környezetben alszik, amely negatív hatást gyakorolhat az egészségére, a közérzetére.

S

ok időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a szakemberek felismerjék: a zaj problémát jelent az emberiség számára.
Méghozzá nem is akármilyet! Napjainkban a halált okozó
környezetkárosító hatások között a légszennyezés után
a második helyen a zajszennyezés áll. Ennek hatásai az esetek
többségében csak hosszú idő után jelentkeznek, így kifejezetten
nehéz a zaj és a károsodás közötti kapcsolatot kimutatni. Meglepő
módon nem új keletű kérdésről van szó. Már az ókori Rómában
is szabályozták a vasalt kerekű szekerek mozgását, a középkorban
pedig egyes városokban egyenesen megtiltották a lovon való éjszakai közlekedést. Egy biztos, az elődeinket körülvevő zajok mértéke össze sem hasonlítható a modern kori állapotokkal.

Mennyi az annyi?
Az Európai Unió 2002-ben fogadta el azt az irányelvet, amely
stratégiai zajtérképek és ezeken alapuló védelmi intézkedési tervek
készítését írta elő. Az európai államok közösen határozták meg
a környezeti zajforrások fő kategóriáit, melyek emberi tevékenységen alapulnak, így azonosításuk egyszerű. Az öt legmeghatáro-

zóbb zajforrás: a közúti, a légi, a vasúti közlekedés, az ipari eredetű
és a szabadidős tevékenység. A szakzsargon szerint zajnak minősül
minden nemkívánatos, illetve túl hangos hangjelenség, amely zavarja az életfunkciónkat, munkánkat vagy pihenésünket.
A hangerő mérésére a decibel – röviden dB – mértékegységet
használjuk. A felmérések szerint Európa lakosságának 65 százalékát nap mint nap 55 dB szintű zajterhelés éri, ami kisebb alvászavarokat okozhat, a kontinensen élők közel ötödénél (17 százalék)
a 65 dB-es terhelés már kimutatható károsodással jár. A mintegy
750 milliós földrész lakosságának 1,4 százaléka pedig már olyan
súlyos, 75 dB feletti zajterheléssel él együtt, amely meghaladja
az egészségügyi határértéket. Ezek a rendkívüli körülmények a
visszafordíthatatlan halláskárosodás mellett idegrendszeri és agyi
károsodással is járnak, nem beszélve az alvási zavarokból adódó
fáradtságról vagy a magas vérnyomásról.
A zajterhelés hosszabb távon kihat az ember munkahelyi teljesítményére is, a gyerekeknél pedig tanulási nehézségeket okozhat. Egyes orvosi szakvélemények szerint a zajproblémák felelnek
a 8-10 évvel rövidülő élettartamért is. A csend hiánya az állatvilágban is következményekkel járt: némely fajok ugyan képesek voltak
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alkalmazkodni a megváltozott városi környezethez, ám a többség
a zajszint emelkedése miatt fokozatosan kiszorult a jellemző előfordulási helyéről. A városi madarak például a nagy zajban kevésbé
tudnak kommunikálni, megﬁgyelték, hogy az utóbbi években jóval hangosabbak lettek.
De pontosan milyen zajok hány decibellel terhelik a szervezetünket? Egy szélcsendes erdőben a fák lombjainak susogása mindössze 10-20 dB-es hangerősséggel jár, ezzel szemben
a nagyvárosokban 40 dB feletti értéket mérnek minimum.
Az emberi szervezet az 50 dB-es hangerejű hangokat még kifejezetten jól tolerálja, a hétköznapi társalgás hangerőssége sem
haladja meg a 60 dB körüli értéket, fájdalomküszöbünk pedig
120-130 decibel közelében van, magasabb értékű zaj már halláskárosodást, ezenkívül agyi és idegrendszeri károkat is okozhat.
A HÉV mellett állva már 80 dB-lel terheljük szervezetünket, egy
koncert zajszintje akár 100-110 dB-re ugrik, és ezt a szintet éri

el egy láncfűrész is. A reptéren még ennél is ártalmasabb a zajszint. A jetmotoros gépek 120-130 dB-re „képesek”, és az utazóktól búcsúzóknak is kijut a hangerőből a távolabbi repülőtéri
teraszon, igaz, a zaj ott mintegy 80 dB-re mérséklődik. De ne
becsüljük le az átlagos irodai zajokat sem – a számítógép zúgását, a fénymásolók hangját és a telefoncsörgést –, hiszen munkanapokon akár 10-12 órát vagyunk kitéve a folyamatos hanghatásoknak.
Az alvás igazán akkor számít pihentetőnek, ha a zajterhelés
nem haladja meg a 15-20 dB-t, 55 felett az alvó ember szívverése felgyorsul, vérnyomása és vércukorszintje megemelkedik,
valamint megnő a vérben a szabadon áramló zsírsejtek száma
is. Fontos szempont, hogy a 100 dB nem kétszer olyan hangos,
mint az 50 dB. A hangerő érzékelése egyrészt mindig szubjektív,
és az egyedi hallóképességtől függ, másrészt a 10 dB-es hangerőnövekedést nagyjából kétszer olyan hangosnak érzékeljük.

A csend is árthat
Vannak olyan helyek, ahol nem a zaj, hanem éppen annak hiánya okoz problémát. A speciális hangelnyelő elemeket tartalmazó és geometriailag is a hang elnyelésére kialakított, úgynevezett süketszobában a hangerősség nem éri el a 10 decibelt sem. A visszhangmentes kamra
gyakorlatilag a hangok 99,9 százalékát elnyeli, a benne keletkező zajok pedig teljesen elvesznek. A háttérzaj olyan halk a szobában, hogy
közelít a matematikusok által mért legalacsonyabb küszöbhöz, az abszolút nulla hanghoz – a következő lépés a vákuum vagy a hang teljes
hiánya. Ilyen helyiséggel a többi között az amerikai Orﬁeld Laboratóriumában vagy az angliai Salford Egyetemen találkozhatunk, de a BME
Villamosmérnöki és Informatikai Karán az Akusztikai és Stúdiótechnikai Laboratórium is rendelkezik süketszobával. A leghíresebbet pedig
Redmondban, a Microsoft székhelyén alakították ki, és a főtervezője, Hundraj Gopal beszédet és hallást kutató tudós szerint nem éppen
kellemes élmény az ott töltött idő. A másfél év alatt megtervezett, és mintegy 1,5 millió dollárból megvalósított szobát rezgéscsillapító
rugókra építették, 30 centiméter vastag betonfalazat öleli körbe, míg belülről ék alakú, üvegszálas panelek borítják, ezek törik meg a hanghullámokat, így nem tudnak visszaverődni a szoba belsejébe. A Microsoft speciális kamrájához Guinness-rekord is fűződik: a helyiségben
a hitelesítők –20 decibelt mértek! A negatív decibel olyan hangintenzitásokat jelent, amit az átlagos, egészséges emberi fül már nem képes
meghallani. Akik kipróbálták, arról számoltak be, hogy olyan hangokat érzékel az ember, melyekre korábban sosem ﬁgyelt. Hallhatóvá válik
a légzés, a szívverés, vagy ha csak elfordítjuk a fejünket. Csikorognak ugyanis a csontjaink. Miután hallószervünk folyamatosan zajoknak
van kitéve, mindig hat valamennyi légnyomás a dobhártyára, ez azonban itt megszűnik. A bent lévők rövid időn belül rosszul érzik magukat,
hallucinálni kezdenek, és elveszítik egyensúlyukat, mivel a visszhang teljes hiánya megzavarja a térérzékelést. A Microsoft természetesen
nem emberek kínzására hozta létre a süketszobát, hanem elsősorban a hangok tudományos kutatására használják, mikrofonokat, hangfelvevőket, fejhallgatókat tesztelnek ebben az ember számára különleges környezetben.
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Kétes dicsőség
A legszebb óváros, a legnépszerűbb téli vásár, a legvonzóbb turisztikai célpont – a települések szívesen büszkélkednek bizonyos
listákon elfoglalt előkelő pozíciókkal. Nos, a világ legzajosabb városa címért soha senki sem akar „ringbe szállni”, a WHO azonban
összetett vizsgálatok alapján felmérte, hol uralkodnak áldatlan
állapotok a zajszennyezést illetően. A szervezet néhány éve készült tanulmányában hihetetlen különbségeket lehet felfedezni.
A kutatók szerint Újdelhiben az emberek füle 20 évvel „idősebb”,
mint a hasonló korú, ám csendes faluban élőké. A nem túl dicsőséges lista élén kínai megapoliszok, míg a végén két európai város,
Zürich és Bécs szerepel. A kétes dicsőséget jelentő címért szinte
minden kontinensen éles a verseny, és évről évre változik a sorrend
az egyes nagyvárosok között.
Guangzhou (Kanton) feltehetően egyetlen turisztikai kiadványában sem fogja feltüntetni az említett listán szerzett első helyét.
A Hongkongtól mintegy 120 kilométerre fekvő kínai kikötővárosban a megszokott problémák – forgalom, építkezések – mellett
az áruházakban felszerelt, népszerű slágereket játszó hangszórók
súlyosbítják a helyzetet, amit az is tetéz, hogy a hangosbeszélőkön
kihagyhatatlan akciókat hirdetve csábítják be a vásárlókat az üzletekbe. A város egyes részein a lakók szinte sosem nyitják ki az ablakokat. Tokió lakóinak száma körülbelül 40 millió, az agglomerációban élőkkel ez tovább nő, és a ﬁlmekből jól ismert tömegjelenetek
a vasúti és metrószerelvényeknél valóban mindennaposak. Rá-

adásul Japánban hangosbemondón tájékoztatják a közlekedőket
a szerelvények érkezéséről, az ajtók záródásáról és az indulásról.
A tokióiak egy része már fülhallgatóval vagy füldugóval védekezik
az állandó zaj ellen. Nem sokkal jobb a helyzet São Paulóban sem,
ahol a zajszennyezés elsősorban a szegénységgel és a kaotikus közlekedéssel függ össze. Miután a legnépesebb brazil városban élők
többsége ingázik, folyamatosak a dugók a városban és a környékén, a leggazdagabbak pedig egyre gyakrabban a helikopterezést
választják a piros lámpáknál való bosszantó és unalmas várakozás
helyett. A tengerparttól 60 kilométerre fekvő metropolisz egy élhetőbb tömegközlekedési rendszer kidolgozásába kezdett, hogy
2030-ig valamelyest csökkentsék a túlzsúfoltságot.
Van egy város, amelyik sosem alszik. Ez New York. A Nagy Alma egyes részein éjjel három órakor sem sokkal kisebb a nyüzsgés,
mint délelőtt 11-kor. Az örökké pulzáló városban folyamatosak
az építkezések, és turisták milliói fedezik fel maguknak napról napra az útikönyvekben felsorolt nevezetességeket. Némely kutatások
már arra is rávilágítottak, hogy New York leghangosabb negyedeiben a gyermekek növekedésére és fejlődésére is hatással vannak
a zajok. Minél nagyobb a hangterhelés, annál súlyosabbak az olvasással, ﬁgyelemmel és problémamegoldó képességekkel kapcsolatos gondok. Nem meglepő, hogy 2016-ban Sounds of New
York City (New York város hangjai) elnevezésű projektet indítottak, melynek részeként akusztikus érzékelőket helyeztek el a város
több pontján. Ezek nem csupán a zajszintet mérik, hanem a zaj
forrását is be tudják azonosítani.

Az átlagos irodai zajook – a számítógép zúgása, a fénymásolók hangja
és a telefoncsörgés – folyamatos hanghatásainak munkanapokon akár
10-12 órát vagyunk kitéve. Európában évente félmilliónál több egészségesen eltölthető életév megy veszendőbe a zajártalom miatt, és évente
mintegy háromezren halnak meg a zaj okozta szívbetegségben.
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Mérd meg magad
Ha valakit érdekel, valójában mennyire zajos környezetben él,
nincs rászorulva környezetvédelmi szervezetek tanulmányainak olvasgatására, maga is utánajárhat a problémának. Az iOS
és az Android számára egyaránt elérhető NoiseTube nevű
közösségi alkalmazás ugyanis éppen ennek a monitorozására
jött létre. Az ingyenes és egyszerűen letölthető mobilapplikáció
segítségével okostelefonod egyfajta zajmonitor-állomássá
válik, alkalmazásával pedig minden egyes felhasználó részt
vehet egy közösségi zajtérkép létrehozásában azzal, hogy
az applikáció használatával megosztja mérési eredményeit és
GPS-adatait a közösségi felületen. Emellett arra is lehetőség
van, hogy szubjektív megjegyzéseket tegyünk arról, hogy
egyes helyeken a zaj mennyire zavaró a járókelőnek. Jelenleg
mintegy 500 városról érkeznek információk a lelkes alkalmazóknak köszönhetően. A párizsi Sony Computer Science
Laboratories és a brüsszeli Vrije Universiteit kutatói által
kezdeményezett projekt értékes információkkal szolgálhat
a környezetvédelmi szakemberek számára is.

A 17 millió lakosú Kairóban már egy 2007-es felmérés is elkeserítő eredményeket mutatott, és azóta sem javult a helyzet. A tanulmány készítői akkor úgy fogalmaztak, hogy zajterhelés szempontjából Egyiptom fővárosában élni pontosan olyan, mintha
egész nap egy gyárban dolgoznánk. Az átlagos zajszint 90 dB, mely
szinte sosem csökken 70 alá. És hogy Európa se maradjon ki a felsorolásból, Spanyolország egyik legnépszerűbb városában, Barce-

lonában kiemelkedően erős a közúti, a légi és a vasúti forgalom.
A turistáknak és a latin vérnek köszönhetően pedig az éjszakai élet
tovább fokozza a problémát; a hangos klubok és bárok közelében
élők nemigen tudnak mélyen aludni. Az éjszakai zajszint gyakran
eléri a 60-65 dB-t.
Magyarországot is erősen érinti ez a kérdés, ugyanis hazánkban
több mint kétmillió ember él zajszennyezett területen. Budapesten
a WHO 35 audiológus bevonásával hat éven át tartó kutatásának
eredményei szerint az Astoria és a Blaha Lujza tér közötti szakasz,
a Ferenc körút és az Üllői út találkozása, illetve a Nyugati pályaudvar környéke, valamint a Margit körút tartozik a legzajosabb
helyek közé. Ugyancsak halmozottan hátrányos környéknek minősülnek az autópályák bevezető szakaszai. A Herman Ottó Intézet
megbízásából 2018 végén tovább bővült hazánk zajtérképe, melyre a főváros mellett felkerült Szeged, Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza, Pécs és Győr is. A zajtérkép elkészítése meglehetősen öszszetett feladat. Budapest esetében például több millió ponton kell
hosszú időn át különböző napszakokban adatokat rögzíteni, a teljes zajtérkép pedig úgy 240 millió adat átlagolásából született meg.

Mit tehetünk ellene?
A forgalmasabb bevezetőutak körül – ahol az épületek elhelyezkedése megengedi – egyre több helyen építenek zajárnyékoló falakat, melyek nagymértékben csökkentik a forgalom okozta problémát. A legjobb minőségű falak akár már 12-13 dB-es tompításra
is képesek. Az autópályákat manapság egyre távolabb építik a la-
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kott területektől, a legújabb tervekben már olyan nyomvonalak
szerepelnek, melyek közelében nincsenek lakóépületek. A lakásfelújítások során pedig folyamatosan jelennek meg a megfelelő
hanggátlással rendelkező ablakok. A tudatos közlekedéstervezés
a villamossínek zajszigetelésével tehet egy újabb lépést az élhetőbb városokért, a technológiai fejlesztésnek köszönhetően a sínek sehol sem érintkeznek a pályatesttel. A vasúti forgalom esetében a tervszerű járműpark-megújítással és pályafelújítással lehet
kedvező eredményeket elérni. A közlekedési hálózat módosítása,
vagy akár a forgalom elterelése mind-mind előremutató lépésnek
minősülhet a belvárosokban élők számára. Komoly gondot okoz
a repülőgép-forgalom is azokon a településeken, melyek közel
fekszenek a repterek kifutópályáihoz. A légi folyosók városokat
érintő szakaszain nemritkán 5-10 percenként húz kondenzcsíkot
maga után egy-egy légi jármű, ezért mind több városban megtiltják az éjszakai repülést, a pilótáknak meg az egyre meredekebb
felszállást és ereszkedést írják elő.
Kínában egészen drasztikus lépésre szánták el magukat. Számos
nagyvárosban akusztikus kamerák pásztázzák a dudáló sofőröket,
és a felvételek alapján a rendőrség dönti el, hogy indokolt volt-e
a hangjelzés használata. Amennyiben túlzónak ítélik a türelmetlenséget, a vétkes 16 dollárnak megfelelő összegű bírságra számíthat. Európában is számos új projekt indult, Párizs három forgalmas
sugárútján egyenként 250 méteres szakaszon fektettek le újszerű
aszfaltot, ezzel jelentősen csökkentik a gépjárműforgalom okozta
zajt, nyaranta pedig vízzel hűti a környezetét. A francia cégek által
kifejlesztett útburkolat világosabb, ezért kevesebb fényt nyel el,

emellett a szokásosnál porózusabb, hogy képes legyen a víz tárolására és a környezet hőmérsékletének csökkentésére anélkül, hogy
veszítene a tartósságából. A New York-i metróhálózat fülsüketítő
csikorgását gyakoribb karbantartással próbálják orvosolni. Az éles
kanyarok sínpályáit rendszeresen olajozzák, csendes vonatkerekeket és testre szabott fékezőrendszert használnak.
Természetesen mi magunk is tehetünk a zajártalom ellen.
A stand-by üzemmódban hagyott számítógépek, televíziók és
egyéb elektromos eszközök is adhatnak ki hangot. Zenehallgatáskor sose használjunk maximális hangerőt a fülhallgatóinkon,
hiszen ezek az eszközök közvetlenül a fülünkbe irányítják a hangot. És mondhatunk nemet is a felesleges géphasználatra. Feladva
kényelmünket, hagyjuk néha „pihenni” az autónkat, a tévét, használjuk ritkábban a porszívót vagy nyáron a fűnyírót.
Az ENSZ előrejelzése szerint a 21. század közepére a Föld lakosságának a kétharmada városokban fog élni, ami jelentősen növeli a zajszennyezés mértékét. Az emberiség sokáig úgy tekintett
a zajra, mint a nagyvárosi élet elkerülhetetlen velejárója, és nem is
próbálta kontrollálni vagy csökkenteni a káros hatást. A néhány
éve indult kezdeményezések és programok még nem értek el igazi
áttörést ezen a területen. Pedig a világszervezet egy korábbi becslése szerint csak Európában évente félmilliónál több egészségesen
eltölthető életév megy „veszendőbe” a zajártalom miatt, és évente
mintegy háromezren halnak meg a zaj okozta szívbetegségben.
Erre a felettébb súlyos problémára hívja fel a ﬁgyelmet 1996 óta
a zajszennyezés elleni világnap, amelyet minden évben április utolsó szerdáján tartanak. ¡
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A vízellátás digitalizálása
A világ számos nagyvárosában hatalmas lépéseket tesznek annak érdekében, hogy
digitalizálják az infrastruktúra több területét, köztük az energetikát és a közlekedést. Azonban a legtöbb esetben még várat magára az a lépés, hogy a vízellátást is
integrálják az okosváros-stratégiájukba és az ezekhez kapcsolódó rendszerekbe.

Az okos monitorozási technológiának az ivóvíz- és a szennyvízközművi rendszerekben történő alkalmazásával a vízközműüzemeltetők optimalizálhatják berendezéseik irányítását.

M

égis egyre több nagyvárost kényszeríthet az intelligens vízgazdálkodási rendszerek bevezetésére az a
tény, hogy a hagyományos víz- és szennyvízközműrendszereket nem az éghajlatváltozás és a gyors
urbanizáció okozta növekvő igénybevételre tervezték. Ezért az elöregedő infrastruktúrával járó kockázatok világszerte komoly gondot jelentenek a vízközműveket üzemeltető vállalatoknak. A valós
idejű észlelési és monitorozási technológiák alkalmasak lehetnek
a szivárgások és vízminőségi problémák korai észlelésére. Ezekről
számolt be James Chalmers, az ABB Hajtások, Global Water &
Waste Water üzletág elnökhelyettese, aki szerint az intelligens monitorozási technológiákat hajtásokkal és motorokkal kombinálva
a víziközmű-üzemeltetők áttérhetnének a valós idejű rendszerfelügyeletre. A megfelelő eszközökkel és szolgáltatásokkal pedig a fel-

hőn át valós idejű adatok nyerhetők a távoli vízközművek berendezéseiről. Az új módszer lelkét a vezeték nélküli okos érzékelők új
generációja adja, így már a működési hiba fellépése előtt költséghatékonyan megtervezhetők a karbantartási lépések, amivel elkerülhetők a váratlan üzemi leállások, és csökkenthető az állásidő is.
A valós idejű, adaptív viselkedést támogató, beépített intelligenciájú technológia segítséget nyújt a szélsőséges időjárási viszonyok
miatti problémák kezelésében is, például amikor a túlzott mennyiségű csapadék vízminőségi problémákat okoz. A digitális megoldás
segítségével a szakemberek elemezhetik az érzékelőktől gyűjtött
adatokat, majd azok alapján intézkedéseket dolgozhatnak ki, amelyekkel javítható a víz- és a szennyvízközművi berendezések üzemeltetése. Az érzékelők alkalmazásával a hagyományos szivattyúkat intelligens, vezeték nélkül csatlakoztatott berendezésekké lehet
fejleszteni. Bár a vízközmű-üzemeltetők mindig ﬁgyelemmel kísérik
a hálózatukban bekövetkező változásokat, egyebek között a csővezeték nyomásának és a szállított vízhozamnak az ingadozását is,
amely például dugulásra vagy szivárgásra utalhat, néha mégis előfordul, hogy a rendszerrel kapcsolatos problémáról csak akkor szereznek tudomást, amikor egy fogyasztó csőtörést jelent be. A kezeletlen szennyvíz környezetbe jutása pedig komoly problémát okoz,
mert veszélyeztetheti az emberek és a vagyontárgyak biztonságát.
A digitalizálás az, ami a lehető legkorábbi ﬁgyelmeztetést biztosítja az esetleges problémákkal kapcsolatban. Az okosvárost
gyakran a „rendszerek rendszereként” írják le, amelyben a dolgok
internetét (IoT) és az analitikát kombinálják a hagyományos infrastruktúrával. Ezek a nagyvárosok az IoT és az analitika alkalmazásával biztosítják a kiváló üzemi hatásfokot, javítják a szolgáltatások színvonalát, a fenntarthatóságot és a gazdaság dinamizmusát.
A korábban elkülönülő szektorok, mint az energetika, a közlekedés, a katasztrófaelhárítás és a vízellátás, az új megközelítésben
egymással összehangoltan működnek. ¡
A távmonitorozási megoldások lehetővé teszik,
hogy a hajtások, a villanymotorok és a szivatytyúk adatait feltöltsék a felhőbe, és kulcsfontosságú információkat szolgáltassanak a hajtáslánc állapotáról és teljesítményéről.
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hardver akcelerátor • home office

Tungsram
startup program
Sikeresen zárult a Tungsram és
a Startup Campus által tavaly indított, a régióban egyedülállónak számító hardver akcelerátor program.

A

program keretében a kiválasztott startupok gyártási kapacitást és üzleti képzést kaptak ahhoz,
hogy kifejlesszék és tökéletesítsék a prototípusukat és
az üzleti modelljüket, valamint megszerezték a Hiven-

Szárnyalnak
a PC-eladások
Az amerikai piackutató, az IDC kimutatása szerint ritkán látott mértékben, több mint 55 százalékkal nőtt
az idei első negyedévben leszállított
PC-k száma. Az OEM-gyártók eredménye március végéig összesen közel
84 millió darab konfiguráció volt.

tures és a Startup Campus közös, 15 + 5 millió forintos inkubációs befektetését.
A regisztráció feltétele egy ötlet vagy korai prototípus megléte volt,
az öt startup pedig idén márciusban mutatta be egy zártkörű rendezvényen az akceleráció eredményét.
A Respray nevű kezdő vállalkozás egy újratölthető aeroszolos palack és
újratöltő automata ötletét fejlesztette tovább, míg az Ultimate Waterprobe
a halastavak vízminőségének ellenőrzésére és fenntartására alkalmas
okoseszköz részleges prototípusát készítette el. A Nimbolo sportoló gyerekek számára egy vezérelt, sokszínű LED-es jelzőeszközből és hozzá tartozó
applikációból álló, innovatív tréningrendszert dolgozott ki, az SDRobot csapata pedig a program során legyártotta az első prototípusát. A katasztrófavédelmi vagy ipari gyártási helyzetekben adatgyűjtést és megﬁgyelést végző
mobil robotot még tesztelik. És végül a világítástechnikai startup, a saját
anyagában világító üvegfelületet készítő LEG Technology jelenleg validációs
méréseket végez, és a következő hónapokban készül el a prototípussal. ¡

majd. A termékek árának növekedése pedig a drágább gamer, a felsőkategóriás nagyvállalati, illetve az oktatásban előszeretettel alkalmazott érintőképernyős modellek iránt megnövekedett érdeklődésre vezethető vissza.
A gyártók versenyében továbbra is megnyugtató előnnyel vezet a Lenovo,
míg a képzeletbeli dobogó másik két fokára a HP és a Dell léphetett fel. Az élmezőny legnagyobb nyertese az Apple volt, amely megduplázta a tavalyi
első negyedévben leszállított Mac konﬁgurációinak darabszámát. A ritkán
látható mértékű, 111,5 százalékos növekedéssel a kaliforniai székhelyű vállalat az Acer elé került, így már a negyedik legnagyobb szereplőnek számít. ¡

A

z iparág legutóbb közel egy évtizede volt képes hasonló eredményre, és a szakértők úgy tartják, hogy
ez az érdeklődés az elkövetkező két-három évben is megmarad. Állításukat arra alapozzák, hogy a piaci igények,
a home oﬃce és a távoktatás elterjedésének köszönhetően már most nagyobbak voltak, ám az alkatrészhiány
– félvezetős komponensek – és a logisztikai problémák
továbbra is nehezítik a gyártók életét. A PC-piac idei évének legnagyobb kihívását várhatóan a chiphiány jelenti
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Szerző: Bencze Áron

Hogyan segíti a vadon
élő állatok védelmét
a technológia?

Egy brit kutatás szerint napjainkra a világ szárazföldi ökoszisztémáinak csupán három
százaléka maradt érintetlen. A technikai fejlődés jóvoltából azonban az emberiség már
nem kizárólag negatív hatással lehet az állatvilágra, léteznek olyan kezdeményezések is,
melyek a veszélyeztetett fajok védelmére hivatottak. Ráadásul még magánemberként is
tehetünk értük: csúcskategóriás kamerákkal őrködhetünk nemzeti parkokban a kanapénkról, vagy éppen a közösségi médiában emelhetünk szót az állatok kiirtása ellen.

A

Föld mintegy 4,5 milliárd éves történetében öt jelentős, tömeges (a fajok több mint felét érintő) kihalást
különböztet meg a szakirodalom; az okok különbözőek voltak, ám a mostaniért elsősorban az emberiség
a felelős. Edward O. Wilson, a Harvard Egyetem biológusa már
az 1990-es évek elején 30 ezerre tette az évente kihaló fajok számát,
ami a természetes háttérkihalás több mint tízezerszerese. Az elmúlt mintegy három évtizedben a kipusztulási ráta tovább nőtt,
és egyre szélesebb körben elfogadott az a tétel, mely szerint a ha-
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todik tömeges kihalás fázisába léptünk. Ezért is fontos, hogy mind
több olyan technológiai fejlesztés és program indult el az elmúlt
években, melyekkel talán megfordíthatjuk ezt a folyamatot.

Virtuális parkőrök
Magyar kutatóknak köszönhetően idén májusban afrikai elefántok kaphatnak hatékony védelmet az orvvadászoktól. A Szegedi
Tudományegyetem munkatársai egy olyan eszközt fejlesztettek

it
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Magyar kutatóknak köszönhetően idén májusban afrikai elefántok kaphatnak hatékony védelmet az orvvadászoktól.
Egy-egy lövés eldördülése után a találmány detektálja a fegyver hangját, és műholdas kapcsolaton keresztül riasztja
a parkőrséget. A kétkilós műszert az ormányosok nyakára fogják rögzíteni, és a korábbi lövésdetektorokkal szemben
nemcsak néhány hónapon keresztül őrzi az állatok békéjét, hanem a tervek szerint két éven át.

ki, amelynek révén jelentősen visszaszoríthatják a veszélyeztetett
állatok illegális vadászatát, ugyanis egy-egy lövés eldördülése után
a találmány detektálja a fegyver hangját, és műholdas kapcsolaton
keresztül riasztja a parkőrséget. A kétkilós műszert az ormányosok
nyakára fogják rögzíteni, és a korábbi lövésdetektorokkal szemben
nemcsak néhány hónapon keresztül őrzi az állatok békéjét, hanem a tervek szerint két éven át. A műgyantabevonat nemcsak
a trópusi időjárás viszontagságai ellen nyújt védelmet, de egyben
lehetővé teszi a minőségi hangrögzítést is. A műszert először teheneken, majd a San Diegó-i állatkertben elefántokon tesztelték
– sikerrel. Az elefántok populációja a 20. században a töredékére esett vissza, a felmérések szerint negyedóránként lelőnek egy
példányt, így napjainkban mintegy 40-50 ezer egyed maradt a vadonban. Létszámuk feltérképezésében a 2014-ben felbocsátott,
mintegy 600 kilométeres magasságban keringő WorldView–3
műhold segített, melynek nagy felbontású kamerái folyamatosan
kísérték az állatok vándorlását a szavannákon. Azért esett a választás erre a fajra, mert ezek a legnagyobb testű szárazföldi állatok,
ezért könnyű észrevenni őket. A projekt az Oxfordi Egyetem és
a Twentei Egyetem együttműködésében valósult meg, míg az érzékelés folyamatát lehetővé tevő algoritmust a Bathi Egyetem kutatója, Olga Isupova fejlesztette ki. A területet pásztázva a mesterséges intelligenciával párosított műhold néhány percenként
több mint ötezer négyzetkilométernyi terület képanyagát képes
összegyűjteni. Ez az új technológia nemcsak az alacsonyan szálló
repülőgépekből végzett állatszámlálás precizitását tudja biztosítani, de jóval környezetbarátabb megoldást is kínál.
Szintén a legnagyobb szárazföldi emlősöket védi a mesterséges
intelligenciával működő PAWS (Protection Assistant for Wildlife

Security), amely képes prognosztizálni, hogy egy adott területen
belül hol jelenhetnek meg orvvadászok. A szoftverre elsősorban
azért volt nagy szükség, mert az olykor több ezer négyzetkilométer területű nemzeti parkok teljes és folyamatos felügyeletére
nincs elég ember. A tanzániai Serengeti Nemzeti Park területe
Belgiuméval vetekszik, mégis csupán 150 vadőrt tudnak foglalkoztatni. A PAWS a begyűjtött információk – fogtak-e el ott állatot,
raktak-e le csapdát – alapján zónákra osztja a megﬁgyelt területet,
és az adatokat kiértékelve a platform egy útvonalat tervez a parkőröknek, akik ezt követve könnyebben lefülelhetik az illegális

Egy mesterséges intelligenciával működő rendszer képes
prognosztizálni, hogy egy adott területen belül hol jelenhetnek meg orvvadászok. A begyűjtött információk – fogtak-e
el ott állatot, raktak-e le csapdát – alapján zónákra osztja
a megﬁgyelt területet, és az adatokat kiértékelve a platform
egy útvonalat tervez a parkőrök számára, akik ezt követve
könnyebben lefülelhetik az illegális vadászokat.
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Folyamatos nyomon követés
A vadon élő állatok nyomon követése és megﬁgyelése nem kis
feladat, azonban a legújabb high-tech nyomkövetők és szenzorok
már számos állatfaj folyamatos megﬁgyelésére alkalmasak. Napelemes GPS-készülékekkel követhetjük például a madarak vándorlási
útvonalát, az egymással vetélkedő majomcsapatok mozgását, de
akár élőben tanulmányozhatjuk a nagymacskák véres vadászatát is.
A technika fejlődésével nemcsak a kommunikáció lesz egyre tökéletesebb, de az eszközök mérete, tömege is csökken. Míg korábban
egy jeladó 250 grammot is nyomhatott, addig az évtized végére
már a tizedére sikerült visszaszorítani a tömegüket, ennek köszönhetően már jóval kisebb termetű élőlények esetében is bevethetők.
A víz alatti lények esetében a súlyprobléma hatványozottan
fontos szempont, a vízi akusztikus nyomkövetők éppen ezért mára
az érzékelhetetlen kategóriába kerültek, tömegük kevesebb mint
1,4 gramm. Ausztrália nyugati partjainál a nagy fehér cápák megﬁgyelése GPS-jeladók segítségével zajlik, a parti őrség által kontrollált
jelzések alapján sokkal gyorsabban lehet ﬁgyelmeztetni a gyanútlan fürdőzőket, így jelentősen csökken a cápatámadás kockázata.
Az OCEARCH Shark Tracker elnevezésű alkalmazás közel valós
idejű információkkal szolgál mintegy 130 cápáról – a nagy fehértől a pörölycápán át a tigris- és makócápáig – világszerte. A közel
egy évtizede működő platform szereplői mára kifejezetten híresek
lettek, egyes példányoknak nagyobb követői tábora van, mint egy
átlagos celebnek. Mary Lee például több mint 125 ezer Twitterkövetővel büszkélkedhetne, ha lenne fogalma arról, mit is jelent
az a közösségi oldal, a Lydia nevű cápa pedig még címlapokra is került, miután két év alatt 56 ezer kilométert tett meg. A Kaliforniai
Állami Egyetem Del Mar-i cápalaboratóriuma drónokkal és vízbe
merülő robotokkal végez kutatásokat tavaly óta. A kétéves megﬁgyelés során elsősorban arra fókuszálnak, milyen közel úsznak
a ragadozók az emberekhez és a parthoz, és azt is, hogy milyen környezeti tényezők növelhetik a cápák emberrel való találkozásának
valószínűségét. A tudósok abban is reménykednek, hogy számos
új információt szerezhetnek a viselkedésükről, és az is kiderülhet,
hogy van-e különbség az agresszivitás tekintetében a fajok között.
Észak-Kaliforniában egy természetvédő csoport lelkes munkájának köszönhetően a FishSpotter nevű szoftver követi nyomon
a jelentősen megcsappant csendes-óceáni lazacpopuláció vándorlását. Ősszel és télen a folyóban felfelé úszó lazacok célja az ívóhelyek

A legújabb high-tech nyomkövetők és szenzorok már
számos állatfaj folyamatos megﬁgyelésére alkalmasak.
Napelemes GPS -készülékekkel követhetjük például
a madarak vándorlási útvonalát, az egymással vetélkedő majomcsapatok mozgását, de akár élőben tanulmányozhatjuk a nagymacskák véres vadászatát is.

vadászokat. A szakemberek nem egy esetben több csapdát tudtak
hatástalanítani, amikor a szoftverre „hallgatva” járőröztek.
A Samsung Wildlife Watch elnevezésű kezdeményezésével pedig egészen új szintre, méghozzá közösségi szintre emelte a nemzeti parkok védelmét. A Samsung Galaxy S20 Fan Edition profeszszionális kamerái 2021. február 25. és április 8. között 24 órában élő
videót rögzítettek a dél-afrikai Kruger Nemzeti Parkban található Balule Természetvédelmi Területről. Az önkéntes felhasználók
a világ bármely pontjáról csatlakozhattak a felhíváshoz, és virtuális parkőrként követhették nyomon a védett állatfajok mozgását.
A kamerák mellett a továbbfejlesztett mesterséges intelligencia
és a harmincszoros szuperfelbontású zoom is segítette az önkéntesek munkáját, akik azonnal jelezhették, ha egy állat veszélybe
került, vagy ha orvvadászok bukkantak fel a környéken.
Az ember szolgálatában

Természetesen a gazdaság olyan fejlesztésekre fókuszál, melyek a haszonállatok minél hatékonyabb felhasználását biztosítják. Ilyen
megoldással találkozhatunk Kaposváron, ahol egy teljesen robotizált tejtermelő laboratóriummal tökéletesítenék a tejhozamot. A Kaposvári
Campuson épülő automatizált istállóban a tehenek vízágyas matracokon pihenhetnek. Erre a meglehetősen szokatlan megoldásra azért
van szükség, mert a tejtermelés a relaxáció közben indul be igazán. Ennek köszönhetően a tehenek egy 30-40 évvel ezelőtti hozam mintegy kétszeresére, akár 70-80 literre képesek naponta. Az állatokkal fejőrobotok foglalkoznak, így emberi beavatkozás nélkül valósul meg
a tőgy előkészítése, a fejés és a fertőtlenítés is. Egyetlen robot 60-80 tehenet kezel, és miután a fejés időpontja a tehénen múlik, a folyamat teljesen stresszmentesen zajlik.
Norvégiában a 30 méter vízmélységben lévő lazacketrecekben próbálnak ideális környezeti állapotot kialakítani a halaknak. A ketrec közepén úszó vezérlőegység bizonyos időközönként egy szonda segítségével méri a víz hőmérsékletét, az oldott oxigén- és sótartalmat, egy
másik szonda pedig a bejövő tengervíz minőségét vizsgálja, majd az adatokat mobilhálózaton keresztül egy adatbázisba juttatják, ahol
az automatikus elemzéseket végzik. Ezek alapján tudnak következtetni arra, hogy a lazacok milyen környezeti feltételeket kedvelnek leginkább, hogyan reagálnak a változásokra. Az Oslói Egyetem kutatói emellett egy olyan eszközt is kifejlesztettek, mely ﬁgyeli a lazacok
légzési mintáit, amiből a halak stressz-szintjére tudnak következtetni. Ezek az információk a betegségek megelőzését segíthetik elő.
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A leggazdagabb kínálattal rendelkező webkamerás oldalon a kanapénkról ﬁgyelhetjük meg a farkasok
életét, a jegesmedvék küzdelmét
a jégmezőkön, a pandák játszadozását a szubtrópusi hegyoldalakon
vagy a fehérfejűrétisas-fészek életét
az iowai Decorah-ból. A rendszerben
pillanatfelvétel készítésére alkalmas
opció is van, így tehát a felhasználók a közösségi oldalaikon megoszthatják kedvenc életképeiket is.

elérése, önkéntes követőiket meg az motiválja, hogy kiderítsék, miként tudják megkönnyíteni az állatok természetes útját. A szoftver
először a felhőbe töltötte fel a felvételeket, majd az 1,6 terabyte méretű és mintegy 2400 órányi nyers adatot mindössze 101 gigabájtra bontotta le, és ezzel mintegy 20,4 órás GIF-sorozatba lehetett
sűríteni az észlelt lazacokról készült videókat. A közösségi média
erejét használta ki az Explore.org szervezet: tíz évvel ezelőtt 50 kamerát helyeztek ki hat kontinensen különféle fajok élőhelyeire, és
az ott készült felvételeket élőben lehet követni a Twitteren. A leggazdagabb kínálattal rendelkező webkamerás oldalon a kanapénkról ﬁgyelhetjük meg a farkasok életét, a jegesmedvék küzdelmét
a jégmezőkön, a pandák játszadozását a szubtrópusi hegyoldalakon vagy a fehérfejűrétisas-fészek életét az iowai Decorah-ból.
A rendszerben pillanatfelvétel készítésére alkalmas opció is van, így
tehát a felhasználók a közösségi oldalaikon megoszthatják kedvenc
életképeiket is. A Monterey Bay Aquarium webkamerája a víz alatti
mélységbe csalogatja látogatóit; tengeri vidrák és pingvinek mellett
medúzák rendkívül változatos pulzálását lehet követni.
Ugyancsak az orvvadászok elleni küzdelemben vesz részt
a Twentei Egyetem, ahol egy kutatócsoport a mozgásérzékelők technológiáját ötvözte a gépi tanulással, hogy alaposan megismerhessék
a vadon élő állatok reakcióit a közvetlen fenyegetések idején. A kifejlesztett érzékelők segítségével mérhetővé és vizsgálhatóvá vált a vadon élő állatok emberek jelenlétére adott reakciója, különféle mozgásminták észlelése által. Az állatokra rögzíthető szenzorok minden
mozgással kapcsolatos információt – hirtelen irányváltás, sebesség
csökkenése vagy növelése – gyűjtenek, a mesterséges intelligencia pedig osztályozza az adatokat, majd egy mobil- vagy műholdas
hálózatra továbbítja. Az érzékelő tizenegy különböző mozgásmintát
képes megkülönböztetni, így nemcsak a veszélyhelyzetre hívja fel
a ﬁgyelmet, de egyúttal abban is segít a természetvédelmi szakembereknek, hogy az érintett fajok ökológiai igényeit jobban megértsék.
Az etetőkre szerelt Birdsy AI nevű mesterséges intelligencián
alapuló rendszer az Észak-Amerika és Európa területén élő madarak

és vadon élő állatok felismerésére képes. A HD 1080p felbontású,
másodpercenként 30 képkocka sebességű kamera önműködően
aktiválódik, amikor élőlények közelítik meg az etetőt. Az intelligens
infravörös éjjellátóval az éjszakai állatok mozgása is megﬁgyelhető.
A beépített mikrofon hangokat is rögzít, és a kamera kézi meg
automatikus fókuszálással is rendelkezik. Az alkalmazás élő közvetítésre is képes, ugyanakkor rövidebb videókat külön is le lehet menteni, és az ugyanazon fajról készített felvételeket külön mappákba
is rendezhetjük, sőt még dátum szerint is kereshetünk a rendszerben. A legérdekesebb videókat vagy képeket egyetlen gombnyomással a közösségi média felületein is megoszthatjuk.
A Wildlife Conservation Society is komoly eredményt ért el
Kínában a közösségi média használatával. Mint ismeretes, a kínaiak körében rendkívül nagy népszerűségnek örvendenek az elefántok agyarából készített termékek. A szervezet kampányával
arra az egyébként egészen egyszerű tényre hívta fel a ﬁgyelmet,
hogy az elefántcsont dísztárgyak és az ormányosok kipusztulása között közvetlen összefüggés van. A kampányban végül több
mint 8000 kínai írt alá egy petíciót az elefántcsont-kereskedelem
ellen, és közel 235 millióan beszéltek róla a közösségi oldalakon és
a hagyományos médiumokban. Természetesen a cikkben felsorolt
kezdeményezések és fejlesztések apró lépésnek számítanak a biodiverzitás helyreállításához vezető úton.
Az Arizonai Egyetem kutatásai szerint a növény- és állatfajok
egyharmada ötven év alatt eltűnhet, körülbelül egymillió állatés növényfajt fenyeget a kihalás a következő néhány évtizedben.
Az egyértelmű, hogy a technológiai fejlődés a természetvédelem
szolgálatába állítható. A korszerű eszközökkel pontosan lehet
monitorozni, hogyan élnek, hol járnak az állatok, és milyen mintázatok ﬁgyelhetők meg az életükben. Ezeket az információkat
hatékonyan felhasználva veszélyeztetett állatfajokat menthetünk
meg. Néha nem kell sokat tenni hozzá, olykor egy ﬁgyelemfelkeltő
poszt, egy jól sikerült pillanatfelvétel is elég lehet ahhoz, hogy beindítsunk egy pozitív folyamatot. ¡
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Az MTA állásfoglalása A
az 5G technológiáról
Idén márciusban állásfoglalást adott ki a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) az 5G mobilhálózatok
várható egészségügyi hatásairól. Az MTA nem tartja
ugyan veszélyesnek a technológiát, azonban véleményük szerint további és folyamatos mérésre, monitorozásra, valamint átfogó kutatásokra van szükség.

jelenlegi modellezések, illetve mérések alapján az 5G technológia alkalmazásával a lakosság napi átlagos személyi RF (rádiófrekvenciás) expozíciója várhatóan nem fog növekedni
– olvasható az állásfoglalásban. Az MTA azonban
arra is ﬁgyelmeztet, hogy egyelőre nem állnak
rendelkezésre egyértelmű tudományos bizonyítékok vagy ellenérvek a különféle elektromágneses tereket rendeltetésszerű módon alkalmazó
technológiák egészségkárosító hatásairól, ezért
további átfogó kutatások szükségesek. Mint írták,
a nagyobb átviteli sebességnek köszönhetően
jelentősen csökken az adatátvitelhez szükséges
idő, ami csökkenti a felhasználók elektromágneses hullámoknak való kitettségét. A jobb rádiós
kapcsolat hatására pedig alacsonyabb teljesítménnyel működhetnek a mobiltelefonok és más
készülékek. A felhasználás módjának változása
– kevesebb beszéd- és több adatforgalom – tovább csökkentheti a készülékekből eredő emberi kitettség mértékét. Az 5G-hez szükséges
új technológia alkalmazásával ugyan változik
a rádiófrekvenciás kitettség jellege, de az átlagos
környezeti elektromágneses expozíció, amely
jelenleg nagyságrenddel az egészségügyi határérték alatt van, várhatóan nem emelkedik – olvasható az állásfoglalásban. ¡

Életünk része maradhat a home office
A McKinsey tanácsadó cég legfrissebb tanulmánya szerint a világ munkavállalóinak több mint 20 százaléka képes ugyanolyan hatékonyan otthonról dolgozni a hét 3-5 napján, mint irodából. A kutatás rámutat arra
is, hogy az üzleti szolgáltatási és az informatikai iparágak alkalmazottai idejük több mint felét olyan tevékenységgel töltik, amelyet távmunkában is hatékonyan lehet elvégezni.

A

korábbi felmérések alapján a vállalatok tisztában vannak azzal,
hogy a home oﬃce milyen kihívásokat és problémákat rejt magában, a visszajelzések ugyanis világosan megmutatták, hogy az otthon dolgozók elszigetelten érzik magukat, épp ezért az üzleti vezetőknek nagyobb ﬁgyelmet kell fordítaniuk a távoli munkaerő közösségének építésére, továbbá a mentális jóllétet javító megoldásokra és
a stresszel kapcsolatos párbeszéd beindítására is. Szakértők szerint
fontos, hogy az otthonról dolgozók határokat szabjanak maguknak.
Érdemes élesen különválasztani az alkalmazotti és egyéb szerepeket,
ehhez pedig határokra és rituálékra is szükség lehet, például alakítsunk ki otthoni irodát, vagy rendesen öltözzünk fel az otthoni munkához. A tanulmány szerint a költséghatékonyság és a technológiai
fejlesztések a home oﬃce további elterjedését prognosztizálják, ezért
is lesz kiemelkedően fontos a vezetőkkel és csapattársakkal történő
formális és informális kommunikáció fenntartása a jövőben. ¡
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Jeff DeGraff, Staney DeGraff

A kreatív gondolkodás
eszköztára

sához hat eszközt ajánl. Ezek a kreatív
eszközök alkotják a KREÁLJ! keretrendszert, vagyis: Körvonalazz!, Replikálj!,
Eszeld ki részletesen!, Asszociálj!, majd
jöhet a Lefordítás és a Jelzést adó
értékelés.
A kreatív gondolkodás eszköztárát,
amely fejleszti észjárásunkat és készségeinket, mindenki használhatja, hogy
remekműveket alkothassunk, új termékeket és szolgáltatásokat hozhassunk
létre, megoldásokat találjunk a legégetőbb problémákra, vagy egyszerűen
csak megtapasztaljuk az új ötletek
kifejezéséből fakadó örömöt. •

Az innovációt elősegítő hat készség
elsajátítása
Pallas Athéné Könyvkiadó
(PABooks)

A kreatív gondolkodás bárki számára lehetséges – állítják a kötet szerzői,
akik a kreatív és dizájnalapú gondolkodás elsajátítását harminc év tapasztalatainak esszenciájaként és legújabb
kutatásaik eredményeként adják közre.
Rendszerezett megközelítéssel a kötet a kreatív gondolkodás elsajátítá-

James Fallon

A pszichopátia belülről
Egy agykutató utazása
agyának sötét bugyraiba

Sorozatgyilkosokkal folytatott kutatása során fölfedezett egy sajátos neurológiai mintázatot, amely segített
magyarázatot adni a hidegvérrel elkövetett erőszakos tettekre. Néhány
hónappal később megtudta, hogy ősei
között több gyilkos is akadt, ami arra
utalt, hogy agyának mintázata nem
a véletlen műve.
Beszámol arról, hogyan dolgozta fel
ezt a felfedezést és annak következményeit, különösen azt, hogy az ember
még annál is bonyolultabb lény, mint
amilyennek eddig képzeltük. •

Park Könyvkiadó

A szerző szerető, támogató családban nőtt fel, gimnáziumi szerelmét vette
feleségül, három gyermeke és rengeteg
barátja volt. Sikeres tudós és egyetemi
oktató lett. Aztán ötvennyolc évesen
egy új információ arra késztette, hogy
górcső alá vegye saját személyiségét.
Könyvében azt meséli el, hogyan
reagált arra, hogy az agyáról készült
felvétel olyan, mint a pszichopatáké.

Horváth Balázs

A fenntarthatóság
pszichológiája

tatásának útját. Mielőtt evidenciaként
könyvelnénk el, hogy jó irányba haladunk, érdemes lenne ezt megfelelő érvanyaggal is alátámasztanunk. Erre tesz
kísérletet a könyv.
„Vajon miért nem járhat együtt az
anyagi-gazdasági jólét az életminőségi
jólléttel, boldogsággal, megelégedettséggel és örömteli élettel? A könyv rendkívül gazdag ismeretanyaggal válaszol
a kérdésre, rendre megvizsgálva a pozitívumok mögött húzódó akadályokat,
destrukciókat.”
Bagdy Emőke

A környezeti problémák emberi oldala
Typotex Kiadó

Boldogabbak vagyunk, mint 12 000
évvel ezelőtt? Jogosan merül fel a kérdés, hogy az elmúlt évezredek alatt
felhalmozott tudás vajon boldogabbá
tett-e bennünket. Ha igen, akkor valószínűleg jó úton vagyunk. Ha nem, akkor
valamit elrontottunk. Tízezer éve járjuk
a mezőgazdaság, tágabb értelemben
a környező világ jelentős megváltoz-
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Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: Wikipédia

Az Intel 4004

Balról: Andrew Grovee (Gróf András),
Robert Noyce éss Gordon Moore
1978-ban

Forrás: Wikipédia

A 20. századi technikatörténetben szinte
mindenhol ott vannak a magyarok, akik
sokszor már szülőföldjükről elkerülve alkottak maradandót. Akadnak köztük olyanok,
akik nem valamilyen találmánnyal vagy felfedezéssel írták be magukat a történelembe,
hanem egy üzlet felfuttatásában vállaltak
oroszlánrészt, és ténykedésük így is az egész
világra hatással volt. Mint például Andrew
Grove és Leslie L. Vadasz, azaz két ötvenhatos magyar, Gróf András és Vadász László.
Gróf és Vadász is 1936-ban született Budapesten, ahol erős matematikaoktatásban
részesültek (Gróf a híres Fasori Evangélikus
Gimnáziumba kezdett járni, ott tanult korábban Neumann János és Wigner Jenő is).
Miután disszidáltak, Gróf Amerikában telepedett le, ahol előbb a City College of New
Yorkban tanult vegyészmérnöknek, majd
a Berkeley-n szerzett doktorátust. Vadász
eközben Kanadában élt, ahol a montreali
McGill Egyetemen villamosmérnökként
végzett. Ezután költözött az Egyesült Államokba, ahol a formálódó IT-szektorban
kezdett kutatás-fejlesztési területen dolgozni; előbb három évig a Transitron Corporationnél, majd 1964-től a Fairchild Semiconductor Internationalnél. A két magyar
ott találkozott, ugyanis 1963-tól Grove is
a Fairchildnál dolgozott a kutatás-fejlesztési részlegnél.
1968-ban aztán két iparági veterán,
Robert Noyce és Gordon Moore kilépett
a cégtől, és megalapította az Integrated
Electronics Corporationt, röviden az Intelt
(pikáns, hogy mindketten tagjai voltak a
„nyolc árulónak”, vagyis a Fairchild alapítóinak, akik korábban hasonló körülmények
között távoztak egy másik félvezetőgyártótól). Noyce és Moore első dolga volt felvenni két olyan mérnökzsenit, akinek kulcsfontosságú szerepet szántak az Intelnél:
Andy Grove-ot és Les Vadaszt.

Forrás: Wikipédia

Az Intel magyar
főnyereményei

építsenek készletet a különböző utasítások végrehajtására, inkább egyetlen chipre
próbálták integrálni a feladatokat. Vadász
erőforrásait később a cég egyéb termékei
is lefoglalták, így a tervezést már az olasz
Federico Faggin vezette végig, és 1971-re
elkészült az Intel 4004, a világ első olyan
mikroprocesszora, amely kereskedelmi forgalomba került.

Leslie L. Vadaszz (Vadász László)
2007-ben

Az Intel eleinte memóriaegységeket
akart gyártani, de hamar bővítették a proﬁlt, és szerződtek a japán Busicom céggel,
vállalva egy számológépbe való chip fejlesztését. A fejlesztők Vadász vezetésével
elvetették az ötletet, hogy több chipből

INDEX

A vívmány óriási lökést adott a számítástechnikának, akárcsak fejlettebb utódja,
az 1974-es Intel 8080, amely az első személyi számítógépekbe is bekerült. E gépek
körül komoly klubélet és techkultúra formálódott, amiből aztán olyan vállalatok
nőttek ki, mint az Apple és a Microsoft.
A hetvenes évek végére berobbant a PCpiac, és az Intel a következő évtizedekben
sorra hozta ki szédítő ütemben fejlődő
processzorait a 8086-ostól a 80386-oson
át a Pentiumokig.
Vadász 1991-ig tartotta szemét a fejlesztéseken, akkor megalapította az Intel Capital kockázatitőke-befektető céget, és kisebb cégek, startupok útját egyengette.
Onnan ment nyugdíjba 2003-ban, és jelenleg is a Szilícium-völgyben él. Gróf Andrásnak a vállalat élén jutott fontos szerep:
a cég gyártási folyamatait tervezte és irányította, biztosítva azt, hogy a mikroprocesszorok nagy mennyiségben és jó minőségben kerülhessenek piacra. Az Intel az ő
operatív vezetésével lett a világ legfontosabb, több tízmilliárd dollárt érő chipgyártója. 1998-ig volt vezérigazgató, akkor a cég
már 64 ezer embert alkalmazott. Sokat segített a Szilícium-völgy későbbi cégvezetőinek, így amikor 2016-ban elhunyt, rengetegen méltatták. „Folyamatosan tanultam
tőle” – mondta róla Bill Gates. ¡
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CSŐHAJLÍTÁSOK – INDUKCIÓS CSŐHAJLÍTÁS
Indukciós csőhajlítási technológiával cégünk
szabványos és egyedi íveket gyárt.
Innova v technológiánknak köszönhetően
bármilyen sugarú és falvastagságú csövek
hajlítását el tudjuk végezni, DN 400-as
csőátmérőig.
HAJLÍTÁSOK – CNC 3D CSŐHAJLÍTÁS
Hidegen hajlíto csőívek gyártása, egyedi
hajlítási tervek megvalósítása, térbeli 3D-s
hajlítás, ado csőelemen belül változó sugarú
hajlítások, például csőkígyó, csőspirál,
U csöves hőcserélők, illetve nagy pontosságú
hajlított gépalkatrészek gyártása.

MasaFém,
Masa István E. V.
5420 Túrkeve,
Kuthen király utca 3.
masamuvek.hu

ÉPÍTÉSZETI HAJLÍTÁSOK
Az építkezések, építőipar
területén különböző hajlítási
igények merülnek fel a tervezés során.
Csövek, Euro szelvények
hajlítása DN 700 átmérőig.

BMC teherautók – minőséget a legjobb áron!
www.tendixtruck.hu

BMC építőipari 3 és 4 tengelyes billencsek, betonmixerek,

közúti áruszállító teherautók és nyerges vontatók.

2 év kilométerkorlátozás-nélküli garancia!
Cummins és FPT motorok • ZF váltók és tengelyek

2310 Szigetszentmiklós, Határ út 22. ¡ www.infoware-zrt.hu

