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tehát az előzetesen várt eredményt hozta. A nagy kérdés
most az, hogy az új elnök milyen pályára állítja az elmúlt
egy évben alaposan átalakult intézményt. A kampányban
elhangzott, hogy az intézethálózat tavalyi leválasztását
hibának tartó akadémikus szeretné visszaszerezni a kutatóintézeteket, de ennek pillanatnyilag minimális az esélye.
A világhírű agykutató megválasztásában alapvető szerepet
játszhatott, hogy miközben az akadémikusok jelentős része
neheztelt a kormányzatra az intézetek leválasztása miatt,
Freund Tamás végig békülékeny hangot ütött meg. Bölcsen
nyilatkozta, hogy az Akadémia nem lehet ellenzékben, nem
áshatja be magát egy lövészárokba. Üzenetét megértve,
a szavazáskor az akadémikusok többsége a kiegyezésre hajlott, támogatta a kormánnyal való szorosabb együttműködést. Ezt az akadémikusok részéről gesztusnak tekinthetjük,
amivel minden érintettnek élnie kellene.
Freund Tamás erénye, hogy vezetése alatt a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tovább erősödött, és a világ egyik
legjobb idegtudományi központja lett. Tudatosan fejlesztette intézetét, műszereket szerzett, a szakma legjobbjait
– megannyi fiatalt – tudta hazacsábítani. Elévülhetetlen
érdeme van a Nemzeti Agykutatási Program elindításában.
Tudja, hogyan kell működtetni a világ élvonalába tartozó
intézményt. Az Akadémia sokat nyerhet ezzel a tudással.
Szegedi Imre
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Interjú Bartók Tibor biológus kutatóval

Szerző: Szegedi Imre • Fotó:: Reviczky Zssolt

Referencia
a világ számára
„Kihívásnak érzem, hogy ha egy műszer elromlik, azt magam vagy nyugdíjas mérnök
barátom segítségével megjavítsam. Eddig igen
nagy hatékonysággal dolgoztunk, mert harminc év alatt mindössze háromszor járt laboratóriumaimban gyári szervizes szakember”
– nyilatkozta magazinunknak a Fumizol Kft.-t
vezető Bartók Tibor biológus, a mikotoxinok
világhírű kutatója, akit Felinger Attila vegyészmérnök ajánlott. A szakember akadémikus
édesapjától tanulta meg a kutatás és a szakma
szeretetét, illetve azt, hogy az alázattal végzett
munka viszi előre az embert.

Szegeden, a saját laboratóriumában beszélgetünk. Elképesztő az a műszeregyüttes, amely a munkáját segíti…

– Büszke vagyok erre, aminek alapját 2010-ben raktam le. Akkor
jöttem el a szegedi Gabonakutatóból (hivatalos nevén: Gabonatermesztési Kutatóintézet – a szerk.), hogy a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán félállásban oktató, másik felemmel pedig kutató, céget vezető szakember legyek. Mivel a ﬁzetésemet
lényegében elvitte a laborom bérleti díja, szüleim és a saját megtakarításaimból fejlesztettem a helyet, abban a hitben, hogy mind
anyagi, mind szakmai téren megéri a rengeteg befektetett energia. Meggyőződésem volt, hogy piacképes terméket állíthatok elő.
Édesapám megjegyezte, támogatja a munkám, de akkor hiszi el,
hogy sikeres lehet a cég, ha a kezében foghatja az előállított anyagot. Megértettem a szkepticizmusát, hiszen a ﬁa biológus, kutatóintézetben, majd egyetemen dolgozott, miből gondolja, hogy eladható terméke lesz? Talán az tartotta benne a hitet, hogy tudta,
maximalista vagyok, mindig, minden helyzetben nyerni akarok.
Rengeteget tanultam a Gabonakutatóban. Éreztem, de inkább
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tudtam, hogy az ott felhalmozott tudás piacképes. Az egyetemre kerülve éveken át nyolc-kilenc országból közel kétezer gabona
mintájának mértem meg azok mikotoxintartalmát. A rutinmérésekből származó bevételből eltartottam a 2010-ben alapított céget, műszereket vásároltam, amelyeket kutatásra és mikotoxinok
előállítására használtam.
Biológusként végzett 1985-ben Szegeden, a József Attila
Tudományegyetemen. Így próbált kibújni az egyetem szerves kémiai tanszékét vezető, későbbi akadémikus édesapja, Bartók Mihály árnyékából?

– Szó sem volt erről, én gyakorlatilag a természetben nőttem fel.
A szerves kémia tanszék dolgozói, kutatói összetartottak, hat-hét
család évről évre közösen ment kirándulni. Az összes hegységet
végigjártuk a tanszéken dolgozó szüleimmel. Gyerekkoromban
rengeteg lepkét fogtam, a csodaszép példányokat édesanyám
laboratóriumában kloroformmal küldtem a túlvilágra a kipreparálásuk előtt. Csodálatos gyűjteményem volt, de nem vigyáztam
rá eléggé, mert amikor egyetem előtt katona voltam, a múzeumbogarak elpusztították a lepkéimet. Azóta a lepkéket nem bántom, csak gyönyörködöm bennük.

részben beváltottam édesapám álmait. Tőle tanultam meg a kutatás és a szakma szeretetét, illetve azt, hogy az alázattal végzett
munka viszi előre az embert. Ez a gyerekkori tudás máig kitart.
Akkoriban legendásan magas színvonalú volt a biológusképzés Szegeden. Milyen volt egy szegedinek a szegedi
egyetem?

– Ha a gimnáziumi osztályomat kiváló emberek közösségeként
említem, akkor az egyetemi évfolyamról szuperlatívuszokban beszélek. Többek között egyetemi rektor, cambridge-i professzor,
amerikai intézetvezető, Nature-cikkeket író kutatóintézeti igazgató került ki közülünk. Már első éves koromban elkezdtem diákkörözni a növénytani tanszéken, a tökfélék nektárvizsgálata volt
a feladatom. Ám a tanszéken nem volt ehhez megfelelő műszer,
a legtöbb gázkromatográf akkor a szerves kémiai tanszéken működött. Amikor negyedéves koromban elkészült az összes vizsgálat,
dolgozatommal a helyi TDK után az OTDK Növénytani szekciója
első díját sikerült elnyernem. Ez engem, a biológust megerősített
abban, hogy műszer nélkül nem megyünk semmire! Az egyetem
után a szegedi Gabonakutató Intézetbe kerültem.
Az egyetem nem tartott igényt a tudására?

– Végzésem idején, 1985-ben, édesapám volt a Természettudományi Kar dékánja. Azon kevés diák egyike vagyok, aki az édesapjától
vehette át az egyetemi diplomáját. Dékánként lehetősége lett volna arra, hogy pluszállást adjon a növénytani tanszéknek, amire én
jó eséllyel pályázhattam volna. Ha meglépi, senki sem támadhatta
volna őt, hiszen az eredményeim alapján ott lett volna a helyem, de
ő nem hozott létre ilyen állást a ﬁának. Nem vártam el, de titkon reméltem, hogy megteszi. Ez elmaradt, mentem a Gabonakutatóba.
Szóvá tette ezt otthon a családi asztalnál?

Kiváló általános iskolai biológiatanárom, Prisetzky Imre, majd
a Radnóti Miklós Gimnázium biológia tagozatán Ésik Zoltán tovább mélyítette bennem a természet szeretetét. Kiváló gimnáziumi osztályunk volt, nagyon sokan szédületes pályát futottak be.
Egyébként kedveltem a kémiát is, de a másik vonzalom erősebb
volt. Édesapám szerette volna, ha valamelyik ﬁa folytatja a pályáját, ám az élet másként döntött. Bátyám programozó matematikusként végzett, én biológusként. Gyerekeim sem a vegyészet
mellett kötelezték el magukat. Első házasságomból született ﬁam
kiváló szoftverfejlesztő mérnök, munkahelyén már a felső vezetésben dolgozik, a második házasságomból született kisebbik ﬁam, akit szintén az informatika érdekel, jövőre érettségizik. Öröm
az ürömben, hogy az én munkám meghatározó része kémia, azaz

4

innotéka
inn

2020. július–augusztus

– Nem, mert utólag kiderült, hogy ez lett én utam. Az egyetemi
tanszéken nem volt megfelelő műszer, márpedig enélkül biológusként is nehéz eredményesen dolgozni, magas impakt faktorú
újságokba cikket írni. A Gabonakutatóban három évig a biotechnológiai laborban dolgoztam. Aztán hamarosan bedobtak a mély
vízbe: kineveztek a fehérjelaboratórium vezetőjének. 1988 végén
az intézet javaslatomra megvásárolta az egyik legjobb HPLCberendezést: egy Hewlett-Packard HP–1090 típusút. Elkezdtem
vele dolgozni, és mindjárt nagy bajba kerültem. A készülék többféle konﬁgurációban volt kapható, olcsóbb és drágább oldószerszállító rendszerrel is. Mivel akkor még nem értettem hozzá, az olcsóbbat rendeltem meg. Megmértem az első aminosavmintát,
látom, hogy nagy a káosz, 2-2 aminosav nem válik el egymástól,
a drágább változatot kellett volna megvenni… Elköltöttünk egy
halom pénzt – ráadásul dollárt – hiába. Felötlött bennem, hogy
engem innen kirúgnak. Elkezdtem gondolkozni, hogyan tehetném
alkalmassá aminosavak mérésére a műszert. Sikerült, az elválasztásunk végül jobb lett, mint a gyári. A miénk volt akkor a legrövidebb
aminosav-elválasztás a világon: nyolc perc. Húsz évig nem tudták
meghaladni ezt az eredményt.
A mikotoxinok az egyes penészgombák által termelt erős
biológiai hatású anyagok, melyek az élelmiszerekben természetes módon képződő legveszélyesebb méreganyagok
közé tartoznak. Miért kezdett ezekkel foglalkozni?
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– Kollégám, az egyik legismertebb Fusarium-kutató, Mesterházy
Ákos professzor keresett meg 1989-ben, hogy dolgozzak a Fusarium penészgombafajokkal, amelyek veszélyes mikotoxinokat
termelhetnek. Tizenöt éve az MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
kutatója, Szécsi Árpád professzor megkért, hogy mérjem meg
a fermentációs mintáiból származó fumonizin mikotoxinokat. Ennek a mikotoxincsoportnak 1988-ban írták le az első tagjait. Négy
toxin mennyiségére volt kíváncsi, ehelyett hatvan új fumonizint
találtam! De nem volt ez olyan egyszerű, mint amilyennek látszik
– a Gabonakutató műszere ugyanis a mérések elején meghibásodott. Ott álltam az előkészített mintákkal, de nem volt mivel
mérni. Az idő azonban sürgetett, mert a minták pár nap alatt
tönkremennek. Az egyetem szerves kémia tanszékén volt alkalmas
műszer – édesapám engedélyezte a használatát –, amit véletlenül
úgynevezett pásztázó mérési módba állítottam be. Ennek az eszköznek köszönhettem, hogy az addig ismert fumonizinek mellett
nagyon sok újat fedeztem fel. Addig a világon 28 ilyen vegyületet
írtak le, én azon az éjszakán több mint hatvanat láttam. Tudtam,
hogy beletenyereltem életem legnagyobb témájába. A Gabonakutatóból 2010-ben az egyetemre vitt az utam, ahol 2018 végére
annyi munkám lett, hogy kinőttem a laboratóriumomat. Nem fértek el a műszereim, ráadásul egyre többet kértek a bérleti díjért.
Feleségem régi házát másfél éves folyamatos munkával laborrá
alakítottuk át.

Mit érzett, amikor rájött, hogy valami egészen új dolgot fedezett fel?

– Nem aludtam, mert tudtam, hogy megtaláltam azt a forrást, ami
nyugdíjas korom után is biztosíthatja a megélhetésemet. Azt szoktam mondani, nem én voltam az ügyes, hanem a gomba, amelyik
megtermelte ezeket a vegyületeket. Nekem csupán a nagyszerű
tömegspektrométerrel meg kellett találnom ezeket.
Mikor merült fel, hogy a fumonizineket nemcsak kutatja,
hanem gyártja is?

– 2008-ban gondoltam erre először, de sokáig nem voltak adottak a feltételek. Az első kristályos anyagom 2016 végén készült el.
Az anyagot tartalmazó ﬁolát édesapám kezébe adtam, hogy megnyugtassam, nem kútba dobta a pénzt, amivel a vállalkozásunkat
támogatta. A termékem, a hófehér kristályos mikotoxin az elérhető legnagyobb tisztaságú anyag volt. Meghívtam Szegedre a világ
e téren egyik vezető cégének szakembereit, hogy a helyszínen tárgyaljunk. Fél év múltán kaptam az első megrendelést. Hamarosan
több lett a bevételem ebből, mint amennyi korábban a rutinmérésekből befolyt. Azóta a rutinvizsgálatok száma lecsökkent, főként
fumonizin referenciaanyagokat készítek, hogy megéljünk, illetve
tudjunk kutatni. A kutatás és a gyártás mellett három PhD-hallgató munkáját segítem társtémavezetőként, az ő jelentős vegyszerköltségüket is a cégem állja.
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Bartók Tibor 1960. október 12-én született Szegeden. Általános és középiskolai, valamint egyetemi tanulmányait is szülővárosában végezte.
Okleveles biológusként 1985-ben diplomázott Szegeden, ahol 1985-től közel három évig dolgozott a Gabonatermesztési Kutatóintézet biotechnológiai laboratóriumában, majd 2009 végéig a nagyműszeres analitikai laboratóriumot vezette. Irányítása alatt a laboratórium az agrárkutatói hálózat egyik igen jól felszerelt nagyműszeres laboratóriuma lett. 2000-ben elnyerte az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat;
PhD-értékezését 2002 decemberében védte meg. MTA doktori értekezése témájával, a fumonizin típusú mikotoxinok kutatásával 2005-ben
kezdett el foglalkozni, azóta ő maga 102 új fumonizin mikotoxint írt le – a világ összes többi kutatója 31-et. Az MTA doktori értekezését
2013-ban védte meg. 2010 és 2018 között félállásban a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Élelmiszermérnöki Intézetének oktatója
és kutatója volt. Jelenleg is részt vesz az egyetemi oktatásban. 2010-től a Fumizol Kft. ügyvezetője. Tagja a Magyar Elválasztástudományi
Társaságnak, a Szegedi Akadémiai Bizottság Biokémiai és Élelmiszerkémiai Munkabizottságának. Hazai és külföldi szerkesztésű folyóiratoknak rendszeresen véleményezi a beküldött kéziratokat. 185 közleményére kapott független hivatkozások száma 1914, Hirsch-indexe 27.
Azt olvastam, hogy hihetetlenül drága anyagról van szó,
aminek 100 milligrammja 1,5 millió forint körül van. Mi
kerül ennyibe?

– Az elmúlt évtizedek alatt felhalmozott szakmai tudás, a beszerzett műszerek és alapanyagok ára, valamint az előállításuk
hosszú időtartama és bonyolultsága miatt ilyen drága. A fonalasgomba sok száz anyagot állít elő, ezek közül kell tisztán kinyerni
a fumonizineket. A gombatörzseket folyamatosan ﬁgyelni kell,
hiszen többször jártam úgy, hogy a steril körülmények közötti
átoltások és a tárolás során elvesztették mikotoxintermelő képességüket. Nagyon bonyolult rendszer végterméke az évente
előállított néhány gramm mikotoxin. A kémiai tudásom kevesebb
a vegyészekénél, ellentétben hatalmas előnyt jelent, hogy biológus
szemmel nézem a mintákat. Egy kézben tartom a mikrobiológiát
és az analitikát. Sok helyen több személy végzi ezt a munkát, én
viszont az egész folyamatot átlátom.
Kinek van szüksége ezekre a kristályos anyagokra?

– Laboratóriumok referenciaanyagként használják. Ahhoz, hogy
egy műszerrel mérni lehessen, például az EU-s határértékkel ren-

6

innotéka
inn

2020. július–augusztus

delkező anyagot-anyagokat, kalibrálni kell a berendezést tiszta referenciaanyaggal. A világon öt-tízezer olyan laboratórium lehet, amelyeknek mérni kell ezeket az anyagokat. Én a kristályos anyagokat
adom el, amit a forgalmazók, feloldva, saját néven terjesztenek.
A fumonizineket több növényen is kimutatták az utóbbi
időben. Ehetünk például hagymát és müzlit?

– Ha a hagyma külső buroklevelein fekete foltok vannak, akkor
valószínűleg fekete Aspergillus-fertőzést kapott, és csekély menynyiségben lehet benne fumonizinszennyezés. A hagyma belsejébe
nem kerül sok, ezért csak a külső fekete pöttyös burokleveleket
kell eldobni. A mazsolában is előfordulhatnak fonalas gombák
és mikotoxinok, ezért felhasználás előtt jól meg kell mosni.
A mikotoxinszennyezés szempontjából talán a legnagyobb veszély
a teljes kiőrlésű termékek fogyasztásában rejlik. Rosttartalmuk
miatt pozitív hatást fejtenek ki az emésztésre, a bélperisztaltikára.
De ha csapadékos, meleg nyár van, a fonalasgombafajok könnyebben fertőzik meg a gabonaféléket és termelhetnek mikotoxinokat.
Minden fórumot megragadok arra, hogy felhívjam a ﬁgyelmet:
fogyasszuk a teljes kiőrlésű termékeket, de csak óvatosan! Ne
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ragaszkodjunk ugyanahhoz a gyártóhoz, hanem többféle cég
müzliszeleteit, teljes kiőrlésű termékeit fogyasszuk: így jó eséllyel
nem találkozunk sok mikotoxinnal. Fontos megemlíteni azt is,
hogy ha a farmtól az asztalig terjedő lánc valamennyi résztvevője
betartja az előírásokat, akkor kicsi az esélye, hogy mikotoxin kerüljön az asztalunkra.
Az első műszervásárlása nem volt sikeres, ami nem vette el
a kedvét, hiszen azóta rengeteg eszközt vett az interneten.
Sohasem nyúlt mellé?

– Általában használt műszereket, alkatrészeket vásárolok, időnként tévedek. Az eBay-en eddig öt használt turbószivattyút vásároltam a tömegspektrométerekhez, egy volt rossz. Ha ﬁgyelembe vesszük, hogy a szivattyú újonnan 1,4 millió forint, miközben
a használtat közel 20 százalékos áron megkapom, minden szempontból jól jártam.
A laboratóriumában műszerek sokasága van, de az egyik
helyiségben olyan műhelyt alakított ki, ami egy ezermesternek is becsületére válna. De miért?

– Kihívásnak érzem, hogy ha egy műszer elromlik, azt magam vagy
nyugdíjas mérnök barátom segítségével megjavítsam. Eddig igen
nagy hatékonysággal dolgoztunk, mert harminc év alatt mindöszsze háromszor járt laboratóriumaimban gyári szervizes szakember
– ehhez tudni kell, hogy 1989 óta dolgozom műszerekkel. A háromból egyszer nem tudtam, mi a baja a műszernek, a másik két
esetben nem volt alkatrészem. Ha valami eltörik, például egy fogaskerék tengelye, esztergálok helyette másikat. A labornak otthont adó épületet én burkolom be hőszigetelő anyaggal, ha kell,
falat bontok, villanyt szerelek. Ismerek kiváló mestereket, akik
vagy nem érnek rá, vagy nem tudom megﬁzetni őket. Ez a készség
valószínűleg műbútorasztalos anyai nagyapámtól ered, aki mellett
rengeteg praktikát elsajátítottam. Tőle tanultam meg, hogyan közelítsünk egy problémához, hogyan oldjuk meg azt. Nem fával
dolgozom, hanem műszerekkel, de a szemlélet azonos. Amihez
hozzákezdek, azt rendkívüli precizitással próbálom elvégezni.

Minek tartja magát: alap- vagy alkalmazott kutatónak?

– Mindkettőnek, hiszen alapkutatásból származó eredményemből
piacképes terméket állítok elő. Az utóbbi öt évem arra ment rá,
hogy felépítsem a céget és megteremtsen a további biztos munka
hátterét. Ebben egy okos ﬁatal vegyész szakember segíti a munkát.
Kizárólag fumonizin referenciaanyagokat gyártunk a világpiacra,
főként analitikai felhasználásra. Büszke vagyok arra, hogy mi állítjuk elő a legtisztább fumonizineket.
Tudatosan nem vesz részt kutatásokat támogató pályázatokon. Miért?

– Ennek számos oka van. Azt nem tagadom, hogy jó pályázati
pénzt nyerni, de nem mindegy, milyen áron. Önrész mellett rengeteg idő kell a pályázati anyag megírásához, illetve, ha nyertél, megannyi feltételnek kell később megfelelni. Súlyos teher a bürokratikus előírásoknak való megfelelés. Ennek ellenére pályáztam és most
is részt veszek pályázatban – közreműködőként. Ha az embernek
van eladható terméke, nem kényszer a pályázati forrás. Ha mindent
kiﬁzetek – csak a villanyszámlám havi hetvenezer forint –, minden
évben marad pénz fejlesztésre. A függetlenségem másik hozadéka, hogy egyetlen ember küldhet el nyugdíjba – én magam. Amíg
bírom erővel és intellektussal, folytatom a munkát. Az ötleteinket
tartalmazó füzetben számos megoldásra váró feladat van.
Édesapja akadémikus volt. Benne van a pályájában ez a cím
úgy, hogy saját cégében dolgozik, távol az egyetemi és a kutatóintézet-hálózattól?

– A tudományos teljesítményemre, azt gondolom, nem lehet panasz, az MTA doktora címet hét éve szereztem meg, ott vagyok
az akadémikusság kapujában, de nagyon sok szakember, kutató
áll sorban. A kapcsolatokon és a szerencsén is múlik, hogy a sok
kiváló jelölt közül az akadémikusok kit választanak tagjaik közé.
A fúrás, faragás, házépítés, esztergálás mellett mire jut
még ideje?

– A sport nagyon fontos számomra, a futás és a kerékpározás áll
az első helyen. Fiatalkoromban több alkalommal elbicikliztem
Szegedről a Balatonig, ma már ezt nem tenném meg. Szegeden
a kézilabda talán a legfontosabb sportág, időnként elmegyek egyegy mérkőzésre a kisebbik ﬁammal. Szintén jellemző rám a borok
szeretete. Nem borértő, hanem borszerető vagyok. A testes vörös
borokat és a minőségi fehér borokat is kedvelem. Évente egyszerkétszer néhány professzor barátommal nekiindulunk és meglátogatjuk főként villányi borász barátainkat, és kóstolgatjuk szebbnél
szebb boraikat.
Kimaradt bármi az életéből?

– Semmit sem bánok, de azon időnként elgondolkozom, miként
alakul a sorsom, ha Szegeden van kertészeti proﬁlú egyetem. Ha
lett volna, odajelentkezem, és ma örökzöld-nemesítésre szakosodott szakemberként dolgoznék. Az örökzöldek, de általában a kertészkedés az előbb nem említett szenvedélyem.
Interjúsorozatunk szokásos utolsó kérdése, hogy ki legyen
a következő megszólaló?

– Gimnáziumi osztálytársamat, Krenács Lászlót, az MTA doktorát,
orvos-patológust javaslom, aki hozzám hasonló pályát futott be. ¡
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Kilenc újabb „lendületes”
csoport alakult
Miként lehetne hatékonyabbá tenni az egészségmegőrző diétás stratégiákat? Hogyan
használhatjuk fel a mikrobákat a szennyvíztisztításhoz? Mi tudható meg a több ezer
éves viaszhengerekből? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik majd a válaszokat a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának idei nyertesei.
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A Lendület program új nyerteseinek száma és 1. évi támogatási összegeik

A

z idei felhívásra 106 érvényes pályázat érkezett. A kilenc nyertes pályázó – hét férﬁ és két nő – összesen
360 millió forintos támogatást kap az első kutatási évben. Az idén megalakuló új kutatócsoportok közül
négy kutatóközpontban vagy -intézetben, öt pedig egyetemen,
ebből három az ELTE-n folytathatja a munkáját. A Magyar Tudományos Akadémia 2009-ben hirdette meg a ﬁatal kutatók munkáját segítő kiválósági programját, a Lendületet. 2009 és 2019
között összesen 180 lendületes kutatócsoport alakult. Ezek közül
79 ma is aktív, 48 pedig beépült valamelyik volt akadémiai kutatóközpont vagy kutatóintézet szervezetébe. Az egyetemeken
létesítettek közül 39 már befejezte a munkáját. A volt akadémiai
kutatóhálózatban működők közül hét lezárta a munkáját, de még
nem épült be a szervezetbe, hét pedig megszűnt, például a kutatócsoport-vezető külföldre távozása miatt.
Az idei nyertesek közül Babai Dániel etnoökológus (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont) napjaink közép- és kelet-európai vidéki társadalmait, az ott élő emberek természeti környezethez fűződő sokszínű kapcsolatát, hagyományos ökológiai tudását vizsgálja. Csikvári Péter matematikus (ELTE) azt a matematikai eszköztárat fejleszti, amellyel nagy hálózatokat – matematikai
nyelven gráfokat – kvantitatív módon lehet megérteni.
Az emberiség akár négy százalékát is érintik az olyan, gyermekkorban kialakuló szembetegségek, amelyek a két szem össze-
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hangolását zavarják meg, emiatt a látókéregben is elváltozásokat
okoznak, így kihatnak például az olvasási képességre és a mozgáskoordináció különböző formáira. Hillier Dániel neurobiológus
(MTA Természettudományi Kutatóközpont) e probléma alapjait
próbálja megérteni. Kovács József Gábor gépészmérnök (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) egy speciális hibrid technológia, a termoplasztikus gyantainfúzió (ThermoplasticResin Transfer Molding) továbbfejlesztésére vállalkozott.
A szennyvíztisztításhoz kapcsolt biohidrogén termelésében lehet majd hasznosítani a Maróti Gergely biológus, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Növénybiológiai Intézetének tudományos főmunkatársa által tervezett kutatás eredményét. Niederreiter Zoltán asszirológus, régész, történész (ELTE) mintegy 5500 pecséthengert tartalmazó elektronikus adatbázist készít az Újasszír,
Újbabiloni és Akhaimenida Birodalom korára (i. e. 1000–300) keltezett pecséthengerek összegyűjtése és osztályozása után.
Pozsgai Balázs ﬁzikus (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) az úgynevezett integrálható kvantumos sokrészecske-rendszerek dinamikájával foglalkozik. Tombácz Dóra
biológus (Szegedi Tudományegyetem) a diéta és a sport hatását
vizsgálja a mikrobiomra és az emberi gének működésére. Vácziné
Schlosser Gitta kémikus (ELTE) az élő szervezetek fő építőköveinek tekinthető fehérjék szerkezetvizsgálatát végzi tömegspektrometriára épülő módszerekkel. ¡
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pszichikai reakció, lelki egészség, szociális hatás, bizonytalanság, tapasztalat, emberi kapcsolatok

Sze
erző: Hor váth Dániel

Az izoláció
a lelkünket is
karanténba
zárta

Nem kockáztatunk sokat, ha kijelentjük, hogy az utóbbi hónapok minden ember életében rendkívüliek voltak. Még sohasem fordult elő, hogy egy járvány miatt az egész világ működése leálljon, és az emberek többségének többé-kevésbé szigorú karanténba kelljen vonulnia otthonában. Mindennek ma még beláthatatlan következményei lesznek, a tapasztalat hatást gyakorol
az emberi pszichére, a kapcsolatokra, a munkához, az otthonhoz és a létbiztonsághoz fűződő
viszonyunkra egyaránt. Gondolkodásunk már sosem lesz ugyanolyan, mint a járvány előtt volt.

A

kínai Vuhan városában tavaly decemberben felfedezett új típusú koronavírus (a SARS-CoV–2), illetve az
általa okozott COVID–19 betegség néhány hónap alatt
az egész világon elterjedt. Minthogy nem olyan halálos, mint közeli rokonai, a súlyos akut légzőszervi szindrómát
(SARS), illetve a közel-keleti, légzőszervi szindrómát okozó vírus,
és sokan enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen átvészelik, rendkívül gyors terjedőképességről tett tanúbizonyságot.
A világ államai megpróbálták megakadályozni, hogy hozzájuk
is eljusson a vírus, ez azonban eredménytelennek bizonyult, hiszen

sok helyre talán még azelőtt eljutott, hogy a világ értesülhetett volna a veszélyről. Így aztán a történelemben példátlanul drasztikus
járványellenes intézkedésekre volt szükség. A világon csaknem teljesen leállt a nemzetközi közlekedés, ezzel a turizmus is összeomlott. Szinte minden ország lezárta a határait a külföldiek előtt (még
az Európai Unió tagállamai is újra felhúzták a lebontott belső határokat), és az országokon belül is utazási korlátozások léptek életbe.
Sőt, sok helyütt lakhelyelhagyási tilalmat is bevezettek. Amikor
februárban Vuhanban megtiltották, hogy az emberek elmenjenek
otthonról (csak akkor hagyhatták el a lakásukat, ha orvoshoz kellett
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menniük, illetve kétnaponta mehetett el az egyik családtag élelmiszert vásárolni), az egész világ megdöbbent. A kiürült kísértetvárosról készült fotók bejárták a világsajtót, és senki sem hitte, hogy
bárhol lehetséges ilyen – a 21. századi orvostudomány fejlettsége
mellett –, de abban még akkor is nagyon sokan biztosak voltak, hogy
Nyugaton soha nem fognak hasonló totális karantént bevezetni.
Ám aztán felgyorsultak az események. Eljött a március, és minden, amit a nyugati civilizáció embere gondolt a létbiztonságról,
a szabad mozgásról, a rutinszerűvé vált külföldi utazásokról, a tömegközlekedésről, a bevásárlásról, a szórakozásról, a kultúráról
– tehát az életről –, az átértékelődött. A legsúlyosabban érintett
államokban, így Olaszországban és az Egyesült Királyságban nagyon komoly otthoni izolációra (karanténba vonulásra) utasították
a lakosságot, Olaszországban mindenféle, nem létfontosságú ipari
termelést is leállítottak. Magyarországon is korlátozták a lakhely
elhagyásának lehetőségeit. Elméletben csak halaszthatatlan ügyekben és munkába járás céljából léphettek ki az emberek az utcára.

Csernobilhoz hasonló helyzet
„Erre senki sem lehetett felkészülve, és ez egyértelműen tetten érhető az emberek pszichikai reakcióin – állítja Ruzsa Dóra pszichológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szociál- és Szervezetpszichológiai Tanszékének munkatársa. – A karantén lélektani
hatásai teljesen egyértelműen megjelentek, és létező problémát
okozhatnak. Ennek a generációnak az életében valószínűleg ez
az esemény fog a legerősebb hatást gyakorolni. Talán a csernobili
katasztrófát lehet párhuzamba állítani vele, de az is viszonylag kis
hatást gyakorolt a mindennapi életünkre a COVID–19-hez képest.”
A hatás súlyosságát a krízis elhúzódása tovább növeli. Minden
ember másként élte meg a kritikus három hónapot – és másként
fogja megélni az esetlegesen visszatérő karantént, ha lesznek még

A legsúlyosabb lelki hatást a bizonytalanság váltja ki az emberben. Ha úgy érzi, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok, és nem ura a saját sorsának, az rendkívüli frusztrációt
és szorongást okozhat. Az ember cselekedeteinek jelentős része mögött az a motívum húzódik, hogy ellenőrzés alatt akarja
tartani az életét, vagy magához akarja ragadni a kontrollt.

járványhullámok. Az életnek nincs olyan területe, amely ne szenvedett volna zavart, és ezek mindegyike hat a lelki egészségre is.
A pszichológus szerint már önmagában az nagyon komoly szociális
hatás, hogy az iskolabezárások miatt a gyerekeknek is otthon kellett maradniuk, tanulni kellett velük, netán így kellett őket érettségire, felvételire felkészíteni, miközben a szülőknek dolgozniuk kellett – már ha nem veszítették el az állásukat a járvány miatt.
A legsúlyosabb lelki hatást a bizonytalanság váltja ki az emberben. Ez nemcsak a koronavírus-világjárványra – sőt még csak nem
is általában a járványokra – igaz, hanem minden bizonytalanságra.
Ha az ember úgy érzi, hogy összecsapnak a feje fölött a hullámok,
és nem ura a saját sorsának, az rendkívüli frusztrációt és szorongást okozhat. Az ember cselekedeteinek jelentős része mögött
az a motívum húzódik, hogy ellenőrzés alatt akarja tartani az életét – vagy magához akarja ragadni a kontrollt. Erre jön egy soha
nem látott vírus, amely sok millió embert betegít meg, és sok százezer fertőzött meghal. Minthogy nincs ellene gyógymód (vagy legalábbis tavasszal még nem volt egyetlen bizonyított hatékonyságú
gyógyszer sem), sem oltás, így minden ember veszélyeztetett a világon, senki nem érezheti magát biztonságban. A kontroll elvész.
„A bizonytalanságnak is számos vetülete van. Nem tudható biztosan, hogy hogyan fog folytatódni az élet, lesz-e munkalehetőség,
tehát jelen van az egzisztenciális bizonytalanság is. Emellett ott van
a megfertőződéstől való félelem is – folytatja Ruzsa Dóra. – Az emberek a bizonytalantól félnek leginkább. Márpedig itt hónapokig
nem lehettek biztosak abban, hogy mit tehetnek meg és mit nem,
ha el akarták kerülni a fertőződést.”
Az első időszakban nem alakulhattak még ki a megváltozott
mindennapok rutinjai, vagyis azok a napról napra ismételt viselkedések, szokások, amelyek biztonságérzetet, fogódzót adnak
az embernek. Mindez mára a legtöbb embernél megváltozott. Kitapasztalta, hogy hogyan tud bevásárolni akár egy hétre, miként
tud szinte bármit megvásárolni az interneten, és – akiknél ez lehetséges – megtanulta, hogyan lehet otthonról dolgozni. Sokak
számára a maszk, a gumikesztyű hasonlóan mindennapos használati tárggyá vált, mint a mobiltelefon vagy a kulcs.
Ruzsa Dóra azonban arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy a megváltozott életstílusnak nem csak negatív pszichikai következményei lettek.
„E jelenséget traumás növekedésnek hívjuk a pszichológiában,
és ennek lehetőségére a kollégák már rögtön az első időktől kezdve igyekeztek felhívni az érintettek ﬁgyelmét, hogy segítsenek nekik
valami jót kihozni a helyzetből. Az elmélet szerint a nagyon nehezen
megélt élmények révén fejlődünk. Tehát, amint kikerülünk a nehézségekből, bizonyos értelemben többek, tapasztaltabbak leszünk,
és megnövekednek az élettapasztalataink, amelyek később előnyünkre válnak. Természetesen a traumát sosem jó átélni. De ha
már át kellett élni, akkor nagyon nem mindegy, hogy hogyan állunk
hozzá: veszteségélményként, vagy úgy, hogy rendben, ez megtörtént, de mit tanultam belőle?”

Megtalálni a célt a karanténban
A traumás növekedés a pszichikum egyik túlélő mechanizmusa.
Sokakat azonban annyira megbénít a trauma, hogy mindezt nem
képesek átlátni. Pedig tudatossággal a megküzdést jóval hatékonyabbá lehet tenni. Ha előre felvértezzük magunkat a lehetséges
pozitív kimenetekről meglévő elméleti tudással, akkor nagyobb
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Ha az ember célt tud tulajdonítani a rajta kívül álló eseményeknek, és e cél alapján tervet képes alkotni a saját viselkedése irányítása érdekében, azzal csökkentheti a frusztrációt.
A nagyon nehezen megélt élmények révén fejlődünk. Amint
túljutunk a nehézségeken, tapasztaltabbak leszünk, de nem
mindegy, hogy a traumát veszteségélményként éljük meg,
vagy úgy, hogy mit tanultunk belőle.

eséllyel válnak e pozitív fejlemények valóra. Az ember egész életében értelmet keres a világban. Minden bizonnyal ez is hozzájárult
ahhoz, hogy a Homo sapiens intellektusa kiemelkedett az állatvilágból: folyamatosan fürkészte a környezetét, és igyekezett öszszefüggéseket keresni a jelenségek között.
Ez a késztetés olyan erős, hogy az embernek nehezére esik – és
gyakran komoly frusztrációt okoz – elfogadnia, hogy valami véletlenszerűen, értelmetlenül történik. Gyakran még az aggodalomra
okot adó magyarázatok is jobban csökkentik a szorongást, mint
a véletlenszerűség okozta bizonytalanság. Ezért, ha az ember célt
tud tulajdonítani a rajta kívül álló eseményeknek, és e cél alapján
tervet képes alkotni a saját viselkedése irányítása érdekében, azzal
csökkentheti a frusztrációt.
„Baleseteknél, katasztrófáknál, súlyos betegségeknél az érintettek szinte mindig azon töprengenek, hogy miért velük történik
mindez, hiszen ők nem tehetnek róla, nem csináltak semmi roszszat, egészségesen éltek, vigyáztak magukra. Ha viszont bármilyen
tényezőt találnak, ami magyarázatul szolgálhat a történésekre, és
általa értelmet nyernek az események, akkor sokkal könnyebbé válik a megküzdés” – magyarázza Ruzsa Dóra.
A karantén hónapjaiban számos pszichológiai elmélet látott
napvilágot a karantén „céljáról”. Sokan amellett érveltek, hogy ez
az izoláció épp jókor jött, hiszen hasznos volt leállni, lelassulni, kizökkenni a rendes kerékvágásból, hogy megvizsgálhassuk korábbi
életünket, és esetleg azonosíthassuk azokat a momentumokat,
amelyeken változtatnunk érdemes.

Kérdés, hogy az izoláció és a létbizonytalanság jelentette trauma gyakorol-e olyan súlyos hatást az emberek lelki egészségére,
hogy a reakcióik már kórossá válnak. Most még nem állnak rendelkezésre azok a statisztikák, amelyek például a mentális kórképek
gyakoriságának változását mutathatnák. Így erre a kérdésre csak
feltételes választ lehet adni. Ugyanakkor a pszichológus szerint
e súlyos hatásokat sem lehet kizárni. Sok ember rosszul képes
megküzdeni a stresszel, az ő lelki egészségük kevésbé ellenálló
(szakszóval: reziliens), mint másoké. Ez a mindennapi életben is
megmutatkozik. Vannak, akik már a koronavírus-járványnál jóval
enyhébb társadalmi hatású traumákra is kórosan reagálnak, mások stresszmegküzdő képessége viszont lényegesen erősebb.
A bezártság negatív pszichikai következményeit akkor érthetjük meg igazán, ha megvizsgáljuk, hogy normál körülmények között alapvetően miért mennek el otthonról az emberek. Itt most
természetesen nem a kötelező feladatok elvégzésére gondolunk,
hanem azokra a hatásokra, amelyek kívánatossá teszik az ember
számára a helyváltoztatást, az utazást. E mögött is számos motiváció húzódhat. Csak így lehetséges a nem egy fedél alatt élő emberek közötti személyes kapcsolattartás.

Elszakítva a szeretteinktől
Természetesen az izoláció hónapjai alatt, aki csak tehette, rendszeresen felhívta ismerőseit, e-mailt írt nekik, megnézte azok bejegyzéseit a Facebookon, és sokak számára újdonságként, talán
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életükben először, videotelefonáltak családtagjaikkal, barátaikkal.
Ez azonban nem helyettesítheti a személyes, ﬁzikai találkozásokat.
Számos kutatásban kimutatták már például, hogy a személyes találkozások szükségesek a barátságok fenntartásához. Azok között,
akik hosszú időn keresztül nem találkoznak, és csak a közösségi oldalakon tartják a kapcsolatot, gyakran meglazulnak a barátságok.
Az ember ösztönösen igyekszik fenntartani és megerősíteni
a számára fontos emberi kapcsolatait, és azt is érzi, hogy ehhez
rendszeresen találkoznia kell a barátaival. Ha ezt nem teheti meg,
mert nem mozdulhat ki a lakhelyéről, illetve elérhetetlenné váltak
a találkozás színterei (bezártak a szórakozóhelyek, az éttermek,
sőt a parkok is), akkor mindezt traumaként élheti meg. Az online
kommunikáció nélkülözi a személyes kommunikáció sok olyan
elemét, amely igazán személyessé teszi a kapcsolatot.
Az írásbeli kommunikációban, értelemszerűen, nem mennek
át a szavak jelentését módosító, kiegészítő gesztusok. Ezek helyettesítésére terjedtek el a hangulatfestő emotikonok. De még a telefonhívás és a videocsetelés közben sem érzünk illatokat, nem lehet
megérinteni a másikat, emiatt a kommunikáció élménye is más.
Természetesen az adott helyzetben – a komoly járvány veszélyének csökkentése érdekében – indokolhatóak voltak a korlátozások, és ezek között a körülmények között még az ilyen kommunikációs formák is sokkal többet jelentettek a semminél, és minden
bizonnyal pozitív hatást gyakoroltak emberek millióinak pszichéjére, akik ettől sokkal jobban érezték magukat, mint ha minden
kapcsolatuk megszakadt volna a külvilággal.
Ám az otthonunkat nem csak azért szoktuk elhagyni, hogy
a rég nem látott szeretteinket lássuk. Sokszor egyszerűen kell valami más, mint a megszokott. Rengeteg család kényszerült arra,
hogy viszonylag kis helyen összezárva töltsön együtt sok-sok napot. Ez a helyzet a családtagok személyiségétől, illetve a köztük
lévő kapcsolat milyenségétől függően rendkívül eltérő hatást válthatott ki. A kapcsolatok erősödhettek, de meg is gyengülhettek.
Félig viccesen mondják a pszichológusok: ezeknek a hatásoknak
a pontos feltérképezésével meg kell várni, hogy a következő időszakban a válások vagy a gyermekszületések száma fog-e megugrani. Ruzsa Dóra attól tart, hogy a válásoké.
Az online kommunikáció nélkülözi
a személyes kommunikáció sok
olyan elemét, amely igazán személyessé teszi a kapcsolatot. Az ember ösztönösen igyekszik fenntartani, megerősíteni a számára fontos emberi kapcsolatait, és ehhez
rendszeresen találkoznia kell a barátaival. Ha ezt nem teheti meg,
akkor traumaként élheti meg.

12

innotéka
inn

2020. július–augusztus

Még a legharmonikusabb családoknál is szüksége van mindenkinek a magánéletre, a választható egyedüllétre. Ilyenkor nem kell
arra ﬁgyelni, hogy mások látják, és ezért többé-kevésbé az elvárásaiknak megfelelően kell viselkedni. Mindez sok tekintetben kevésbé megterhelő az elme számára, mintha folyamatosan „viselkedni”
kellene. A karantén idején ez leginkább azoknak okozott nagy
nehézséget, akiknek egy kis lakásban összezárva kellett izolációba
vonulniuk. Az tovább nehezíthette a helyzetet, ha még a nagyszülők is ugyanott laknak. A magánélet mellett a változatosság igénye
a legkülönbözőbb szituációkban is megjelenik.
„A karantén egyik legnagyobb stresszfaktora a monotónia, illetve a személyes és a szakmai élet közötti határvonal elmosódása.
Sok ember kezdetben úgy érezhette, hogy jó dolog számára az, hogy
nem kell naponta akár órákat utaznia a munkahelyére, megszabadulhat a dugóban vesztegléstől, a tömegközlekedés gyötrelmeitől.
Csakhogy hamarosan sokan rájöttek arra is, hogy ez az idő nagyon
fontos volt arra, hogy átzsilipeljenek az otthonlétből a munkába
és vissza – vélekedik Ruzsa Dóra. – Otthon és a munkában teljesen
más problémákkal kell megküzdeni, és rendkívül frusztráló lehet,
ha e kettő átfolyik egymásba. Az utazás közben az embereknek
idejük van arra, hogy se a munkával, se az otthoni feladatokkal ne
kelljen foglalkozniuk.”

Munkahely a kanapén
Mentálisan megterhelő, hogy az embernek ugyanabban a környezetben kell elvégeznie az egymástól jelentősen különböző feladatait. Ugyanazon a néhány négyzetméteren alszik, neveli a gyerekeit
és dolgozik. A kötött munkaidő meglazulásából, illetve az alkalmazottak távolmaradásából és ellenőrizhetőségük csökkenéséből
a munkaadók tipikus félelmei szerint az következik, hogy egész nap
henyélnek. A tapasztalatok viszont gyakran ennek szöges ellentétét mutatják. Azok, akik otthonról (az általánossá váló kifejezéssel:
home oﬃce-ban) dolgoznak, sokszor több időt töltenek munkavégzéssel, mint a munkahelyükön.
Pedig az otthoni izoláció talán legnagyobb társadalmi változást
hozó és maradandó következménye mégis ez lehet: az otthonról
végzett munka forradalma. Ruzsa Dóra szerint az, hogy valaki ott-
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Rengeteg család kényszerült arra, hogy viszonylag kis helyen
töltsön együtt összezárva sok-sok napot. Ez a helyzet a családtagok személyiségétől, illetve a köztük lévő kapcsolat minőségétől függően rendkívül eltérő hatást válthat ki. A kapcsolatok erősödhettek, de akár meg is gyengülhettek. Még a legharmonikusabb családi környezetben is szüksége van minden
embernek a magánéletre, a választható egyedüllétre.

hon vagy az irodában képes-e hatékonyabban dolgozni, alapvetően
attól függ, hogy mekkora az önuralma. A fegyelmezettebb, erősebb
önirányító képességgel bíró emberek tudják otthon is jobban elválasztani egymástól a magánéletet és a munkavégzést. Kétségtelen,
hogy otthon sok minden elvonhatja az ember ﬁgyelmét a munkáról. Ilyenek például a házimunka, a szomszéd, a gyerekek, a tévé.
Az otthoni izoláció talán legnagyobb társadalmi változást hozó
és maradandó következménye az otthonról végzett munka.
A fegyelmezettebb, erősebb önirányító képességgel bíró emberek jobban el tudják választani egymástól a magánéletet és
a munkavégzést otthon is. Sok emberre kifejezetten bátorítólag hat, ha egyedül, megﬁgyelés nélkül dolgozhat, ettől javul
a hatékonysága is. Akinek alapvetően könnyebben elkalandozik a ﬁgyelme, azzal a munkahelyén is rendszeresen előfordul,
hogy nem tud a feladatára koncentrálni.

„Ha olyan emberről van szó, akinek alapvetően könnyebben
elkalandozik a ﬁgyelme, akkor a munkahelyén is rendszeresen előfordul vele, hogy nem ﬁgyel a feladatára. Rendszeresen kimennek
a dolgozók kávézni, beszélgetnek a kollégákkal, facebookoznak.
Vagyis én a ﬁgyelemelterelést nem húznám rá egyértelműen a
home oﬃce-ra – magyarázza Ruzsa Dóra. – Elavult nézet az, hogy
az alkalmazottjaim akkor dolgoznak jól, ha ﬁgyelem őket. Nyilván
vannak olyan munkakörök, amelyek a ﬁzikai jelenlétet követelik
meg. Ugyanakkor az elmúlt három hónap tapasztalatai felnyithatják számos cégvezető szemét, és beláthatják, hogy nem csak akkor
dolgozhatnak jól a munkavállalók, ha minden pillanatban nyomon
követik a tevékenységüket. Egyébként pedig, a modern elektronikai
eszközök segítségével távolról is ellenőrizni lehet az elvégzett munka
eredményét.”
Sőt, a pszichológus szerint sok ember van, akire kifejezetten bátorítólag hat, ha egyedül, megﬁgyelés nélkül dolgozhat, ilyen körülmények között még javul is a hatékonysága. Emellett az egyedül
végzett munka során a dolgozók hajlamosabbak a kreatív problémamegoldásra, és bátrabban vetnek be saját ötleteket a feladat elvégzéséhez. Ez mindkét félnek előnyös lehet – az otthoni munkavégzés gyakorlati jótéteményei (például az utazáson spórolt idő és
költségek, az olcsóbb otthoni étkezés, illetve a nagy alapterületű
irodák bérlésének szükségtelenné válása) mellett.
Ugyancsak az állandó megﬁgyeltség érzése játszik szerepet abban, hogy kevés munkavállaló rajong az egyterű irodákért, ahol
mindenki mindenkit lát. Az úgynevezett open oﬃce-ok hátrányaira az Egyesült Államokban már a hetvenes években rájöttek,
és ekkor kezdtek terjedni az egyes íróasztalokat elválasztó, mellig
érő paravánok. Ezek az álló munkatársakat látni engedték, így a főnök tudhatta, hogy ki megy ki gyakran az irodából, de legalább
az asztalnál ülők elrejtőzhettek a többiek szeme elől. Nagy valószínűséggel az egy légterű irodák a koronavírus-járvány közvetlen
hatásaként fognak eltűnni, hiszen az ilyen zárt és egyszerre sok ember által használt helyiségekben tud a vírus a leghatékonyabban
terjedni. Dél-Koreában egy fertőzött call centeres dolgozó többtucatnyi munkatársát fertőzte meg az egyterű irodában.
Otthon természetesen fel sem merül az állandó megﬁgyelés. Már a lakásunkat sem kell megmutatni a videokonferencia
túlvégén ﬁgyelő kollégáknak, ha nem akarjuk, hiszen a legtöbb
videochat-alkalmazás kínál olyan megoldásokat, amelyek elrejtik
a hátteret a kíváncsi tekintetek elől. Hogy e fejlesztések egyáltalán
felmerültek a szolgáltatóknál, az is arra vall, hogy az embereknek
igényük van arra, hogy a magánéletüket elválasszák a munkahelyi
viszonyaiktól.
A legnagyobb kérdés persze az, hogy a több hónapig tartó izoláció pszichikai és társadalmi hatásai mennyiben bizonyulnak majd
maradandónak. Vajon az első járványhullám levonultával a lazuló
karanténszabályok visszahozzák a korábban megszokott életet
mindenki számára, vagy a rossz, illetve a jó tapasztalatok alapvető
változásokat indítanak el az emberek viselkedésében. A szakértők többsége úgy vélekedik, hogy a járvány eddigi tapasztalatai
olyan erős nyomot hagytak jószerével mindenkinek a tudatában,
hogy a hatások biztosan nem múlnak el nyomtalanul. És nem is
feltétlenül kell minden tekintetben visszazökkennünk a régi kerékvágásba. Az izoláció minden aspektusát érdemes külön értékelni,
és megvizsgálni, hogy a megváltozott körülmények között vajon
az új vagy a régi szokásainkat érdemes-e megtartani. ¡
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3D nyomtatás, végtagprotézis, bioprinting, anyagvizsgálat • jóváhagyott stratégia

Gondolkodó protézis A
Testre szabott, mesterséges intelligenciával
„tanított” művégtagok, az elektromos készülékek által kibocsátott sugárzások hatásának
mérése – ilyen témákat is kutatnak Pécsen.

21. századi tudományban az igazán komoly lépésekhez több szakterület együttműködésére van
szükség. Ez a felismerés indította el a Pécsi Tudományegyetem Tématerületi Kiválósági Programját, amelyben
már működő és új kutatócsoportok, szakterületeiket
összehangolva keresik az orvosi és műszaki innováció új lehetőségeit. A kutatások egyik célpontja a háromdimenziós nyomtatás. A legígéretesebb fejlesztések
közé tartozik egy végtagprotézis, az Ember Arm projekt. Ez a betegre szabott, teljesen egyedi beállításokat
ötvözi a gyors, olcsó és egyszerű gyártástechnológiával. Egy másik ígéretes terület a bioprinting, vagyis
a szövetnyomtatás. A mesterségesen előállított emberi
szövettenyészetek alapvetőek az orvosi munkában.
Egy mérnökcsoport a sugárzott elektromágneses
zavarok mérésével foglalkozik. A kutatók szabadtéren
és úgynevezett GTEM-cellákban, vagyis sugárzásmentes
laboratóriumi térben is vizsgálnak elektromos berendezéseket. A megszerzett ismeretek meghatározóak lesznek az orvostechnikai eszközök jövőbeni fejlesztéséhez.
A fenntarthatóságot szolgáló innováció a betonhulladékok újrahasznosítását hatékonyabbá tevő anyagvizsgálati módszer kifejlesztése. A kutatások várható
eredményeként lehetőség nyílik az alapvetően rossz minőségű hulladéktípus közvetlen ipari alkalmazására. ¡

A CERN új stratégiai fejlesztési ter ve
A nagyenergiás fizikai kutatások világlaboratóriuma, a genfi CERN, június közepén elfogadta az intézet és a tudományterület
további működését meghatározó Európai
Stratégiai Terv megújított változatát.

A

huszonhárom tagállam – köztük Magyarország – képviselői által jóváhagyott stratégia határozza meg a következő évtized fő fejlesztési
irányait. Eszerint a gyorsító által elért részecskeenergiák ugrásszerű megnöveléséhez forradalmi újítások létrehozására és bevezetésére van szükség az előttünk álló évtizedben. Amíg ez megvalósul, a most felújított, és
2021 elejétől újra működő Nagy Hadronütköztető (LHC) berendezéseivel
vizsgálják tovább a természet elemi szerkezetét és építőköveit. Magyarországról közel száz kutató, mérnök és informatikus vesz részt folyamatosan a CERN munkájában. Az új Stratégiai Terv megvalósítása során nagy
lehetőségek nyílnak a hazai kutatóhelyek előtt, hogy egyes világszínvonalú projektekhez itthon is hozzá tudjunk járulni, innen segítve a CERN
és a világközösség tudományos misszióját. Az elmúlt időszakban kiváló
példa volt erre a Wigner Adatközpont, amely óriási számítógépes kapacitásával segítette az adatelemzést. Jelenleg új típusú gyorsítóeljárásokon,
detektormegoldásokon és forradalmi információtechnológiai módszerek
bevezetésén dolgoznak a hazai kutatók. Ezek az elméleti kutatások mellett számos egyéb terület fejlődése miatt is kiemelt fontosságúak. ¡
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haderőfejlesztés, haditechnika, védelmi ipar, energiatárolás, mesterséges intelligencia

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: honvedelem.hu/Rácz Tünde

Magasabb szintre lép
a Magyar Honvédség
A hazai katonai kutatás-fejlesztés és innováció következő nagy feladata a honvédelmi és haderőfejlesztési program támogatása azért, hogy a Magyar Honvédség a térség meghatározó haderejévé váljon. Ezt a célt szolgálja a tavaly alakult
Modernizációs Intézet. Bárány Zoltán ezredest, megbízott parancsnokot
az Intézet céljairól, feladatairól kérdeztük.
A Magyar Honvédség Modernizációs
Intézetét tavaly alapították, de a magyar hadseregen belül már száz évvel
ezelőtt létrejött kutatás-fejlesztéssel
foglalkozó egység. Az elmúlt évszázadban több néven, eltérő formában
működött ez a szervezet. Miért van
szükség kutatás-fejlesztésre a honvédségnél?

– A 20. század végéig a katonai technológiák jelentették a kutatás-fejlesztés csúcsát.
A modern hadseregek a világ minden pontján olyan eszközöket, eljárásokat alkalmaztak – gondoljunk például a globális helymeghatározó rendszerre, azaz a GPS-re –,
amelyek egy-két évtizeddel később jelentek
meg a mindennapokban. A modern eszközöket a hadseregek maguk fejlesztették.

innováció

Az elmúlt évtizedekben azonban azt tapasztaltuk, hogy a civil kutatás-fejlesztési
eredmények a korábbinál sokkal gyorsabban kerülnek be a közhasználatba, hamarabb hasznosulnak hétköznapi termékek
formájában. A hadseregek vezetői arra ﬁgyeltek fel, hogy a polgári életben alkalmazott egyes eszközök modernebbek a hadi
technikánál – ami biztonsági kockázatot
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jelent. Ennek hatására a haditechnikai eszközök
fejlesztési ciklusa jelentősen lerövidült. Nincs
időnk arra, hogy egy problémára húsz-negyven
éven át keressünk megoldást. Emellett az is bebizonyosodott, hogy saját kutatások mellett
célravezető a civil életből származó eredmények
katonai használhatóságának elemzése. Olyan eljárásrendet hoztunk létre, amelynek keretében
a civil iparban és tudományban született technológiákat próbáljuk adaptálni. A Modernizációs
Intézet fő feladata a Magyar Honvédség, a kutatóintézetek és az ipar összekötése. Ha ez a kapcsolatrendszer hatékony, akkor az ipar számunkra is hasznos termékeket fejleszt.
Kizárólag a hazai kutatási eredményekre
figyelnek, vagy akkor is lépnek, ha Európa
vagy a világ más pontján találnak hasznosítható eredményt?

– Elsősorban a hazai védelmi iparra koncentrálunk. Ugyanakkor a NATO tagjaként lehetőségünk van, és ki is használjuk azt, hogy akár uniós, akár NATO-programokban vehetünk részt.
Olyan ambíciókat és célkitűzéseket fogalmazunk
meg, amiket kis országként, kis hadseregként teljesíteni tudunk. Nem vállalkozhatunk az ország
teljesítőképességét meghaladó programokra, de
partnerként bekapcsolódhatunk akár több milliárd eurós fejlesztésekbe. Erre példa a hidrogén
üzemanyagcellán alapuló energiatárolási megoldások keresése. A haditechnikai kutatások egyik
fontos eleme az energiaellátás, az energiafelhasználás. A katonák rengeteg eszközt használnak,
a legnagyobb probléma azok folyamatos energiaellátása. Olyan rendszer kell, amely rugalmas és
több forráson alapul – ha például elfogy a foszszilis üzemanyag, napenergiával is üzemeltethessük az eszközeinket. A napenergia azonban csak
nappal áll rendelkezésre, de a katonai eszközök
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Százéves a hazai haditechnikai kutatás
Az első világháború elvesztése után, 1920-ban jött létre a Haditechnikai Intézet (HTI), ahol titokban dolgoztak a mérnökök, hiszen
a trianoni békediktátum Magyarország számára megtiltotta a katonai fejlesztéseket. A második világháború előtt és alatt találmányok,
új konstrukciók sora született. Ilyenek voltak például a hazai harckocsifejlesztések, a K típusú hadihíd vagy a világon elsőként felismert
és alkalmazott elven működő harckocsi elleni akna. Bay Zoltán professzor, a HTI felkérésére és a katonai követelményeknek megfelelve
indította el a magyar lokátorfejlesztéseket. A Pest megyei Sári falu mellé telepített 300 kilométer hatósugarúra tervezett lokátor ideális
időben az Adriai-tenger felett is érzékelte az ellenséges támadó repülőgépeket. Munkájuk világhírű „mellékterméke” a Föld–Hold távolságának meghatározása volt 1946. február 6-án. Bay Zoltán ﬁzikus és kutatócsoportja saját fejlesztésű radarral, a világon egyedülálló
eljárással mérte meg ezt a távolságot, ez a kísérlet alapozta meg a rádiócsillagászat tudományát.
A második világháború végén az intézet gyakorlatilag megsemmisült, a magyar katonai kutatás-fejlesztés 1947-ben indult újra a Katonai Műszaki Intézet megalakulásával, melyet 1948-tól neveztek újra Haditechnikai Intézetnek. A saját kutatások folytatása helyett
előtérbe került a szovjet haditechnikai eszközök honosítása. Nem kellett a magyar lokátor, a rakétafejlesztések, a kézifegyver-fejlesztések. Olyan eszközöket fejleszthettek, melyek nem sértettek szovjet érdekeket. Készülhettek a Csepel teherautók különböző változatai,
a TS-uszályhíd vagy az UKA–63 kumulatív akna.
A rendszerváltást megelőző és követő években műszaki tudományos szempontból a HTI újra fénykorát élte. Készült a Gepárd fegyvercsalád, pilóta nélküli repülőgép, könnyű terepjáró, de az eredmények többségének hasznosítására végül már nem került sor.
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A legendás T–72-es harckocsi modernizálható?
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éjjel is működnek. Azaz, tárolni kell a megújuló energiát. A hagyományos akkumulátorok mellett megjelent a hidrogén üzemanyagcellán alapuló tárolás lehetősége.
A NATO és az Európai Védelmi Ügynökség
(European Defence Agency; EDA) számos
hasonló fejlesztési programot támogat.

Ez rengeteg előkészítő és elemzőmunkát
igényel, aminek zömét a mesterséges intelligenciára bízhatjuk. A gyors adatfeldolgozás
lerövidíti az előkészületeket, a parancsnok
hamarabb és jobb döntést hozhat, mint
az ellenfél parancsnoka. Ez a gyorsaság csatákat, ütközeteket dönthet el.

Ha már az üzemanyagcellás kísérletet
említette, erre van hazai együttműködő partner?

Ezek szerint a mai modern hadseregben
a teherautó nemcsak gulyáságyút vontat, hanem szuperszámítógépeket is?

– Az idén áprilisban létrejött Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform célja a hidrogénnel kapcsolatos kezdeményezések, kutatások koordinálása. De hasonló példa lehet
a szintén az Innovációs és Technológiai
Minisztérium támogatásával megszületett
Mesterséges Intelligencia Koalíció (MI Koalíció), melyhez Intézetünk is csatlakozott.
A mintegy 70 magyar és nemzetközi céget,
egyetemet, tudományos műhelyt magába
foglaló tömörülés célja, hogy Magyarország
Európa élvonalába kerüljön, fontos tagjává
válva a nemzetközi mesterséges intelligencia közösségnek. Intézetünk mindkét szerveződés munkájában részt vesz.

– A szuperszámítógépek megérkeztek.
Az új, német gyártású Leopard 2-es harckocsik első darabjait idén vesszük át. Egy
Leopard 2-es harckocsi gyakorlatilag hetven
tonna számítógép. Az Airbus cégtől vásárolt helikopterek repülő számítógépeknek
tekinthetők. Szinte minden valamirevaló
katonai eszközben jelen van a modern technológia. Ugyanakkor nem reális a teljes hadiipari eszközpark cseréjének megcélzása,
ezért a mi célunk az is, hogy a megöröklött
eszközöket, amennyire csak lehet, fejlesszük
és beépítsük a modern berendezések közé.

– A páncélzata nem, de az elektronikai
rendszere felhozható a 21. század szintjére. Kérdés, hogy érdemes-e, mert a nyugati
harckocsiktól eltérő ﬁlozóﬁa alapján született. Az új harckocsik rendszerbe állítása
az egész hazai hadsereg számára kihívást jelent, hiszen nemcsak az azokat közvetlenül
kiszolgáló állományt kell a jelenleginél jóval
magasabb digitális szintre emelni, hanem
valamennyi katonát. A hadsereg vezetése
azzal is tisztában van, hogy nem elég megvenni a technológiát, azt használni is tudni
kell. Más a modern harcjárművek páncélvédettsége, lőtávolsága, más a mozgékonysága, aminek köszönhetően nagyobb területet tart ellenőrzése alatt. Emiatt a műveleti eljárásainkat is újra kell fogalmazni.
A használat során szerzett tapasztalatok
majdan új igényeket fogalmaznak meg,
amelyekre ugyancsak megoldást kell találni. A modern technológiát le kell vinnünk
az egyes katonák szintjére.
A koronavírus-járvány milyen feladatot adott a Honvédségnek?

– A vírusnak „köszönhetően” megtapasztalhattuk, hogy rendkívüli helyzetben is
képesek vagyunk valamilyen eszköz prototípusának gyors előállítására. Az egyik
ipari partnerünkkel ultraibolya-tartományban működő fertőtlenítő lámpakészletet fejlesztettünk – a berendezés a szolgálati helyiségek csíramentesítésére alkalmas.
A Modernizációs Intézet munkatársai felügyelték a honvédségi létesítményekbe
érkezők hőmérsékletét érzékelő kamerákat. Intézetünk eddig nem említett fontos
9 milliméteres CZ P09
9 pis
isszt
z oly

Hol van szerepe a mesterséges intelligenciának?

– A második világháborúban kikísérletezett
és akkor jól bevált vezetési és technikai eszközökről jelenleg állunk át a 21. század digitális technológiájára. Ma már nagy mennyiségű adat határozza meg az adott katonai
szervezet hatékonyságát. Nem feltétlenül
tűzerőben mérjük a harci erőnket, mert
egyre nagyobb szerepe lesz az információnak. A szenzoroktól és egyéb érzékelőktől
beérkező rengeteg adat feldolgozása alapján hozunk döntéseket. Arra törekszünk,
hogy a bennünket körülvevő műveleti környezetet minél alaposabban feldolgozzuk.
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válaszokat várunk. Minél több szakembert vonunk be, annál többféle ötlet közül
választhatunk. A másik irány is él. Ha például egy műegyetemi kutató fejéből olyan
ötlet pattan ki, amiről azt érzi, hogy az
számunkra érdekes lehet, keressen meg
bennünket. Olyan innovációs rendszert
szeretnénk, amely felkarolja, bátorítja az új
ötletek megvalósítását, amely nem hagyja
veszni az előremutató ötleteket, megoldásokat – a Honvédségen belül és kívül.

A Magyar Honvédség Airbus A319-es repülőgépe

feladata a kapcsolattartás. Az egyik hazai
kutatóintézet rajtunk keresztül jutott el
a járvány elleni védekezést irányító Operatív Törzshöz. Mi jelentettük a szérumkutatásban érdekelt kutatóhely számára
a belépési pontot ehhez az információs
rendszerhez. Ezt a képességünket roppant
fontosnak tartom, mert azt bizonyítja,
hogy partnernek tekintenek bennünket
a kutatók. Egyik küldetésünk ugyanis, hogy
az Intézetet megismertessük az akadémiai
szférával és a védelmi iparral. A kutatás-fejlesztés területén kaput nyissunk számukra
a Magyar Honvédség egésze felé. Fontos,
hogy a kutatók nemcsak bennünket érhetnek el, hanem segítségünkkel európai uniós
és NATO-programokba is bekapcsolódhatnak, az intézet ugyanis be tudja vonni az érdeklődőket a nagy volumenű NATO- és
egyéb programokba. Jelenleg is van olyan
Európai Unió által támogatott, magyar
kezdeményezésű, szimulációs rendszerek
összekötésére született program, amely
magyar vezetéssel dolgozik. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a magyar gazdaság
méreténél fogva nem alkalmas nagyszámú
kutatási program működtetésére. Néhányra koncentrálunk, ahol a mi jelenlétünk
a meghatározó, de sokba bekapcsolódunk
résztvevőként. Az EU-ban és a NATO-ban
nagyon széles körű a kutatási portfólió,
hozzáférünk a teljes tudásbázishoz.

programjait, illetve projektfelelősként irányítanak fejlesztéseket. Jelenleg alapvetően
külső kutatóintézetekkel és cégekkel oldjuk
meg feladatainkat, de a fejlődési folyamat
következő lépéseként növelni szeretnénk
saját szakemberbázisunkat. Korábban meglehetősen szűkösek voltak a kutatás-fejlesztési lehetőségek, ez meglátszik az állomány
mennyiségén – a minőséggel minden rendben van. Óriási eredménynek tartjuk, hogy
a Debreceni Tudományegyetem kihelyezett
tanszéke működik a Modernizációs Intézetben. Egyébként összesen nyolc hazai (Budapest: BME, NKE, ELTE, TE; Kelet: DE, SZTE,
SZIE; Nyugat: PTE, PE, SZE) és egy külföldi
egyetemmel (Bavarian University) alakítottunk ki kapcsolatot. Ezek az intézmények
védelmi kutatásaink bázisát jelentik.
Saját kutatás-fejlesztési pályázatokat
is kiírnak?

– Költségvetésünk erre is lehetőséget ad.
Egyetemeket és egyetemi hallgatókat szólítunk meg adott védelmi problémával, amire

– Ahogy említettem, tavaly jött létre az intézet, most az alapok lerakásánál tartunk.
Kiválóan felkészült szakembereink segítik
a Magyar Honvédség különböző kutatási

innotéka
inn

2020. július–augusztus

– A katonai és a civil kutatók abban valóban
eltérnek, hogy az utóbbiak érdeke, hogy
minél nagyobb impakt faktorú folyóiratban
jelenjen meg a cikkük, hogy az eredményük
minél több emberhez jusson el. A katonai
fejlesztések esetében léteznek olyan programok, amelyek eredményei külső felhasználók számára elérhetetlenek. Mi is közzétesszük bizonyos fejlesztéseinket, de vannak, amiket nem tárunk a nyilvánosság elé,
merthogy hadititok.
Ebből gondolom, hogy akárki nem dolgozhat a Magyar Honvédség számára…

– Alapos átvilágítás után lehet egy vállalkozás a partnerünk. Szerencsére hazánkban
rengeteg olyan cég működik, amelyik rendelkezik haditechnikai fejlesztési tapasztalatokkal – dolgozott az Európai Unióval,
illetve a NATO-val.
A Honvédelmi és Haderőfejlesztési
program miként segíti a hadsereg modernizációját?

– Hihetetlen lehetőség előtt áll a Magyar
Honvédség, mert az elmúlt harminc évben
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A Modernizációs Intézetnek saját kutató-fejlesztő gárdája is van, avagy a
megfelelő embereket kutatja fel a számára fontos programokhoz?
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nem volt mód olyan léptékű fejlesztésre,
ezen belül kutatás-fejlesztésre, mint ami
most a programnak köszönhetően megvalósulhat. A magyar sajtóban is megjelent, hogy a legmodernebb helikopterekkel
és harckocsikkal gazdagodik a hadsereg.
A Magyar Honvédség ugyanis nem azt tűzte ki maga elé célként, hogy haditechnikában utolérje a szövetséges nemzeteket, hanem generációs ugrást akar végrehajtani.
Nem a jelen nívóját célozzuk meg ezekkel
a fejlesztésekkel, hanem a jövőt. A Modernizációs Intézetnek kulcsszerepe van abban, hogy ez a program sikeres legyen. Számos hazai vállalattal tartjuk a kapcsolatot,
dolgozunk együtt, illetve keressük a lehetőségeket.
Említette, hogy nem utolérni próbáljuk szövetségeseinket, hanem minőségi ugrásra készülünk. Szövetségi
rendszer tagjaként ezt egyeztetni kell
a partnerekkel?

– A honvédelmi és haderőfejlesztési koncepció szervesen illeszkedik a NATO modernizációs programjába. Annak keretében, szövetségesi vállalásainkkal összhangban fogalmaztuk meg a célokat és hajtjuk
végre a fejlesztéseket. A mi programunkhoz hasonló fejlesztés minden egyes szövetséges tagállamban elindult. Az egyes
rendszereket nem mi akarjuk kifejleszteni,
hanem integrálni szeretnénk mások megoldásait. A fejlesztéseinknél alapvető, hogy
azok csatolhatók legyenek a többi tagállam
rendszeréhez.
Milyen Magyar Honvédséget képzel el?

– A hadsereg vezetése azt a célt tűzte ki
maga elé, hogy tanuló szervezetté váljon.
Ezen azt értjük, hogy gyorsan tudjon reagálni a rendkívül gyorsan változó biztonsági környezetre. Húsz éve nem számoltunk
az Iszlám Állam megjelenésével, a migráció
felerősödésével, vagy a tavaly ősszel indult
világjárványhoz hasonló pandémia kitörésével. A hirtelen, előrejelezhetetlenül bekövetkező biztonsági környezetváltozásokat a hadseregnek tudnia kell kezelni.
Ez csak egyféleképpen lehetséges, ha tanuló szervezetté válik a Honvédség. Ebben
játszik kulcsszerepet a Modernizációs Intézet azzal, hogy az új biztonsági kihívásokra új megoldásokat keres és talál. Mindezt gyorsan teszi meg. Nem ismételhetjük
magunkat. Afganisztánban például a felkelők meglepő robbanószerkezeteket hasz-
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nálnak. Az a célunk, ha valakit valahol támadás ér, hasonló akciót a katonák következő alkalommal már ki tudjanak védeni.
Feldolgozzuk a támadást, és a következő
járőrözésnél ugyanaz az attak nem vezethet eredményre. Folyamatosan változtatjuk a katonáink felszereltségét, ha kell, másféle védőmellényt adunk, máshova tesszük
a ballisztikai védelmi eszközt, változtatunk
a felderítésen. A drónok elterjedése alapvetően változtatja meg a katonai egységek
életét. Többféle ilyen eszköz létezik többféle irányítással és képességgel. Egy újonnan megjelenő berendezés paramétereit
fel kell dolgozni, hogy tudjuk, miként védekezhessünk ellene. Ezt a gyors reagálást
képes biztosítani egy tanuló szervezet.
Jól értem, hogy a modern hadsereg
nem a páncélok vastagságáról ismerszik meg, hanem arról, hogy mennyire
elektronizált?

– Minden veszélyhelyzetnek ki lehet dolgozni az ellenszerét. Lehetséges, hogy bizonyos helyzetekben a vastagabb páncél a megoldás, de a pontos információ
legalább olyan hatékony lehet, mint egy
lövedék. Napjainkban ugyanis olyan hatásos fegyverek léteznek, amelyek ellen
a legvastagabb páncél sem véd. Az adott
katona akkor éli túl a támadást, ha nem
ott van, ahova lőnek. Ehhez tudni kell,
hogy hol az ellenség, és milyen eszközével
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hová és mikor tud hatni. A gyors döntések
mellett a gyors mobilitás szintén rendkívül fontos. A védelemnek tehát fontos
összetevői az információs fölény és a manőverezőképesség is.
Hogyan segítik a katonákat a folyamatos tanulásban?

– Ennek egyik módja a kognitív képességek
fejlesztése, illetve olyan eszközök előállítása, amelyek csökkentik az emberek szellemi
leterhelését. A katonának a legfontosabb
ingerekre kell ﬁgyelnie, ne zavarják felesleges információk. Olyan humán-gép interfészeket kell létrehozni, melyek használata
a lehető legkevésbé szűkíti a katonák kognitív sávszélességét. Emellett alapvető a tanulási és felfogóképességek javítása – erre
is léteznek berendezések és távoktatáson
alapuló programok. Meghatározó a logikai
gondolkodás magasabb szintre emelése,
mint ahogy a ﬁgyelem összpontosítása is
javítható technológiai eszközökkel. Az intenzívebb pihenés ugyancsak segíthető
műszerekkel. A cél olyan minőségi haderő
létrehozása, amely bármilyen fenyegetéssel
szemben fölénybe tud kerülni.
Biztosítva látja-e a felsorolt fejlesztések megvalósulását?

– A vezetés eltökélt, az erőforrások rendelkezésre állnak. A Modernizációs Intézet ezt
a célt szolgálja. ¡
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Szerző: Máté Gábor HM EI Zrt. repülési divízióigazgató (ORCID ID: 0000-0002-9381-1667)

Felhők után
irány a világűr
A HM EI Zrt. Repülési Divíziója 2017. augusztus 1-jén alakult az állami repülés bizonyos
feladatainak egy szervezeti egység alatt történő összefogása céljából. Az állami tulajdonú,
Airbus EC–135 P2+ típusú mentőhelikopterek által végzett légimentési feladatrendszer
kialakítása, a honvédségi futár- és egyéb feladatokat ellátó Falcon 7X típusú repülőgépek rendszerbe állítása és üzemeltetése, valamint a meglévő pilóta nélküli légijárműrendszerek továbbfejlesztése, gyártása és szolgáltatásainak biztosítása az elmúlt közel
három évben jelentős kihívásokat, de egyben sikereket is jelentett a HM EI Zrt. számára.

T

ársaságunk 2018-ban kilenc darab Airbus EC–135 P2+
típusú mentőhelikoptert vásárolt Norvégiából. A Magyar
Állam tulajdonába került légi járművek 2019 végétől látják el a légimentő-feladatokat Magyarország területén.
Az önálló légimentő-üzemeltetői képesség kialakításával sikerült
a külföldi kitettséget jelentősen csökkenteni, és ugyanez a cél a hazai
javító- és karbantartóbázis folyamatos fejlesztésével és bővítésével is.
Jelenleg a HM EI Zrt. felügyeli és ellenőrzi a magyar tulajdonban lévő
Airbus EC–135 P2+ típusú mentőhelikopterek tervezett karbantartási és eseti javítási programjait. Szorosan együttműködik az Országos Rendőr-főkapitánysággal, a Magyar Légimentő Nonprofit Kft.vel, az Aeroplex of Central Europe Kft.-vel, az Airbus Helicopters
Deutschland GmbH-val és a Pratt & Whitney Canada Customer Service Centre Europe GmbH-val.
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A 2018-ban beszerzett Dassault Falcon 7X típusú légi járművek
a Magyar Állam tulajdonában állnak. Társaságunk, mint hadiipari
vállalkozás, a légi járművek üzemben tartásával és karbantartásával
kapcsolatos feladatok ellátását; a repülőgépekhez kapcsolódó műszaki szolgáltatások nyújtását; a karbantartás és kiszolgálás során
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felhasznált alkatrészek, segédanyagok, berendezések
és egyéb eszközök biztosítását; valamint a hajózó és
műszaki személyzet oktatásának, illetve vizsgáztatásának megszervezését végzi.
A HM EI Zrt. Repülési Divíziójának pilóta nélküli
repülőeszközöket (PNR) fejlesztő, gyártó és üzemeltető csoportja (PNR-csoport) rendelkezik a tevékenységéhez szükséges infrastrukturális, anyagi-technikai
és humánerőforrás-feltételekkel. Műhelye ISO, AQAP
és az Állami Légügyi Főosztály tanúsításával is rendelkezik, és képes merev szárnyú felderítő, megfigyelő és
szállító, valamint légvédelmi célanyagként szolgáló kis
méretű (például ötméteres szárnyfesztávolságú) PNRek tervezésére, fejlesztésére és gyártására. A Repülési
Divízió PNR-csoportja hazánkban egyedüliként végez
távirányítású repülőeszközeivel célszolgáltatást, azaz
ellenséges légi járművek imitálását a Magyar Honvédség légvédelmi (gépágyú és rakéta) fegyverrendszerekkel felszerelt erői részére a valós légi fenyegetés elleni
fellépés gyakorlása céljából. A felderítő és megfigyelő
célú PNR-ek azon kívül, hogy hatékonyan alkalmazhatók katonai gyakorlatokon, illetve katasztrófavédelmi
helyzetekben, a meglévő szinergiák kihasználásával
beintegrálhatók a Társaságunknál fejlesztett katonai
vezetésirányítási rendszerekbe, valamint a nagy kiterjedésű objektumok és kritikus infrastruktúrák őrzésvédelmi feladatainak ellátásába.
A rendelkezésre álló humán és anyagi-technikai erőforrások, az állami repülésben és a PNR-ek területén
szerzett szakmai ismeretek, illetve tapasztalatok lehetővé teszik, hogy a HM EI Zrt. Repülési Divíziója a repüléstudomány egyéb területein is részt vegyen a légi
közlekedés és a légtérhasználat biztonságát és szabályosságát elősegíteni hivatott projektekben.
A közeljövő célja az aktív bekapcsolódás a hazai innovatív védelmi ipari kutatásokba és fejlesztésekbe (űripar

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. • hmei.hu

és űrtechnológia, repülésbiztonság, légi távérzékelés,
repülésmeteorológia, alternatív meghajtások, dróndetektálás és -elhárítás stb.) a szakterület kiváló magyar
és külföldi partnereivel való együttműködés révén.
A HM EI Zrt. komoly figyelmet fordít a hazai és
nemzetközi technológiai trendekre, lépést tart ezekkel
a korszerű megoldások saját feladataiba integrálásával. Figyelemmel kíséri és fontosnak tartja Magyarország tagságát az Európai Űrügynökségben (European
Space Agency; ESA). Tekintettel arra, hogy az ESA kiváló platformot biztosít az űriparba való belépéshez, és
megszervezi, felügyeli a határokon átívelő űrtechnológiai projekteket (például tudományos küldetések, földmegfigyelés, távközlés, klímakutatás stb.), a HM EI Zrt.
is feltárja annak lehetőségeit, hogy a saját szaktudását
hasznosítva ezekben a programokban részt vegyen.
Felismerve, hogy az űrkutatás és űrtechnológia mára nem az emberiség egy izgalmas kalandja csupán,
hanem számos katonai és polgári célú feladatot tesz
egyszerűbbé és költséghatékonyabbá, a HM EI Zrt. Repülési Divíziója létrehozta az Űripari Munkacsoportot.
A szervezet célja, hogy tanulmányozza az űrkutatásban
és űriparban ma leginkább elérhető megoldásokat, és
olyan alternatív megközelítéseket keressen, amelyek alkalmazhatók nemzetközi, európai és főként hazai feladatok ellátásában, legyenek azok a szélsőséges időjárási körülményekkel, természeti és ipari katasztrófák
megelőzésével, esetleg bekövetkezésével kapcsolatosak, vagy jelentkezzenek a migrációs kihívások során,
tehát a különleges jogrendi időszak különböző alcímei
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alá tartozó helyzetekben. A munkacsoport feladata olyan saját űripari stratégia kialakítása, amely jól definiálható rövid, közép- és
hosszú távú célkitűzésekre bontható. Ennek érdekében megvizsgálja a különböző Föld körüli pályamagasságokban elhelyezkedő műholdas szolgáltatók nyújtotta lehetőségeket, és kiemelt figyelmet fordít a 2000 kilométer alatti pályamagasságon keringő, úgynevezett
földközeli pályás (Low-Earth Orbit; LEO) műholdas szolgáltatókra.
Ide sorolhatók az ingyenes adatokat biztosító európai földmegfigyelési programhoz tartozó Sentinel műholdcsalád tagjai, amelyeknek
Magyarország is tulajdonosa az Európai Unión keresztül.
A munkacsoport megvizsgálja a HM EI Zrt. lehetséges űripari
feladatait a klímakutatásban, a mezőgazdaságban, a vízgazdálkodásban, a kritikus infrastruktúrák és határok védelmében, továbbá
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Meteor–3 MA pilóta nélküli célrepül
ülőg
őgép
az elsődlegesen emberi beavatkozás eredményeként kialakuló katasztrófák megelőzésében, amelyekkel partnereit támogatni tudja.
Első, katasztrófavédelmi szempontból jelentős célunk az űrgeodéziai módszerek használatával hatékonyan elvégezhető katasztrófamegelőzési feladatkör ellátása. A Magyarországon elérhető és nemzetközi szakmai körökben is élvonalbeli radarinterferometriai alkalmazás továbbfejlesztéseként olyan szolgáltatás kiépítésére kerülhet sor,
amely képes előre jelezni az emberi beavatkozások, természeti változások vagy időjárási jelenségek hatására bekövetkező, évente akár csak
néhány milliméteres, centiméteres elmozdulást jelentő változásokat.
Egy ilyen képesség telepítése nagy haszonnal jár, hiszen alkalmas
akár a 2010-es ajkai vörösiszap-katasztrófához hasonló katasztrófák
és kisebb mértékű káresemények előjelzésére, megelőzésére. A felhozott példa szerint az ajkai timföldgyár X. számú zagytározójának
fala jelentősen mozgott, tehát a gát stabilitásának monitorozásával
a veszély akár évekkel a baleset előtt kimutatható lett volna. Az úgynevezett állandó szórópontú apertúraszintézises műholdradar-interferometria (PSI) technikáját alkalmazó vizsgálat az ESA Envisat holdjának radaros méréseit használta 2003-ig visszamenően. A HM EI Zrt.
hasonló elven működő, rendszeres monitorozást tervez biztosítani
mind állami létesítmények, mind magánmegrendelők számára.
A másik fókuszterület lehet a hozzávetőlegesen 36 ezer kilométeres magasságú geostacionárius pályán (Geostationary Earth
Meteoor–3 MA
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Orbit; GEO) keringő műholdak hasznosítása, tekintettel
a védelmi és hadászati célú távközlés folyamatos fejlesztésére. Ezt a célt szolgálhatják a HM EI Zrt. által kidolgozandó további műholdas távközlési fejlesztések, amelyeknek szerves részét képezik: védett, szükség esetén

Mobi
b l Reepülési Vezetési Po
P nt
titkosított távközléstechnikai megoldások alkalmazása;
műholdfedélzeti elektronikai berendezések (hasznos
terhek) és speciális szoftverek fejlesztése; valamint földi
telepítésű vezérlő- és vevőállomások tervezése, fejlesztése és kivitelezése. Amíg hosszú távon cél lehet saját űrszegmensbeli kapacitások fejlesztése, addig a rövidebb
távon elérhető célok megvalósítása érdekében segítséget
jelent az ingyenes adatelérés és az űrinfrastruktúra bérlése vagy vásárlása. Ezek segítségével a HM EI Zrt. eredményesen bekapcsolódhat a hazai és külföldi űralkalmazások fejlesztésébe és ezen keresztüli szolgáltatások
nyújtásába a partnerei speciális igényeinek figyelembevételével. Megnyílik továbbá a lehetőség, hogy részese
legyen a sokrétű európai űrkutatási és űripari programok megvalósításának.
Összefoglalva, a HM EI Zrt. az űrből folytatott földmegfigyelés, az űrtávközlés, a műholdfedélzeti hasznos
teher és szoftverfejlesztés, valamint az űralkalmazások
fejlesztése területén léphet be az európai és nemzetközi
űrtevékenységbe. ¡

szívritmus-variabilitás mérése • innovációs ökoszisztéma

Új funkcióval bővült a WIWE
Hiánypótló funkcióval bővült a WIWE mobil EKG,
amely ennek köszönhetően már szívritmus-variabilitás
(Heart Rate Variability; HRV) mérésére is alkalmas.

A

HRV-mérés – amely a szívritmus természetes változékonyságát mutatja – igen
elterjedt a nyugat-európai és az amerikai kardiológusok körében. A WIWE által
készített HRV-mérés megbízható visszajelzést ad a felhasználó általános egészségi álla-

potáról és ﬁttségi indexéről, továbbá a keringési rendszer és az idegrendszer pillanatnyi
állapotát is értékeli.
Szívritmuszavarok esetén a rendellenes működés következtében változik a szívritmus, illetve a szívfrekvencia, ilyen zavar például a stroke kockázatát jelentősen növelő
pitvarﬁbrilláció is, melyet szintén jelez a WIWE. Léteznek azonban olyan természetes
eredetű szívritmus-ingadozások, amelyek a rosszindulatú szívritmuszavarokkal ellentét-

Kompetenciaközpont
az ELTE-n
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból
1,245 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert kompetenciaközpont létrehozására, kutatási infrastruktúra fejlesztésére.

A

megvalósítandó ipari-akadémiai kompetenciaközpont célja, hogy
az egyetemi tudásbázison alapulva a digitális iparban, a pénzügyi szektorban, illetve az egészségügyben alkalmazható, a vállalati
és egyetemi versenyképességet növelő informatikai megoldásokat
fejlesszen. Hosszú távon egy, az ELTE tudásbázisára épülő, fenntartható, stratégiai vállalati együttműködéseken alapuló innovációs ökoszisztéma kialakítása a cél.
A megvalósítást a főkedvezményezett ELTE Informatikai Karának
munkatársai koordinálják egyetemi és vállalati szakemberek közreműködésével. Az új kompetenciaközpont kiemelkedő fontosságú
ipari együttműködési lehetőségeket alapoz meg és fog össze a Mediso
Medical Imaging Systems Kft., a Hidroﬁlt Vízkezelést Tervező és Kivite-

ben éppen az egészség mércéjeként értelmezhetők. Ezekről a természetes ingadozásokról
szolgáltat hasznos információt a HRV-mérés.
A WIWE az egyéb, HRV-t mérő eszközökkel szemben lehetőséged ad következetes,
ugyanabban az időpontban történő mérésekre, és minden egyes mérés után automatikus
kiértékelést is készít. 1-től 5-ig terjedő skálán
és szöveges üzenetben is értékeli a HRV-t, ﬁgyelembe véve a felhasználó életkorát, emellett automatikusan meghatározza az SDNN,
RMSSD és pNN50 paramétereket is, így
az, más készülékekkel ellentétben, szélesebb
spektrumot biztosít a HRV értelmezéséhez.
A WIWE bárhol, bármikor klinikai szintű
EKG-t mér a felhasználó számára orvosi segítség nélkül, mindössze egy perc alatt. A mérés
eredményeit a készülék okostelefonra továbbítja, ahol a kiértékeléssel együtt tárolódnak.
Az eredmények bármikor egyszerűen továbbíthatók a kezelőorvosunknak vagy éppen
a családtagjainknak. A WIWE a HRV mellett
képes kimutatni a szívritmuszavar, a stroke
és a hirtelen szívmegállás kockázatát, alkalmas a véroxigén és a pulzus mérésére, továbbá
a bradycardia (alacsony pulzus), a tachycardia
(magas pulzus), az extraszisztolé és a kamrai
vezetési zavarok kimutatására. ¡

lező Kft., valamint az E-Group ICT Software Informatikai Zrt.
részvételével. A jelentős K+F+I háttérrel rendelkező partnervállalatok korábban is sikeresen vettek részt felsőoktatási kutatási együttműködésekben.
A fejlesztés az ELTE két oktatási és kutatási helyszínén valósul meg. A budapesti lágymányosi campuson laboratóriumot és irodát, modern együttműködési tereket alakítanak ki.
Az épületrész felújítása biztosítja a központ hosszú távú működésének feltételeit. A fejlesztés érinti az ELTE szombathelyi
campusát is; a Savaria Műszaki Intézet gépészeti laboratóriuma a projekt keretében jelentős összeget fordít gépészeti és
mérőeszközök, laborfelszerelések beszerzésére az ipari oktatási
és kutatási tevékenység bővítéséhez. ¡
ELTE, lágymányosi campus
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Szerző: Paulik Katalin

Versenyképesek
a legnehezebb terepen is
A gyógyszeripari hatóanyagokat és vegyipari alapanyagokat fejlesztő és előállító cég
mára jelentős tényezővé vált Európában. A Soneas-cégcsoport ügyvezetője Répási József,
az általa alapított vállalkozás folyamatosan nőtt az elmúlt huszonnégy évben.

Munka a nagytétényi gyáregységben

A cég 1996-ban alakult meg, eredetileg Ubichem néven.
– A nemzetközi piacra kijutni mindig nehéz, egy magyar cégnek pedig különösen az, és 1996-ban még komoly előítéletek
voltak a kelet-európai országokkal szemben. Hatalmas segítséget jelentett tehát, hogy egy olyan angol kereskedelmi céggel
közösen indítottuk el a vállalkozást, amelyik több mint húsz
éve jelen volt azon a piacon, ahová mi is szerettünk volna bekerülni. Az, hogy egyből külföldi partnerekkel kezdtünk el
dolgozni, azt is jelentette, hogy azonnal a nemzetközi piacon
kellett megmérettetni magunkat, így megtanultuk, hogy a legnehezebb terepen legyünk versenyképesek. Közben folyamatosan fejlődtünk, jelenleg közel kétszáz alkalmazottunk van,
és az éves forgalmunk hétmilliárd forint körül lesz idén, ami
nagy ugrást jelent a 2019-es négy és fél milliárdhoz képest.
Mi volt a névváltoztatás oka?
– Az, hogy megkülönböztessük magunkat a régi társaságtól.
2008 és 2011 között kinőttük a partnerséget a Ubichemmel, amely egy hagyományos, tíz-húsz főt foglalkoztató angol kereskedőcég maradt, miközben nálunk folyamatosan
nőtt a munkatársak létszáma. Piaci oldalról egyre nyilvánvalóbb igény mutatkozott arra, hogy növeljük a termelőkapacitásunkat. Volt ugyan egy kísérleti üzemünk, de hiányzott
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a komolyabb termelőkapacitás, és ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, jelentős befektetésekre volt szükség. Ez meghaladta a Ubichem képességeit, ezért az eladás mellett döntöttek, mi pedig olyan partnert kerestünk, akivel tovább tudunk
fejlődni. Végül is egy magánbefektető és egy intézményes befektetési alap szállt be azzal a céllal, hogy fejlesszék a céget,
és néhány évvel később haszonnal értékesítsék a megvásárolt üzletrészt. Ebben az időszakban egy nagyon intenzív növekedési szakaszba léptünk. 2011-ben megvásároltuk a Chinoin volt nagytétényi gyáregységét, egy romos állapotban
lévő iparterületet, ahol elkezdtünk egy felújítási programot.
A még működő kémiai szintetikus üzletág maradványait vettük át, ami egy 65 ezer négyzetméteres területet, és az ott
dolgozó körülbelül hetven főt jelentette. Mindezek miatt döntöttünk úgy 2015-ben, hogy megváltoztatjuk a cég nevét,
amely így a Ubichem helyett Soneas lett.

Ezzel három telephelyük lett?
– Igen. A Berlini Ipari Parkban vannak a kutató-fejlesztő laboratóriumaink, az Illatos úton működő kísérleti üzemünkben

Minőség-ellenőrzés

innováció

Soneas Vegyipari Kft. • soneas.com/hu

Speciális katalizátorok előállítása
gyógyszerhatóanyagokat állítunk elő kísérleti célokra, valamint ott található a cég központja is; Tétényben pedig a nagy
volumenű gyártás zajlik, körülbelül 200 ezer liternyi kapacitással tudunk előállítani gyógyszeripari és vegyipari alapanyagokat. A cég ekkor jutott el arra a pontra, hogy a korábbiaknál is gyorsabban tud növekedni, ami jól látszik a tavalyi
és az ez évi forgalmunkból is. Ezért a pénzügyi befektetők
elérkezettnek látták az időt, hogy értékesítsék a cégben lévő
tulajdonukat, és olyan vevőt kerestek, amelynek a tevékenysége illeszkedik a Soneaséhoz. Végül a már száz éve létező,
jelenleg egy indiai tőzsdei cég, valamint egy nemzetközi befektetési alap tulajdonában lévő UQUIFA generikus gyógyszergyártó vásárolta meg a Soneast.

Ez azt jelenti, hogy a gyógyszeripari és vegyipari alapanyagok
kutatás-fejlesztésén és a kísérleti stádiumban lévő gyógyszerhatóanyagok előállításán túl ma már képesek nagy mennyiségű alapanyag gyártására is? Melyik területet tartja a legizgalmasabbnak?
– Vegyészként nagyon szeretem a fejlesztést, de ez nem elég
egy kutató-fejlesztő cég stabil működtetéséhez, ezért volt
helyes döntés, hogy a nagy volumenű termelés irányába léptünk tovább. Tétényben, az új telephelyen csak intermediereket állítunk elő, azaz gyógyszer- és vegyipari alapanyagokat, a UQUIFA-nál van lehetőség a gyógyszerhatóanyagok
előállítására. A nagy változást az hozta a cég életében, hogy
több olyan projekt, illetve termék is piacra került, amelyeknek korábban részt vettünk a fejlesztésében, és most ipari
mennyiséget állítunk elő az ezekhez szükséges alapanyagokból. Öt év alatt több olyan vevőnk is lett, akiknek az éves rendelésállománya meghaladja az egymilliárd forintot. Öt éve
meghoztunk egy másik fontos stratégiai döntést is: a termékpalettánk bővítésébe fogtunk. A 2010-es évek elején indult
az együttműködésünk például az akkoriban még amerikai
XiMo céggel, mely a kutatás-fejlesztését Magyarországon végezte. Speciális katalizátorok előállítására kötöttünk együttműködési szerződést, de nemcsak előállítjuk, hanem hasz-

náljuk is ezeket a katali zátorokat. A cég egyik alapítója,
Richard Schrock ennek a fantasztikus technológiának a kifejlesztéséért kapott Nobel-díjat 2005-ben, és mi vagyunk
az egyike azon cégeknek a világon, amelyek a legnagyobb
méretben végzik azt a metatézis nevű kémiai reakciót, amelyet ezzel a katalizátorral lehet megvalósítani. Idén körülbelül 40 tonnányi terméket állítunk elő ezzel a technológiával,
jövőre megduplázzuk ezt a mennyiséget, és 2022-ben várhatóan már 150-200 tonnát fogunk tudni gyártani. Több olyan
irány is elindult a cégen belül, amivel jelentős növekedést
tudunk elérni. Például tavaly hosszú távú szállítási szerződést írtunk alá egy dán gyógyászati segédeszközöket gyártó
céggel. Szépen haladnak a gyógyszeripari fejlesztéseink is.
2004-ben egy spanyol gyógyszergyár antihisztamin-jelöltjének a fejlesztésében vettünk részt, és büszke vagyok rá,
hogy tavaly megkeresett ez a gyógyszergyár, hogy kereskedelmi méretben szállítsuk a gyógyszermolekula alapanyagait. Az utóbbi hónapokban hetente keresnek meg a világ
minden részéről vállalatok, köztük japán cégek is, amelyek
szeretnének termékeket, kutatás-fejlesztési szolgáltatásokat
rendelni, vagy akár beruházni is ebben a régióban. Gyorsan
bővülnek amerikai partneri kapcsolataink is.

Milyen tulajdonságokat keresnek a vállalatok egy szerződéses gyártó partnernél?
– Személyre szabott szolgáltatást várnak tőlünk, és őszinteséget, hogy megbízhassanak bennünk. Elég sokan a partnereink közül startupok, amelyeknek van egy célmolekulájuk,

A kísérleti üzemben
amelyet sikerre kell vinni, ezen múlik a cég jövője. Huszonnégy év alatt az a kép alakult ki rólunk, hogy egy megbízható szolgáltató vagyunk, időre szállítjuk, amit megígértünk.
Megrendelőink abban is bízhatnak, hogy nem szivárognak ki
információk a szellemi tulajdonukról, hiszen a legféltettebb
kincsük az, amivel dolgozunk. Továbbra is érvényes cégünk
két szlogenje: customers first and problems first. ¡

innováció
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fenntartható életmód, levegőminőség, energiahasználat

Érdekel minket
a fenntarthatóság?
A fenntarthatóbb jövő megteremtése a társadalom minden rétege számára központi kérdéssé vált napjainkra? Milyennek képzelik a fogyasztók a környezetvédelem szempontjából fenntartható életmódot, és miben segíthet a technológia?

E

zekre a kérdésekre kereste a választ
az Ericsson ConsumerLab, amely
12 ezer internethasználó véleményét gyűjtötte össze legfrissebb jelentésében. A kutatók arra is kíváncsiak
voltak, hogy a megkérdezettek szokásai
tükrözik-e a problémáról kialakított véleményüket, illetve segíthetik-e mérsékelni
fogyasztásuk esetleges negatív hatásait az
infokommunikációs megoldások.
A jelentés megállapításai között szerepel
a fogyasztók hozzáállásának változása. Két
évtizeddel ezelőtt például csupán az embe-

ma már a fogyasztók 50 százalékát foglalkoztatja, ezen belül 23 százalékuk számára
ez az egyik legfontosabb társadalmi aggály.
A felmérést végzők szerint az egyén
szintjén számtalan mindennapi szokás „környezetbarátabbá” tehető, és sokan igyekeznek is eszerint alakítani fogyasztásukat.
Ugyanakkor felteszik a kérdést: vajon tisztában vannak-e azzal, hogy mely gyakori
tevékenységek mennyire szennyezik a környezetet? Ennek felmérésére a kutatás során
a megkérdezetteknek egy sor mindennapi
aktivitást kellett sorba rendezniük annak
71

Nemzeti kormányok

69

Forrás: Ericsson Consumer & IndustryLab (Consumers,
the climate and ICT study, 2020. január)
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A fogyasztók szerint kit terhel a felősség a környezeti hatások csökkentéséért (%)

rek egyötödét nyugtalanította a levegő- és
vízszennyezés mértéke, míg ma már lényegében minden második emberről elmondható ez. A klímaváltozás és a globális felmelegedés pedig a korábbi 13 százalék helyett
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alapján, hogy azok szerintük milyen hatást
gyakorolnak a környezetre.
A legtöbb felhasználó az autózást és
a repülőgéppel utazást értékelte nagy
környezeti hatású területnek, míg a táp-

inno -tér

lálkozás és az okostelefon-használat besorolása már problémásabbnak bizonyult.
A megkérdezettek 84 százaléka alábecsülte a táplálkozás hatását, míg kétharmaduk
túlértékelte az okostelefonokét.
A válaszadók 46 százaléka úgy véli,
hogy a technológiai innovációnak kulcsszerepe van a jövő környezeti kihívásainak
kezelésében. Továbbá a megkérdezettek
36 százaléka szeretné, ha a készülékek és
berendezések segítséget nyújtanának abban, hogy környezettudatosabban éljenek.
Jóllehet a fogyasztóknak vannak kétségeik az infokommunikációs eszközeik
környezeti hatásaival kapcsolatban – leginkább az energiafogyasztásuk és gyártásuk során használt anyagokat illetően –,
minden második felhasználó az adatvédelemmel és biztonsággal összefüggő problémákat nyugtalanítóbbnak tartja.
Ugyanakkor, érdekes módon, azok a fogyasztók, akik szerint a technológia kulcsfontosságú lehet a jövő környezetvédelmi
kihívásainak megoldásában, kétszer nagyobb érdeklődést mutatnak olyan infokommunikációs alkalmazások iránt, amelyek segítenek a környezettudatosabb viselkedés kialakításában.
A válaszadók által legtöbbre értékelt
megoldások leginkább az otthonaikkal
kapcsolatosak; 56 százalékuk az okosotthon-megoldásokat találta a leginkább
használhatónak, amelyek a lakó szokásait
elemezve adnak tanácsokat a levegőminőség javítására és az energiahasználat csökkentésére.
A felmérést végzők szerint összességében a fogyasztók hasznos segédeszközt
látnak az infokommunikációs technológiákban, környezeti, egészségügyi, költségtakarékossági és kényelmi szempontból
egyaránt. ¡

vízbázisbiztonság, vízkitermelés, nyersvíz-kezelés, fertőtlenítés, vízhálózat, víztisztítók

Szerző: Paulik Katalin

Ivóvízbiztonság

Az ivóvíz-szolgáltatóknak is van feladatuk abban, hogy a vízátadás helyétől a fogyasztási
pontig ne romoljon a víz minősége, véli Borsányi Mátyás, a Magyar Hidrológiai Társaság Vízminőségi és Víztechnológiai Szakosztályának elnöke, aki évtizedek óta foglalkozik az ivóvizek kémiai és biológiai szennyezőinek egészségügyi szempontú vizsgálatával
és értékelésével, különös tekintettel a vízkezelés-technológiára és fertőtlenítésre.
A vízellátó rendszerek a vízbázissal
kezdődnek, ezek védelme nélkül nem
beszélhetünk ivóvízbiztonságról?

– Az ivóvízellátást két területre lehet felosztani, az egyik a vízbázis biztonsági helyzete,
a másik a forrásokból kitermelt nyersvíz kezelése, fertőtlenítése, valamint a vízátadási
pontig való eljuttatása. Ettől a ponttól kezdődik a fogyasztóhoz tartozó csőszakasz,
az a belső vízelosztó rendszer, amelyen keresztül a víz elérkezik a vízcsapig. Nem lehet
eléggé hangsúlyozni a vízbiztonság kérdését. Az ivóvíz egy olyan speciális élelmiszer,
amelyre más szabályokat is alkalmazni kell,
mivel az előállítással egy időben a vízhálózaton keresztül azonnal eljut a fogyasztóig. A vízszolgáltató rendelkezésére álló
tárolókapacitás alig néhány órás tárolást
tesz lehetővé, rövid idő alatt kell tehát

dönteni arról, hogy az előállított ivóvíz a
hálózatba bocsátható-e. A mintavételt
követő laboratóriumi vizsgálatok ennél
általában hosszabb időt vesznek igénybe.
Ezért kap nagy hangsúlyt a megelőzésen
alapuló ellátás: a vízkitermelés, -kezelés és
-fertőtlenítés folyamatának olyan szemléletű működtetése, ami a lehetséges és felmért veszélyhelyzeteket kikerüli. Csak így
lehet biztosítani a megfelelő vízminőséget.
A laboratóriumi vizsgálati eredményekből
ugyanakkor nemcsak az látszik, hogy a vízminőség megfelel-e a követelményeknek,
hanem az a következtetés is levonható,
hogy megfelelő volt-e a megelőző tevékenység. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság ezért szakmai programot indított tavaly a hazai vízbázisvédelem átszervezésére, ami az előforduló veszélyhelyzetek

zöldkörnyezet

megelőzését célozza, és az intézkedések
szükségességét fejezi ki a meglévő hidrogeológiai adatelemzések mellett.
Az ivóvízellátási lánc üzemeltetése,
a kockázatok felmérése és a megelőző
kezelés a hálózatban a szolgáltató feladata. Mi a helyzet az épületeken belüli vízelosztó rendszereknél?

– Az uniós tagországok között Magyarország volt az egyik első, amelyik kiegészítette
ivóvízminőségi jogszabályát a vízbiztonság
fogalmával, valamint az ezt veszélyeztető
helyzetek felmérésére és felkutatására tett
javaslatokkal. A 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet, illetve a 98/83/EK tanácsi irányelv
az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről – amelyen a magyar jogszabály is alapul – egyértelműen leírja, hogy az ivóvíz
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Az uniós tagországok között Magyarország volt az egyik első, amelyik kiegészítette ivóvízminőségi jogszabályát a vízbiztonság
fogalmával, valamint az ezt veszélyeztető helyzetek felmérésére és felkutatására tett javaslatokkal. A megalkotott határértékek
a vízvételi helyen kifolyó víz minőségére vonatkoznak mind az uniós irányelv, mind a magyar jogszabály szerint.

minőségének ellenőrzését a fogyasztói
csapon kell elvégezni. A megalkotott határértékek tehát a vízvételi helyen kifolyó víz
minőségére vonatkoznak. Ez nem jelenti
azt, hogy ne lehetne a vízellátó rendszer
más pontján mint elvárt paraméterértékeket – például a vízművet elhagyó vizek
esetében azokra az összetevőkre, amelyek
koncentrációja a vízhálózatban való tartózkodás során már nem változik meg – is
alkalmazni, de a vízminőségi előírás jogilag
a használati helyre vonatkozik mind az uniós irányelv, mind a magyar jogszabály szerint. Ezt nem lenne szabad félreértelmezni
hatósági és vízszolgáltatói szinten sem.
Az ivóvíz előállításakor előfordul, hogy
megpróbálják az ivóvízminőségi jogszabályt
alkalmazni a vízbázis vizére is, amikor nincs
vízkezelés, vízfertőtlenítés és így tovább,
de ennek nincs értelme azon a vízminőségi paraméteren kívül, amely nem változik
a hálózatban. Kétféle vízszolgáltatás létezik
Magyarországon: ezek a közüzemi, illetve
egyedi vízellátó rendszerek. 2014-ben még
nem írtunk elő az utóbbira vonatkozóan
ivóvízbiztonsági tervezést, de a kormányrendelet legutóbbi módosításai már tartalmazzák az egyedi vízellátó rendszerek
számára is ezt a kötelezettséget. Megválto-
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zott a helyzet a vízbiztonság szemléletet
alakító kockázatértékelés bevezetésével
abból a szempontból is, hogy a hatósági
felügyelet a vízellátási lánc teljes folyamatában megköveteli a határértékek betartását, ahogy már említettem. Ahhoz, hogy ne
következzenek be a veszélyesemények, ki
kellene egészíteni a megelőző intézkedéseket, a kockázatértékelést pedig el lehetne
végezni a fogyasztók egészsége szempontjából nézve. Például Magyarországon szerencsére csak néhány területen fordulnak
elő nem geológiai eredetű vízszennyezők,
mivel az ivóvíz-kitermelés túlnyomórészt
olyan felszín alatti vízbázisokból történik,
amelyek védettek a különböző környezeti,
ipari szennyeződések ellen. Ha a kőzetekből a vízáramlás következtében kioldódó
szervetlen kémiai anyagok koncentrációja
a kitermelt nyersvízben nagyobb, mint a fogyasztói csapon megengedhető határérték,
akkor a kockázatértékelésnél azt is ﬁgyelembe kell venni, hogy történik-e vízkezelés az ellátórendszerben, és ha igen, akkor
az annak a komponensnek az eltávolítására
irányul-e. Ha egy vízbázisokat veszélyeztető eseményt felfedezünk, például vegyük
az arzéntartalmú vizet, viszont az ellátási
lánc következő szakaszában be van építve

zöldkörnyezet

arzénmentesítő vízkezelő technológia, akkor sokkal kisebb a kockázata annak, hogy
a nyersvízben lévő arzén eljut a fogyasztóig.
Milyen ivóvízforrások állnak rendelkezésre, és melyiknél milyen mértékű
fertőtlenítésre van szükség?

– A rendelkezésre álló hazai vízforrások
jelentős része úgynevezett geológiailag védett rétegvizekből származik, illetve karsztvízforrásokból, melyek egy része kevésbé
védett a felszíni csapadéktól, illetve a beszivárgó szennyvíztől. Ilyen például a miskolci
karsztvízforrás, ahol 2006 nyarán az emlékezetes ivóvízjárvány kitört. A karsztvíz bakteriális elszennyeződésében döntő szerepet
játszott a rendkívül jelentős felszíni és felszín alatti áradássorozatot okozó időjárási
helyzet, másrészt a miskolctapolcai karsztforrások védőidomán még mindig megtalálható számos potenciális szennyezőforrás
jelenléte. Magyarországon az ivóvíz-előállítás legjellemzőbb formája a Duna menti vízkitermelés, ahol a parti szűrésű ivóvízkutak
esetében a folyóvíz egy rendkívül hatásos
ﬁzikai, biológiai szűrőrendszeren keresztül
jut a termelőkutakba. A ﬁzikai szűrés a nem
lebontható – szilárd – részecskék eltávolításában játszik szerepet, de a legnagyobb
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Magyarországon csak néhány területen fordulnak elő nem geológiai eredetű vízszennyezők, mivel az ivóvíz-kitermelés túlnyomórészt olyan felszín alatti vízbázisokból történik, amelyek védettek a különböző környezeti, ipari szennyeződések ellen. Az ivóvízelőállítás legjellemzőbb formája a Duna menti vízkitermelés, ahol a parti szűrésű ivóvízkutak esetében a folyóvíz egy rendkívül
hatásos ﬁzikai, biológiai szűrőrendszeren keresztül jut a termelőkutakba.

jelentősége a part vízzel elárasztott részében annak a biológiai életközösségnek van,
amely képes a kémiai anyagok lebontására,
illetve részbeni átalakítására, és rendkívül
hatékony az ipari és gyógyszerszennyeződések, növényvédőszer-maradványok átalakításában. Azonban a normális vízállástól való mindkét irányú eltérés növeli annak
kockázatát, hogy a biológiai szűrőréteg
nem működik kielégítően.
Az ivóvíz fertőtlenítésére leggyakrabban használt klór, illetve a klórozott
vízben keletkező melléktermékek mekkora veszélyt jelenthetnek a fogyasztók
egészségére? Mi a hipoklórossav szerepe a fertőtlenítésben?

– Magyarországon a vízfertőtlenítésre használt anyagok közül a legelterjedtebbek kétségtelenül a klórvegyületek, ezek egyik formája a nátrium-hipoklorit, a másik a klórgáz. Ezenkívül egyre inkább terjed a klórdioxid alkalmazása is, amiben azonban nem
a klór fejt ki fertőtlenítő hatást, hanem
az oxigén, ebből a szempontból tehát inkább az ózonhoz vagy a hidrogén-peroxidhoz hasonlít. Létezik egy ma még kevésbé
elterjedt fizikai fertőtlenítő módszer is,
az ultraibolyafény-besugárzás, amivel a vízbázisba vagy a vízkezelő rendszerbe bejutó
mikrobiológiai szennyeződéseket lehet eltávolítani, de a besugárzás hatása nem érvényesül, miután a víz elhagyta a fertőtlenítőberendezést. A hálózati rendszerben
lévő víz fertőtlenítésére tehát ez a módszer
nem alkalmas, ezért a hálózati víz védelmére ilyenkor is szükség van nátrium-hipoklorit, illetve klórgáz vagy klór-dioxid ada-

golására. A klórgáz vízben oldásakor keletkezik az aktív hipoklórossav, amely nemcsak
a baktériumokat pusztítja el, hanem reakcióba lép a vízben lévő szerves és szervetlen
anyagokkal is. Például a vízben lévő vas klór
hatására oxidálódik. Ugyanezek a reakciók
megtörténnek az oldott szerves anyagokkal
is. A mélységi kutakból kitermelt, baktériumoktól mentes vizek gyakran tartalmaznak
úgynevezett humin anyagokat, ezekkel is
reakcióba lép az aktív hipoklórossav. Ekkor képződnek a klórozási melléktermékek,

amelyek közül néhány kockázatot jelenthet az egészségre. Szerencsére a karsztvizekben és a parti szűrésű vizekben nagyon kicsi
a szervesanyag-tartalom.
Az ivóvízkezelésnél adagolt klór és a vízben lévő szerves anyagok reakciójából trihalogénmetán és más, úgynevezett szerves
klórvegyületek keletkezhetnek. Ezért Magyarországon a még nem teljesen tisztázott
egészségi kockázatok miatt az ivóvízben
lévő trihalogénmetán-vegyületek határértéke szigorúbb, mint az Európai Unióban.

Az ivóvízkezelésnél adagolt klór és a vízben lévő szerves anyagok reakciójából trihalogénmetán és más, úgynevezett szerves klórvegyületek keletkezhetnek. Ezért
Magyarországon a még nem teljesen tisztázott egészségi kockázatok miatt az ivóvízben lévő trihalogénmetán-vegyületek határértéke szigorúbb, mint az Európai
Unióban, bár az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy a klórozási melléktermékek
egészségre gyakorolt hatása kevésbé súlyos, mint azt eredetileg feltételezték.
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Bár az elmúlt évtizedekben kiderült, hogy
a klórozási melléktermékek egészségre gyakorolt hatása kevésbé súlyos, mint azt eredetileg feltételezték, de a kockázat jelentős,
ezért ez a legjobb indikátora annak, hogy
a vízszolgáltatók a magyar jogszabálynak és
az uniós irányelvnek megfelelően alkalmazzák-e a fertőtlenítési technológiát. A legfontosabb szempont továbbra is a baktériumok elpusztítása, ám ennek eléréséhez
a lehető legkevesebb fertőtlenítőszert adagolva, csak annyit, amennyi feltétlenül szükséges, kell eljutni. A környezet-egészségügyi
szempont tehát a megelőző tevékenységek
– például az alkalmas vízkezelés – szorgalmazása, s nem az egészségkockázatot növelő, s nem mellesleg kellemetlen ízű, szagú
fölös fertőtlenítőszer-adagolással történő
víz kibocsátása.
A magyarországi mélységi vizekben
nagy koncentrációban található ammónium, ami nem jelent egészségkockázatot az
emberek számára, mivel geológiai korú
szennyeződésről van szó, azonban a kitermelésnél, amikor a víz átlevegőződik, az
oxidáció hatására a környezetből úgynevezett nitriﬁkáló mikroorganizmusok kerülnek a vízbe. Az ammóniumból először nitrit, a nitrit-oxidáló baktériumok hatására
pedig nitrát képződik. A klór-dioxiddal történő vízfertőtlenítés esetén szerves klórvegyületek nem, de szervetlen kloridvegyület
fejlődik. A nitrit és a kloridvegyületek a véráramba kerülve gátolják az oxigénszállítást.
A hatások összegeződhetnek, ezért Magyarországon azokban a vizekben, ahol sok
az ammónium, és felmerül a nitritképződés
kockázata, az uniós határértéket vettük át
a nitritnél, a kloridvegyületre viszont annál
szigorúbb határértéket állapítottunk meg.

A hazai ivóvízellátásban jelenleg milyen fejlesztések történnek?

– Sajnos ez az a terület, ahol a legnagyobb
mértékben le vagyunk maradva. Az ivóvízszolgáltatókat megkérdezve azt halljuk,
hogy a legsúlyosabb probléma a hálózatok elavultsága, elhasználtsága, illetve
a karbantartás akadozása, mivel vannak
olyan tisztítóeljárások, amelyeket a csőhálózat állapota miatt nem lehet alkalmazni. Hazánkban a hálózatok felújítása
nagyon kis léptékben halad előre, és a fejlesztéseknél sem mindig ﬁgyelhető meg
az ivóvízbiztonsági szemlélet. A vízművek
által kibocsátott, kifogástalanul kezelt és
minden tekintetben megfelelő minőségű
vizet egy elavult, illetve nem megfelelően
karbantartható hálózatba vezetjük, ami
azt is jelenti, hogy ha a gerincvezetékekben vagy az elosztórendszerekben áramlik
a víz, és ott éri szennyeződés, az elkerül
a fogyasztóhoz.
Mi jellemzi a lakosság vízfogyasztási,
vízkezelési szokásait, és mit gondol például az itthon forgalomban lévő háztartási víztisztítók hasznosságáról?

– Magyarországon az elsők között vezettük be a hálózati víztisztítók közegészségügyi szempontú ellenőrzését. Azon kívül,
hogy a hálózat elöregedett, sok helyen lerakódott üledéket is tartalmaz, amiben
bioﬁlmfolyamatok játszódnak le. A csőfalon lévő bioﬁlmben baktériumok is megtelepednek, és a vízbe adagolt fertőtlenítőszer
az ilyen típusú lerakódásokban élő mikroorganizmusokat nem tudja hatástalanítani,
ezért ezek eltávolítását a szokásosnál nagyobb vízáramlással, úgynevezett hálózatöblítéssel végzik, és amennyiben szükséges,

mechanikai kaparó-, dörzsölőeszközöket
vagy hőkezelést, azaz gőzt alkalmaznak.
Rendkívül változatos módszerek állnak rendelkezésre a mechanikai tisztításhoz, azonban ezek hatékonysága nagymértékben
függ a cső anyagától és a felület simaságától. Egy korszerű műanyag cső felülete a legsimább. Más jellegű kockázatot jelentenek
a csőanyagokból beoldódni képes szerves
vegyületek és szervetlen kémiai anyagok.
Az ólomcsövekből a legnagyobb mértékű
a kioldódás, ami bekerülhet az ivóvízbe.
Az ivóvíz-szolgáltatók részéről az ólomcsövek – mint az ólombeoldódás forrásának felderítése – vízbiztonsági megelőző
szemléletet igényelnek. Például a Fővárosi
Vízműveknél és sok más vízszolgáltatónál
az elosztórendszer csővezetékeinek felmérését elvégezték. Ez a munka a vízbiztonsági
tervezés egyik része, mert a feltérképezést
követően elkezdődhet az elavult csövek
tervszerű kicserélése. A veszély lehetőségének a felderítése a kockázatértékelés elkészítéséhez szükséges.
Mi a helyzet az ingatlanokon belüli
vízhálózattal?

– A legtöbb helyen egy vízaknába vagy például az alagsorba telepített vízmérő óra
a vízátadási pont. Ettől a ponttól kezdve
a fogyasztó, illetve az ingatlan üzemeltetőjének a feladata az épületen belüli hálózat
karbantartása, felújítása. Az ivóvízellátó
rendszert a gázhoz és az elektromos áramhoz hasonlóan kellene a tulajdonosoknak
ellenőrizniük, karbantartaniuk és felújítaniuk, ám sajnos még nem tartunk itt.
A környezet-egészségügy részéről ezért is
kellett szorgalmaznunk már évekkel ezelőtt
az ólomvezetékek felderítését és kicserélé-

Az ingatlanokon belüli vízhálózatnál kockázatot jelentenek a csőanyagokból
beoldódni képes szerves
vegyületek és szervetlen
kémiai anyagok. Az ólomcsövekből a legnagyobb
mértékű a kioldódás, ami
bekerülhet az ivóvízbe.
A vízminőséghez alkalmazkodó rézcsővel ez a probléma elkerülhető lenne, és
a ma már korszerű műanyaag csövekkel is.

30

innotéka
inn

2020. július–augusztus

zöldkörnyezet

vízbázisbiztonság, vízkitermelés, nyersvíz-kezelés, fertőtlenítés, vízhálózat, víztisztítók

A forgalomban lévő háztartási víztisztítók közül nem
a bonyolult rendszerek a legcélszerűbbek. A nagyon egyszerű, szűrőbetétes kancsós
mego
goldás
á ok kiv
ivál
álóa
óann al
alka
kalm
lmaa
sak az iváshoz vagy a leveshez szükséges víz esetleges
zavarosságának, kellemetlen
klóros szagának a kiszűréséhez, egy rossz ízűnek tartott
hálózati víz utótisztításához.

sét – legelőször a gyermekintézményekben.
Egy korszerű műanyag cső előállításához
már nem használnak olyan szerves lágyítóanyagokat, amelyek az ivóvízbe beoldódva – kutatások által igazoltan – elősegítik
a baktériumok szaporodását. A lakások korszerűsítésekor viszont sokszor nem az ivóvízszállításhoz alkalmas rézcsöveket építettek be, emiatt kioldódás következhet be.
Holott a vízminőséghez alkalmazkodó rézcsővel ez a probléma elkerülhető lenne, és
a már említett korszerű műanyag csövekkel
is. Általános probléma az is, hogy nem történik meg az épületeken belül a vízórától
a lakásig lévő csővezeték szakszerű felújítása, cseréje. Egy kutatás keretében a Nemzeti Népegészségügyi Központ felmérte,
hogy a víz hosszabb ideig tartózkodhat
az épületen belüli hálózatban, mint a vízműtől a vízátadásig eltelt időtartam. A csőben pangó víz pedig növeli a kioldódást.
Mennyiben jelentenek megoldást a vízóránál vagy a lakásokban beszerelt

víztisztító berendezések? Mivel lehet
a legtisztább ivóvizet előállítani?

– A fogyasztók különböző típusú víztisztítók közül választhatnak. Az összetett
eszközök közül nagyon elterjedtek a fordított ozmózis elvén működő berendezések,
amelyek nem csupán a víz ólomtartalmát
szűrik ki, hanem az összes oldott ásványi
anyagot is, ami teafőzéshez ugyan kiváló,
de túl nagy a készülék karbantartási igénye és túl drága ahhoz, hogy ionmentes
ivóvizet állítsunk elő, aminek a fogyasztása semmiképp nem ajánlható közegészségügyi szempontból. Ezért már olyan
fordított ozmózis elvén működő berendezések is kaphatók, amelyekhez ásványi
anyagot visszapótló patron is tartozik.
Egy az ÁNTSZ (Állami Népegészségügyi
és Tisztiorvosi Szolgálat; 2018-tól Nemzeti
Népegészségügyi Központ – a szerk.) által
kijelölt korábbi vizsgálatnál azt tapasztaltuk, hogy az itthon forgalomban lévő háztartási víztisztítók közül nem a bonyolult
rendszerek a legcélszerűbbek. A nagyon
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egyszerű, szűrőbetétes kancsós megoldások kiválóan alkalmasak az iváshoz vagy
a leveshez szükséges víz esetleges zavarosságának, kellemetlen klóros szagának
a kiszűréséhez, egy rossz ízűnek tartott
hálózati víz utótisztításához. Közegészségügyi szakemberek azt is megﬁgyelték,
hogy néhány liter víz kifolyatása után
– amivel fel lehet mosni a konyhát vagy
megmosni a zöldséget – a vízhasználati
hely ingatlanon belüli elhelyezkedésétől,
a vízforgalomtól függően akár nagymértékben csökkenthető az ólomtartalom, de
a rossz íz vagy szaganyag is a vízben. Ezeket
a tanácsokat – szaknyelven kockázatcsökkentő tevékenységeket, alkalmazásokat –
megfogadva aránylag olcsón és biztonságosan juthatunk tiszta ivóvízhez. Azt
ugyanakkor mindenképpen szem előtt
kell tartani, hogy az ivóvízbiztonság javításáért mind az ivóvíz-szolgáltatónak, mind
az ivóvízhasználati hely tulajdonosának,
üzemeltetőjének, a vízfelhasználóknak is
átgondolt és rendszeres teendőjük van. ¡
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Változunk, csak lassan
A hazai lakosság jelentős hányada már most számos fenntartható szokást
vezetett be mindennapi életébe, de sokan vannak, akik még csak tervezik,
hogy a változás útjára lépnek.

1.

75%

Lekapcsolom a szükségtelen
világítást, készenléti üzemmódot

79%

2.

65%

Takarékoskodom a vízzel

80%

3.

59%

Kerülöm az eldobható műanyagokat

74%

4.

53%

Minimalizálom a kidobott
élelmiszer mennyiségét

77%

5.

48%

Újrahasznosítok

68%

6.

40%

Előnyben részesítem
a helyi előállítású termékeket

64%

7.

36%

Környezetbarát termékeket vásárolok

61%

8.

28%

Tömegközlekedéssel vagy
kerékpárral járok munkába

59%

9.

22%

Tudatosan csökkentem
saját ökológiai lábnyomomat

61%

10.

18%

Kevesebbet utazom autóval

54%

Tettek és szándékok a fenntarthatóság jegyében

A

WWF Magyarország legfrissebb
reprezentatív felmérése a magyarországi 18–59 éves városi
lakosság körében készült 2019ben, 500 fő megkérdezésével. A kérdésekre
adott válaszokból kiderült, hogy a magyarok
közül igen sokan fontosnak tartják a környezeti problémákat, és készen állnak a változtatásokra a fenntartható jövő érdekében. A felmérés arra is rávilágít, hogy a lakosság nagy
része az egyéni felelősségvállalás helyett a felülről érkező megoldásokat szorgalmazná.
A megkérdezettek 49 százaléka gondolja úgy, hogy világméretű összefogásra lenne
szükség a kormányok és vállalatok részéről.
Az európai Zöld Megállapodás (European
Green Deal) éppen ezt célozza meg, amelybe jól illeszkedik az Európai Unió természetvédelmi politikáját 2030-ig meghatározó Biodiverzitás Stratégia és a fenntartható
mezőgazdaságra, valamint élelmiszeriparra
való áttérést célzó „Termőföldtől az asztalig” stratégia. A megkérdezettek 36 százaléka viszont az egyéni felelősségvállalást
tartja a kulcsnak; szerintük, ha mindenki
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csökkentené a saját fogyasztását és környezettudatosan élne, visszafordíthatók lennének a káros folyamatok. A válaszadók
11 százaléka tartozik a lemondók, 5 százalékuk pedig a tagadók csoportjába. Míg
az előbbiek szerint már nem tehetünk semmit, addig az utóbbiak csak riogatásnak
gondolják a klímaváltozást.
A felmérés készítői arra is keresték a választ, hogy a magyarok életük mely területén
szándékoznak fenntarthatóbban élni, vagy
már tesznek is ezért. Kiderült, hogy a válaszadók 65 százaléka már takarékoskodik a vízzel, igen magas viszont azok aránya – 80 százalék –, akik továbbra is kevesebb vizet
szándékoznak fogyasztani vagy a jövőben
tervezik meghozni ezt a döntést. 74 százalékuk kerülni szeretné az eldobható műanyagok használatát, 59 százalékuk pedig már
így is tesz. A magyarok élelmiszer-fogyasztásának lábnyoma is javulhat, ha a szándékot tettek is követik: egyelőre a megkérdezettek 40 százaléka részesíti előnyben
a helyi előállítású termékeket, 77 százalékuk szeretné minimalizálni a kidobott élel-

inno -tér

miszer mennyiségét, és 53 százalékuk már
aktívan tesz is ezért. Ami az utazást illeti:
a városokban élők 59 százaléka szeretne tömegközlekedéssel vagy kerékpárral munkába járni, viszont csak 28 százalékuk választja
valóban ezt a közlekedési formát. Hasonló
a helyzet az autóhasználattal: a lakosság
54 százaléka kevesebbet autózna, de csak
a 18 százaléka valósítja ezt meg. Mindez
azt mutatja, hogy egyelőre többen vannak,
akik még nem vezették be életükbe az egyes
fenntartható szokásokat, viszont szándékukban áll. A kutatás arra is rávilágít, hogy
az emberek az életmódjukba már beépített
változtatásokat hajlandók megtartani és
tartósan alkalmazni a jövőben is. A legfontosabbnak ítélt problémák között olyan
természeti, környezeti és fenntarthatósági
kihívások vannak, mint a műanyagszennyezés csökkentése, a globális felmelegedés lassítása, a természet védelme, a klímaváltozás
hatásainak és a szén-dioxid-kibocsátásnak
a csökkentése, az élelmiszer-pazarlás visszaszorítása, a folyók és tavak állapotának megőrzése, erdeink fenntartható használata. ¡

Forrás: WWF

SZÁNDÉKOK
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információvédelem • stratégiai kérdés

Adják-veszik A
adatainkat a neten
Nem kevesebb mint 500 millió Facebook-felhasználó
olyan szenzitív adatai kerültek a dark webre, mint
a munkahely, a családi állapot vagy éppen a privát
telefonszám. A becslések szerint 370 ezer érintett
magyar felhasználó kerülhet bajba a hackerek tevékenysége miatt. Solymos Ákos, a Quadron Kibervédelmi Kft. szakértője a többi között a felhasználói
önkontroll fejlesztését javasolja védekezésként.

A Stylers cég legfrissebb kutatása szerint
a hazai vállalatok 50 százalékát saját bevallásuk szerint egyáltalán nem, vagy csak
enyhén érinti a koronavírus-járvány miatt
továbbgyűrűző válság, ötödük pedig kifejezetten lehetőséget lát benne. A vállalati döntéshozók közel kétharmada tekint
stratégiai kérdésként a digitalizációra.

A

közel 150 magyar vállalat közép- és felsővezetőinek bevonásával készült felmérés egyebek között azt a meglepő eredményt hozta, mely szerint a magyar cégvezetők optimistának
bizonyultak a válsághelyzetet illetően: több mint harmaduk arra
számít, hogy egyáltalán nem érinti vállalatát a krízis, vagy éppen
megerősödve kerül ki belőle, és alig 2 százalékuk gondolja úgy,

hogy cége nem fogja túlélni a következő hónapokat. Ez a derűlátás
legfőképp abból fakad, hogy többségük átmeneti válságra számít.
A felmérés tanulsága szerint a vállalatok döntő többségét alapvetően felkészülten érte a tömeges távmunka bevezetése, és közel 70 százalékuk tervezi folytatni a digitális transzformáció útján
eddig megtett lépéseket. A kutatás összefüggést talált a vállalatok
optimizmusa és digitális felkészültsége között is. Nem véletlenül,
hiszen ez utóbbi nemcsak növeli a cég hatékonyságát és üzleti potenciálját, de fokozottabb adatvédelmet, monitorozható folyamatokat is eredményez. ¡
Semmi

4,3%

Idő

4,3%

Vezetőség
hozzáállása

4,3%

Anyagiak

40,3%

Szakértelem

32,8%

Technológia

31,3%

Vízió

23,9%

Forrás: Stylers

Fókuszban a digitális
transzformáció

személyes adatok birtokában az adathalászok sokkal kidolgozottabb, célzottabb támadásokat tudnak végrehajtani. „Míg korábban olyan csaló levelek érkeztek, amelyek úgy
kezdődtek, hogy »Kedves Ügyfél!«, most minden
adat megvan ahhoz, hogy a támadó nevén szólítsa potenciális áldozatát, vagy SMS-ben küldjön adathalász linket – ez az úgynevezett
smishing (SMS phishing)” – figyelmeztet a veszélyekre Solymos Ákos.
A szakértő szerint az élethűbb próbálkozások
jóval nagyobb arányban érik el céljukat, azaz sokkal többen dőlnek be a trükknek. Az ilyen esetek
elkerüléséhez a felhasználók részéről tudatosságra
van szükség, indokolatlan adatokat semmiképpen
se adjunk meg se a Facebookon, se máshol. Hibásak ugyanakkor a szoftverfejlesztők is, akik, mivel
gyakran rövid határidővel dolgoznak, sérülékeny
terméket bocsátanak a piacra, és természetesen
az üzemeltetők is, akik sok esetben nem értenek
megfelelően az üzemeltetett rendszerhez.
A mai távmunkával, internetes vásárlásokkal,
online szolgáltatásokkal és folyamatos közösségimédia-jelenléttel átszőtt világunkban már nem
megengedhető sem a magánszemélyek részéről
(legyenek azok gyerekek, felnőttek, orvosok, pékek vagy akár autószerelők), sem pedig a vállalatok, szervezetek részéről, hogy ne foglalkozzanak
az információvédelemmel. ¡

Mi hátráltatja a digitalizációt?
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Szerző: Bencze Áron

Örök
gyerekek
– a virtuális játékok
fogságában
Az évszázadok óta ismert szenvedélybetegségek – drog, alkohol vagy dohányzás – mellett
napjainkban egyre komolyabb méreteket ölt a virtuálisjáték-függőség. Jian Zihao, a legnépszerűbb kínai League of Legends játékos például 23 évesen, egészségi állapotára hivatkozva
vonult vissza idén nyár elején. A virtuálisjáték-függőséget egyelőre nem kezelik betegségként
– hangsúlyozta magazinunknak Dobó Zsófia pszichológus, akinél az addikciót kiváltó lelki
és fizikai eredetű okokról, a gamerek mindennapi életét befolyásoló tünetekről és a függőségtől való megszabadulás alternatíváiról érdeklődtünk.

S

zakmai körökben hosszú évek óta folyik a vita arról, hogy
a köznyelvben már gyakran használt „játékfüggőség” kifejezés pszichológiai aspektusból mit is jelent pontosan.
A WHO 2018-tól hivatalosan a Betegségek Nemzetközi
Osztályozásába vette a játékfüggőséget, játékzavar néven, a változtatás azonban csak 2022-től lesz hivatalosan is érvényben. Eközben az Amerikai Pszichiátriai Egyesület által kiadott mentális be-
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tegségek diagnózisához használt kézikönyvben (DSM-V) továbbra
sem szerepel önálló, elismert kategóriaként a játékfüggőség, csak
mint további kutatást igénylő „internetesjáték-zavar”.
„A függőség kérdése nagyobb hangsúlyt az 1970-es, 80-as években kapott, amikor már lehetett és kellett is az akkoriban elsősorban alkohol- és droghasználat megértésével, kutatásával foglalkozni” – elevenítette fel az addikciókkal kapcsolatos kutatá-
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sok kezdeteit Dobó Zsóﬁa. Mint fogalmazott, ezek a függőségek
meglehetősen hasonlóak lehetnek egymáshoz, mechanizmusuk
sokban nem változik, leginkább csak a tárgyukban különböznek.
Korábban a drogok domináltak, és az alkohol, később megjelentek
a gyógyszerek vagy a vásárlás, majd a technikai vívmányok fejlődésével a virtuális játékok is bekerültek ebbe a sorba. A pszichológus
ugyanakkor arra is felhívta a ﬁgyelmet, hogy nem az adott tárgytól
lesz valaki addiktív, maga a függés a személy karakteréből, az erre
való fogékonyságából alakul ki. Azaz egyetlen szál cigarettától is
kialakulhat a függőség, miközben mások évtizedeken keresztül
maradnak „kocadohányosok”. Egyes szakemberek szerint ez a folyamat elsősorban agyi mechanizmusokon alapul, és genetikai
meghatározottságúak, mások szerint a gyermekkori traumáknak,
nehézségeknek lehet nagyobb szerepük.

a játék során, mint a nőknek. A gyengébbik nem inkább a gyors,
egyszerűbb játékokat preferálja, ahol kevesebb az erőszak, mint
például a puzzle vagy a különböző életszimulációs játékok.
Míg a nemi különbségek határozottan kirajzolódnak a virtuálisjáték-függőség esetében, addig korosztályi megállapításokat
jóval nehezebb tenni a témában. „Maguk a játékok, így a jelenség
kutatása is rövid múltra tekint vissza, ráadásul a jelenlegi felmérések módszertanában sem született még közmegegyezés” – adott
magyarázatot a tudományos eredmények hiányára Dobó Zsóﬁa,
kiemelve: a korábbi vizsgálatok többnyire a kamasz, ﬁatal felnőtt
korosztályra fókuszálnak, azonban ebből önmagában nem érdemes hosszú távú következtetéseket levonni. 2013-ban Magyarországon több mint 4000 válaszadóval végzett felmérés alapján
egyebek között az derült ki, hogy az érintettek átlagéletkora 21 év
volt, és a játékosok túlnyomó többsége, 91 százaléka férﬁ. A pszichológus kitért arra is, hogy összefüggés van a gamerek kora és
az általuk kedvelt játéktípusok között is. „Az erőszakos tartalmakkal operáló játékok a ﬁatalabb, 18 év alatti ﬁúk számára adhatnak
felületet az agresszió, a félelem és az erőszak kiélésére, ők inkább
ezeket a típusú játékokat preferálják. A 26 év felettiek pedig elsősorban a csapatmunkát és a szociális kapcsolatokat is támogató
játékokat használják” – mondta a szakember. Érdekesség, hogy
a virtuális játékok az olyan idősebb generáció tagjaira is hatással
vannak, akik nem gyerekként, de még csak nem is ﬁatal felnőttként találkoztak először velük. Ennek egyik extrém példája Mori
Hamako, aki nőként, 90 évesen hivatalosan a világ legidősebb
gamere lett. A teljesítményével még a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülő japán nagymama Youtuber is egyben, 2014 óta
létező csatornáját már több mint 300 ezren követik. 1981-ben vásárolta meg első Casette Vision kontrollerjét, ezután pedig nem

Versengő férﬁak
Dobó Zsóﬁa nemzetközi kutatásokra hivatkozva elmondta, hogy
a férﬁak körében gyakoribb ez a jelenség, amit a tesztoszteronhoz
és az ebből fakadó kockázatvállaló és agresszív viselkedéshez kötnek. Egy korábbi tajvani kutatásban azt találták, hogy eleve több
férﬁ próbálja ki az online játékokat, így a függőségnek is nagyobb
az esélye a férﬁak körében. Ezzel kapcsolatosan a pszichológus rámutatott arra is, hogy minden nemzetközi kutatás esetében érdemes ﬁgyelembe venni a kulturális különbségeket is, mivel Tajvanban a nők viselkedését jobban követik és szabályozzák a családon
belül, mint a férﬁakét. Az is érdekes eredmény a vizsgálatban, hogy
a férﬁak számára sokkal nagyobb jelentőségük van a játékban elért eredményeknek és a sikerességnek, továbbá nekik fontosabbak a szociális kapcsolatok, a győzelem és a kiválóság bizonyítása

A férﬁak számára sokkal nagyobb jelentősége van a játékban elért eredményeknek és sikerességnek; fontosabbak nekik
a szociális kapcsolatok, a győzelem és a kiválóság bizonyítása a játék során, mint a nőknek, akik inkább a gyors, egyszerűbb játékokat preferálják, ahol kevesebb az erőszak, mint például a puzzle vagy különböző életszimulációs játékok.
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naponta órákat a játékkal, az már alaposan növeli az addikció esélyét. A pszichológus szerint a szülői minta rendkívül fontos, sokszor fontosabb a direkt nevelésnél. Ám ha a szülők sokat használják a számítógépet, az okostelefont, akkor nehéz megmagyarázni
a gyereknek, és hiteltelenné is válik az iránymutatás, hogy ő miért
nem teheti meg ugyanezt. A pszichológus szakma számára mindenesetre érdekes lehet a legifjabb korosztály kapcsolatának feltérképezése a virtuális játékokkal, hiszen a három-négy évesek esetében még egy teljesen kiforratlan személyiségről beszélhetünk.

Hikikomori, a monitorzombi
Ha a korosztályokat illetően nem is rendelkezünk még kellő tapasztalattal és ismerettel, lokáció szempontjából már jóval világosabb a kép. A játékfüggőség ugyan a világ minden pontján
problémát jelent, azonban a technikailag fejlettebb országokban
– érthető módon – ez hatványozottan igaz. Nyugat-Európa és
az Amerikai Egyesült Államok mellett elsősorban a Távol-Keleten
ölt komoly méreteket a jelenség. A japán szakirodalom például
már külön szakkifejezést is alkotott a virtuálisjáték-függőségre.
A hikikomori az a személy, akinek az élete a monitorok világába
szűkült be szinte teljesen, nem jár jószerével sehová, még az ételeket is a neten rendeli. A szobájában viszont „színes életet él”:
az egyik monitoron játszik, a másikon szörföl az interneten, a harmadikon a televíziócsatornák között váltogat. Az online közösségbe tömörült hikikomorik természetesen online is ismerkednek, és
virtuális párkapcsolatban élnek anélkül, hogy valaha is találkoznának. A japánok a hikikomorikat monitorzombiknak is nevezik;
Tamaki Saito japán pszichiáter kutatásai alapján a jelenség már
15 éves korban kezdődik, és a ﬁatalok akár az iskolát is abbahagyják, éjszakai üzemmódra állnak át, és hónapokig vagy akár évekig ki sem lépnek a lakásból. A japán egészségügyi minisztérium
hivatalos meghatározása szerint akkor van szó hikikomoriról, ha
az illető már több mint hat hónapja megszakította a kapcsolatot

Növeli az addikció esélyét, amikor csupán szórakozás miatt
töltenek a gyerekek naponta órákat a játékkal. Ám a szülői
minta is rendkívül fontos. Ha a szülők sokat használják a számítógépet meg az okostelefont, akkor nehéz megmagyarázni
a gyereknek, és hiteltelenné is válik az iránymutatás, hogy ő
miért nem teheti meg ugyanezt.

volt megállás. Saját bevallása szerint az elmúlt 40 évben a legtöbb
platformon kipróbálta magát, a többi között olyan játékokon
edződött, mint a GTA , Skyrimes, Dark Souls vagy éppen a Call
of Duty. Mori Hamako még ma is tele van tervekkel, most éppen
az év vége felé érkező új PlayStationt várja nagy lelkesedéssel.
„Mivel mára már egészen kis kortól elérhetőek az online játékok, fontos hangsúlyozni a szülők szerepét abban, hogy mivel és
mennyit játszik a gyerek” – ﬁgyelmeztetett Dobó Zsóﬁa, aki szerint ahogy a gyereknevelés minden területén, úgy itt is a legfontosabb az őszinteség és a nyitottság a szülők részéről. Ha tudnak
beszélni arról, mi érdekli a gyereket, akkor segíteni is tudnak neki,
hogy olyan játékot válasszon, ami akár még fejlesztheti, segítheti
is őt, és meg lehet tanítani arra, mik az egészséges időbeli keretek
a játékban. Amikor csupán szórakozás miatt töltenek a gyerekek

Japán szakkifejezéssel a hikikomori az a személy, akinek az élete a monitorok világába szűkült be teljesen. Az egyiken játszik, a másikon szörföl
az interneten, a harmadikon a televíziócsatornák között váltogat, az ételeket is a neten rendeli, és akár évekig ki sem lép a lakásból.
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a külvilággal. A szigetországban végzett hivatalos felmérés szerint
az előző évtized közepén már több mint félmillióan választották
ezt az életmódot, a valós szám azonban ennél is magasabb lehetett már akkor is, ugyanis a kutatások csak a 15 és 39 év közöttiekre terjedtek ki. Az akkori adatok alapján az érintettek mintegy harmada már több mint hét éve kizárólag az otthonában élt.
A helyzet a számítógépes játékok egyik legnagyobb fejlesztőjénél,
Dél-Koreában is problémás, Szöul például már leszoktató táborokat is indított, de Kínában, a világ második legnagyobb videojátékos piacán is mind több az érintett. A cikk felvezetőjében említett
Jian Zihaónak, Kína kedvenc e-sportolójának, ötmillió követője
volt, amikor idén júniusban a visszavonulás mellett döntött. Peking nemrég szigorú lépésre szánta el magát, és a korlátozások
szerint este 10 óra után 18 éves kor alatt nem szabad játszani.
Az Egyesült Államokban az Anonim Alkoholisták mintájára megalkotott, önkéntességen alapuló OLGA-programmal (OnlineGamers Anonymous) vették fel a harcot a függőséggel szemben.
A programban a résztvevők egy 12 lépéses terápia segítségével
próbálnak kiszabadulni a videojátékok rabságából.

Nem az adott tárgytól lesz valaki addiktív, sokkal inkább múlik
ez a játékos személyiségének sérülékenységén, fogékonyságán.
Bizonyos korai életesemények, családi minták és nem utolsósorban a genetika is szerepet játszhat abban, ha valaki fogékonyabb
a függőségre. A probléma akár ﬁzikai tünetekben, remegés vagy
folyamatos izzadás formájában is megnyilvánulhat.

Nem a játék a hibás
De mégis, mi okozza az addikciót? Dobó Zsóﬁa elsőként arra hívta
fel a ﬁgyelmet, hogy egyetlen olyan játék sem létezik, amelynek
olyan a jutalmazó rendszere, hogy a függőséget kialakítsa. „Természetesen a játékfejlesztők próbálnak olyan rendszert alkotni, amely
arra motiválja a játékost, hogy visszatérjen, és minél többet használja a játékot, ám ez önmagában nem egyenlő a függőség kialakításával. Sokkal inkább múlik ez a játékos személyiségének sérülékenységén, fogékonyságán.” A szakember azt is elmondta, hogy
a játék közbeni – jutalmat okozó – ingerek hatására az agyban
örömérzetet kiváltó neurotranszmitterek (elsősorban a dopamin)
aktivitása megnő. „A legnagyobb örömérzetet a váratlan jutalmak
okozzák, és könnyen hozzászokunk ezekhez az örömöt kiváltó ingerekhez, amiből az következik, hogy próbálunk minél többet, újabbat, jobbat keresni a megszokottaknál, de minimum próbáljuk újra
és újra átélni azt, ami már egyszer jó volt” – foglalta össze a jelenség biológiai oldalát a pszichológus.
A játékosoknál gyakori a depresszióval, az élettel való elégedetlenséggel, szociális fóbiával, magányosság érzésével és a szorongásos tünetekkel való korreláció (azaz együttjárás, és nem ok-okozati
kapcsolat) is. Dobó Zsóﬁa szerint ráadásul bizonyos korai életesemények, családi minták és nem utolsósorban a genetika is szerepet játszhat abban, ha valaki fogékonyabb a függőségre. A kutatásokból sok más mellett az derült ki, hogy a játék nemcsak oldja
a depressziót, de a gamerek önbizalmát is javítja, hiszen a virtuális
világban sikereket ér el, ráadásul azzá is válhat ott, akivé a fantáziájában szeretne lenni. Más kérdés, hogy eközben a valós életben
egyre távolabb kerül a sikerektől, ugyanis a játékfüggőség kihat
az alapvető életfunkciókra. A gamerek között kiugróan magas
az egészségtelenül táplálkozók aránya, többségüknél állandó gond
a kialvatlanság, és gyakoriak a gerinc- vagy izomproblémák, szembetegségek és a hangulati zavarok is.
„A hivatalos diagnózis kritériumai között szerepel még, hogy
a viselkedés legalább 12 hónapig fennáll, és a játékos folyamatos
distresszt (káros, rossz stresszt – a szerk.) élhet át” – sorolja a további következményeket Dobó Zsóﬁa. A probléma akár ﬁzikai

tünetekben, remegés vagy folyamatos izzadás formájában is megnyilvánulhat, és a függők legnagyobb problémája az, hogy akkor
sem tudják abbahagyni játékot vagy legalább csökkenteni a játékra
fordított időt, amikor már ők maguk is érzik, hogy az a mindennapi
életük rovására megy. Márpedig egy idő után valóban arra megy.
Néhány éve egy ﬁlippínó édesanya videója sokkolta a közvéleményt. Lilybeth Marvel egy tál étellel látogatta meg 13 éves ﬁát
egy internetkávézóban, ahol a kamasz éppen egy 48 órás játékmaratonon vett részt a Rules of Survival programban. A háromperces „valóságshow-ban” végigkövethetjük, ahogy a fáradtságtól
már kimerült gyereket csak úgy sikerült megetetni, hogy a szemét
végig a monitoron tartva kizárólag a száját nyitotta ki némi rimánkodás után. Feltehetően a visszavonulását bejelentő Jian Zihao
sem étkezhetett egészségesen, ha 2-es típusú cukorbetegséget állapítottak meg nála 23 évesen.
Dobó Zsóﬁa szerint éppen ezért fontos a tudatosság megőrzése. Komoly segítséget jelenthet ebben a játékhasználat követése.
„Figyelni és mérni, mikor, mennyit használja az ember a játékot”
– avat be a részletekbe a szakember. Megoldás lehet egy applikáció, amely ﬁgyeli a telefonos/számítógépes tevékenységet, de akár
egy kockás füzetben kézzel vezetett naplózás is segíthet. „Utóbbi esetben az is érdekes lehet, ha az idő mellé feljegyzik az aznapi
más tevékenységeiket, hangulataikat, érzéseiket” – fűzte hozzá.
Érdemes kérdéseket is feltenni magunknak: Miért jobb a játékban
tölteni az időt a valóság helyett? Mit nem akarok csinálni, átélni
a valóságban, amit így félretehetek a játék idejére? Mit kapok meg
a játéktól, amit máshol nem? „Amennyiben kapunk válaszokat, akkor a tudatosságunk megmaradt, ami nagyban segítheti a kontroll
megtartását, visszaszerzését” – jegyezte meg Dobó Zsóﬁa. Amikor
azonban már a mindennapi élet rovására megy a játék mennyisége,
egyértelműen külső segítséget kell kérni. Már Magyarországon is
vannak kifejezetten függőségekre specializálódott csoportok és
szakemberek is, akik egyszerű internetes kereséssel elérhetők. ¡
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Japáné a legerősebb A
szuperszámítógép
A top500.org legfrissebb rangsora szerint kilenc
esztendő után ismét Japánban található a világ legerősebb szuperszámítógépe, a Riken állami kutatóintézet és a Fujitsu közös munkájának eredménye,
a még nem teljesen elkészült Fugaku.

Végleg búcsút intünk
a Flash Playernek
Az Adobe először 2017-ben jelentette be,
hogy 2020-ban megszüntetik a Flash Player
támogatását és terjesztését, a cég pedig
a minap pontosította a hivatalos dátumot.
Az 1996-ban kiadott lejátszótól
idén december 31-én veszünk búcsút,
ezután a letöltőoldalakról is eltűnnek
a telepítők, továbbá a tartalmak
lejátszását is blokkolják.

korszak után azonban már elsősorban sérülékenységével került a hírekbe. Az első nagy csapást Steve Jobs mérte a lejátszóra, mikor 2010ben megszüntette támogatását az iOS-en.
Ezt követően a JavaScript fejlődésével, majd a HTML5 és CSS3
megjelenésével, valamint a böngészők natív multimédia-támogatásával egyre többen hátráltak ki a Flash mögül, és álltak át az újabb
technológiákra. Az Adobe cég a meglévő szoftver eltávolítását ajánlja
a felhasználóknak, ráadásul megszűnéséről kiadott közleményében
arra is felhívja a ﬁgyelmet, hogy a jövő évtől kezdve harmadik félnek
sem kínálhatják letöltésre a Flash installert, és hogy a vállalat egyértelműen mindent el fog követni az eszköz végleges eltüntetése érdekében a webről. ¡

A

z internet egyik nagy vívmányának tartott Flash hozta el
az áttörést a weboldalak multimédiás felhasználása felé.
Nevét a Future és a Splash szavak összevonásával kapta, a böngészőkbe beépülő Flash Player az idők során kötelező kellékké lépett elő, 2003-ban a felmérések szerint a számítógépek
93 százalékán megtalálható volt ez a program. A dicsőséges
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Supercomputer Fugaku több mint 150 ezer
2,2 gigahertzen üzemelő A64FX lapkát alkalmaz, amelyek egyenként 48 processzormaggal dolgoznak. A 415 petaﬂops teljesítményű
szuperszámítógép csaknem háromszor annyi
műveletet képes végrehajtani, mint az eddigi
rekorder, az amerikai IBM által épített Summit,
amely két éven át számított a világ leggyorsabb
komputerének. A ﬂopsban megadott teljesítmény a számítógép gyorsaságát jelzi, az általa
másodpercenként elvégzett lebegőpontos műveletek (Floating Point Operations Per Second)
számát takarja. A peta előtag a tíz tizenötödik
hatványát jelenti. A friss rangsor harmadik helyét egy másik amerikai, negyedik és ötödik
helyét pedig egy-egy kínai szuperszámítógép
foglalja el.
A Fugaku a tervek szerint várhatóan 2021
áprilisára készül el teljesen, azonban a világjárvány terjedésének modellezésére már jelenleg is
használják, később pedig gyógyszerkutatások,
ipari, katonai és energiaipari megoldások terén
vethetik be a fejlesztésekben, szimulációkban.
A japán gép a szakértők szerint nem sokáig
őrizheti meg pozícióját, ugyanis a területen kifejezetten éles a verseny az olyan szuperhatalmakkal, mint az Egyesült Államok vagy Kína,
amelyek együttesen a Top500-as listán szereplő
szuperszámítógépek 70 százalékát adják. ¡
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Inzelt György • Bajzáth Mária • Dr. Dobos János, dr. Kovács Gyula

Inzelt György

Természettudomány
háborúban és békeidőben

LLeginkább az első világháború alatt
ttevékenykedőket, de néhány kivállasztott tudós, így Mihail Vasziljevics
LLomonoszov, Kitaibel Pál, Than Károly
vvagy Wilhelm Ostwald életrajza kapccsán a 18. és a 19. századra is irányul
eegy-egy fénysugár. A kiegyezés utáni
b
békeidők azt tanúsítják, hogy milyen
eeredményekkel járhat a többé-kevésbé
nnyugodt fejlődés. A történet a legújabb
kkémiai elemek felfedezésének ismertettésével zárul, amelyek által teljessé
vváltak a sorok a Dmitrij Ivanovics Meng
gyelejev által megalkotott periódusos
rrendszerben. •

Kémikusok, találmányok, felfedezések
Typotex Kiadó

Honnan ered a magenta szín elnevezése, és mi köze van egy csatához?
Ha az uralkodótól függ valaki sorsa,
akkor lehet-e alapozni a tudományos
karriert dicsőítő költeményekre? Ilyen és
hasonló kérdések segítenek betekinteni
a tudomány és a tudósok világába,
bemutatva az utóbbi három évszázad
magyar és külföldi természettudósai,
főleg kémikusai életét és munkásságát.

Bajzáth Mária

Gingalló
Magyar népmesék óvodáskortól
Kolibri Kiadó

kköré csoportosított történeteket közmonddások és szólások kísérik, ám az eddig
giektől eltérően ezeket most elrejtettük
kkét nagy képben is. A játék által okozott
ffelismerés örömén túl azt remélem, hogy
Láng Anna szólásmondásokat megjeleníttő böngészője segít abban, hogy a népkköltészeti alkotásoknak ez a különleges
sszelete se merüljön feledésbe, hanem
bbeépüljön a gyerekek aktív szókincsébe.”
Bajzáth Mária mesepedagógus,
a Népmesekincstár mesepedagógiai
m
módszer kidolgozója

„Mesét hallgatni és mesélni öröm.
A népmesék a gyerekek számára ismerős és érthető nyelven szólnak a világról,
arról, hogy minden változik és megváltoztatható, hogy az élet családdal, barátokkal, növényekkel, állatokkal együtt
teljes, varázslatokkal és próbákkal teli,
izgalmas kaland.
A Gingalló című, magyar népmeséket
egybegyűjtő kötetet jó szívvel ajánlom
nagyobb óvodásoknak éppúgy, mint
alsó tagozatos iskolásoknak. A tíz téma

Dr. Dobos János,
dr. Kovács Gyula

rról, a nyomozás tervezéséről, szervezzéséről és ellenőrzéséről, valamint az
„„ügytől a személyig” és a „személytől
a
az ügyig” modell ismertetéséről szóló
f
fejezetek
a könyv korábbi kiadásaihoz
k
képest,
jelentőségéhez mérten, új és jóv bővebb kifejtést nyertek.
val
A könyvben helyet kapott a 2003b elhunyt Dobos töredékében maradt,
ban
l
leginkább
a hivatása által inspirált tűnőd
déseit,
belső monológját tartalmazó
í
írásának
két része a valódi kriminalista
f
fogalmáról
szőtt gondolatai, valamint
a „életes”, illetve a „vagyonos” szakaz
t
terület
és szakemberek összevetése,
ö
összehasonlítása.
•

Kis nyomozástan
Harmadik, átdolgozott kiadás
[KGyul@]

A 250 oldalas könyv legújabb
kiadása nem tankönyv, nem foglalkozik kimerítő jelleggel a kriminalisztika
minden ismert részterületével, azonban
Dobos János olykor szinte filozófiai
mélységű gondolatait is tartalmazza,
Kovács Gyula értő kiegészítéseivel.
A felderítésről, a forrónyomos felderítésről, a sorozatelkövetés nyomozásá-
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robotkatica, robotkisasszony, robotember, elektronikus számítógép

Szerző: Stöckert Gábor

A szegedi robotmérnök

Forrás: Stöckert Gábor

Kalmár László, Muszka Dániel
és a szegedi logikai gép

A robotkatica

Muszka 1930-ban született Nagykőrösön, és már tízévesen a rádiótechnika kötötte le. A Műegyetemre azonban politikai
okokból nem vették fel, így hát ipari tanuló
lett. Szakmunkásként dolgozott a következő években, folyamatosan képezve magát,
amíg folyamatos felsőoktatási jelentkezéseit siker koronázta: 1951-ben bejutott a
Szegedi Tudományegyetem matematika–
ﬁzika szakára. Pályájára nagy hatással volt
professzora, Kalmár László, aki fantáziát
látott az elméleti vizsgákon nem mindig
jeleskedő, de kiváló gyakorlati szakember Muszkában. Kalmár meghívta diákját
a Központi Fizikai Kutatóintézet Gépku-

tató Laboratóriumába, ahol 1957-ben már
egy számítógépelőd, a szegedi logikai gép
építésében is részt vehetett. Muszka ekkoriban, szinte szórakozásból készítette el
híres robotkaticáját.
A kibernetika hőskorában, az ötvenes–
hatvanas években világszerte sokan dolgoztak ki valamilyen állatmodellt, ami jellemzően egyszerre demonstrálta a robotika
képességeit és valamilyen egyéb tananyagot. Ezek közül a próbálkozások közül
a katicabogár kiemelkedett. A találmány
ötlete a Lélektani Intézetből jött, Muszka
pedig nagy kedvvel vágott a fejlesztésbe.
Elektroncsövekből, germániumdiódákból,
jelfogókból építette a gép lelkét, fotocellák és mikrofon érzékelte a környezetet,
és elektromotorok mozgatták az állatot,
amire ma is tetszetős, festett fémkaszni
került. A robotkatica a feltételes és a feltétlen reﬂexet modellezte. Ha rávilágítottak,
követni kezdte a fényforrást, és ha közben
furulyáztak, akkor villogott a szemével.
A két inger együttes alkalmazásával aztán
egy idő után a katica már csak a furulyaszóra is megindult. Reagált az érintésekre is:
ha egy pettyéhez értek, megállt és morogni
kezdett, de felengedett, ha megsimogatták
a hátát. A Katicát – amely ma a Szent-Györgyi Albert Agórában tekinthető meg Szegeden – vitték és mai napig viszik is még kiállításokra, mert demonstrációs eszköznek
szinte példátlan színvonalú.
Muszka később is készített robottalálmányokat. Kalmár Lászlóval együtt például

INDEX

megalkottak egy robotkisasszonyt, amely
1962-ben a Szegedi Szabadtéri Játékok látogatóit igazította útba (húsz kérdésre négy
nyelven válaszolt), és nem sokkal ezután
az Úttörőháznak épített egy hasonló információs robotembert.
Tehetségét komolyabb projektekben
is kamatoztatta: az 1963-ban alapított Kibernetikai Laboratórium műszaki vezetőjeként részt vett az első, Magyarországon
épített elektronikus számítógép, a szegedi
M–3 fejlesztésében. Azután az egyetemnek Minszk–22, majd R–40 gépet telepített (1968-ban és 1974-ben). A géppark
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Szeged

Forrás: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság

Forrás: tudomany.blog.hu

Amikor 1961-ben Sukarno indonéz elnök
a Magyar Népköztársaságba látogatott,
sorra mutatták neki a magyar vívmányokat és eredményeket. Ennek egy vicces epizódja volt, amikor eléje hoztak egy komondorméretű robotkaticát. A legenda szerint
Sukarno nem mert hozzáérni a gépállathoz,
mert imperialista mesterkedéstől tartott,
de az első titkár, Kádár János felesége, Tamáska Mária bátrabb volt, és megsimogatta a villogó-morgó masinát. Az anekdota
jól mutatja, hogy a robotkatica erős hatást
váltott ki mindenkiből, aki találkozott vele
– márpedig több mint fél évszázad alatt sok
ezren megcsodálhatták a világ minden tájáról, és adózhattak alkotója, Muszka Dániel
zsenijének.

A szegedi robotember
az Ezermester címlapján

az ország egyik legfontosabb IT-műhelye
lett, ahol elsőként indult be a programozó
matematikus képzés. Később termelőszövetkezetek informatikai fejlesztéseit, számítógépes szabályozásait vezette, majd
nyugdíjazása után a régi hardverek gyűjtői
közösségének egyik motorja lett.
Halála napjáig a műszaki múzeumi élet
aktív tagja volt, sőt 2018-ban bekövetkezett halála előtt még egy új roboton is dolgozott. ¡
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