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Kedves Kolléganők, kedves Kollégák!

A kongresszus fő témái

2018 tavaszán 14. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Epilepszia Liga országos kongresszusa. A korábbi évekhez hasonlóan most is
az a célunk, hogy az epileptológiát és az epilepsziás betegeket szolgáló szakemberek találkozhassanak egymással.

• Az epileptológia legfontosabb aktualitásai
• Hazai alap- és klinikai kutatások
• Külföldi tapasztalatok

Szeretnénk néhány napra megállni a Balatonparton, ahol szakmai ismereteink bővülhetnek,
és élvezhetjük a közös együttlétet. A konferencia
során a legizgalmasabb aktuális témák mellett
a legfrissebb hazai kutatási eredményekkel, illetve
kollégáink külföldi tapasztalataival is szeretnénk
megismertetni a résztvevőket. Nagy érdeklődéssel várjuk a Magyar Klinikai Neuroﬁziológiai Társaság vendégszekciójának előadásait is.
Bár a szakmai program idén kétnapos, a távolabbról érkezőknek javasoljuk, hogy egy nappal előbb
érkezzenek, vagy még egy éjszakát töltsenek el
Kenesén, élvezve a tavaszi Balaton szépségét és
a Telekom Hotel vendégszeretetét.
A Magyar Epilepszia Liga vezetősége nevében
minden kedves résztvevőt szeretettel várunk!
Prof. Dr. Fogarasi András,
a MEL elnöke

A szervezőbizottság szeretettel várja a szabadon bejelentett előadások (8+2 perc), illetve
poszterek beküldését 2018. február 20-ig.
A kongresszus akkreditálása folyamatban van
a neurológusok, gyermekneurológusok, idegsebészek, pszichiáterek, klinikai szakpszichológusok, klinikai neuroﬁziológusok és rehabilitációs szakorvosok részére.
A tudományos és szervezőbizottság tagjai
• Prof. Dr. Fogarasi András
• Prof. Dr. Halász Péter
• Prof. Dr. Janszky József
• Dr. Juhos Vera
• Dr. Rosdy Bea
További információkért látogassa meg
weboldalunkat:

mel2018.hu
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gazdagította az intézményhálózatot. Pár éve az NKFI Alap
vezetésével bízták meg. Nem tudni, mennyi időre szól
a megbízás, de az érződik, hogy döntései nem csak a
mának szolgálnak. 2018 alig kezdődött el, de már 2019-re
és 2020-ra gondol, okkal. Nem véletlenül mondta, hogy
az Alap költségvetését 2020-ra meg kell duplázni. Jövőre
ugyanis már nem számolhatunk a strukturális alap forrásaira kiírt pályázatokkal. A költségvetésben erre a területre
keretet kell biztosítani. Mert ha nem indulnak új programok,
akkor 2020–2022-ben nem lesz, nem lehet versenyképes
a magyar tudományos és innovációs teljesítmény.
A lapban olvasható Pálinkás-interjút e jegyzet szerzője
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missziót vállalt fel: az Alap bevételeinek megduplázását.
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Interjú Kásler Miklós sebésszel, klinikai onkológussal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

A beteg a legfontosabb
Negyedszázada mindenki rettegett a ráktól, egyenlőségjelet tett a daganat és a halál
közé. Mára sikerült megértetni az emberekkel, hogy ez nem így van: a rák harmadát
megfelelő életmóddal elkerülhetjük – nyilatkozta magazinunknak Kásler Miklós, az
Országos Onkológiai Intézet főigazgatója, akit előző nyilatkozónk, Nagy Péter ajánlott.
Az egyetemi tanár szerint Isten léte mellett szól minden, és semmi sem szól ellene.

Édesapja, Kásler István, Erdélyből származó jogász volt,
édesanyja sárvári pedagógus. Hol találkoztak a szülők?

– Édesapám 1944-ben fejezte be az egyetemet Kolozsváron,
majd behívták a magyar honvédséghez írnoknak. Kolozsvár egyik
utcasarkán irányította a visszavonuló magyar hadsereget, majd
a csapatokkal együtt vonult vissza, egészen Sopronig, ott azonban
a magyar–osztrák határt nem lépte át. Akkoriban ismerte meg
édesanyámat. Nem sokkal később behívták, hogy vegye át az új
személyigazolványát – azon nyomban letartóztatták és málenkij
robotra vitték, ahonnan 1949. január elsején tért haza. Harcokban
nem vett részt, és politikai akcióknak sem volt részese, mégis elhurcolták. A szüleim levelezéssel tartották a kapcsolatot. A hadi-

foglyok levelenként húsz szót írhattak le, amit édesapám úgy játszott ki, hogy a mondatokat egybeírta. Húsz igen hosszú szóból
álltak a levelei. Közben nagyszüleim, illetve édesapám testvérei
a dél-erdélyi Déváról Magyarországra menekültek. A fogságból
hazatérő apám nem Erdélybe, hanem Magyarországra, Budapestre
jött. A szüleim összeházasodtak, majd hamarosan megszülettem.
Az akkori budapesti viszonyok miatt Sárvárra költözött a család.
Sárvárról Szegedre ment egyetemre. Miért éppen oda?

– Egész gyerekkoromban rengeteget hallottam Erdélyről, a Tündérországról. Azért mentem Szegedre, mert a Tisza-parti város egyeteme volt a kolozsvári intézmény jogutóda. Érzelmi választás volt.
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A diploma megszerzése után hét éven át a csongrádi megyeszékhelyen dolgozott. Miért váltott 1981-ben? Hogyan kerül
egy sebész az Országos Onkológiai Intézetbe?

– Úgy éreztem, hogy akkori munkahelyemen, a szegedi II. Számú
Sebészeti Klinikán, amit megtanulhattam, azt megtanultam. Elsajátítottam az alapelveket, amiket speciális területeken szerettem
volna alkalmazni. Akkor jött a meghívás az intézet fül-orr-gége
osztályát vezető Bánhidy Ferenc professzortól: végezzek speciális fej-nyak sebészeti beavatkozásokat. Például az ereket körbenövő tumorok eltávolítását várták tőlem. Ekkortájt jöttek szóba
az úgynevezett kiterjesztett műtétek, amelyek rendkívül nagy
szakmai kihívást jelentettek. Úgy gondoltam, felvállalom, hiszen
azért mentem orvosnak, hogy olyanokon segítsek, próbáljak segíteni, akiken elvileg már nem lehet. Az Országos Onkológiai Intézetben alakult meg az ország első fej-nyak sebészeti osztálya,
amit a világon is csupán egy-két hely előzött meg. Itt jött létre az
első fej-nyak sebészeti tanszék. Ambiciózus intézet volt, kihívásnak
éreztem a váltást.
1992-ben nevezték ki főigazgatónak. Mivel nyerte el kollégái bizalmát, ami több mint negyedszázada tart?

– Nagyon hamar a tudomány élvonalába kerültem. 1980-ban Európában harmadikként telepítettek osztályunkra szén-dioxid-lézert,
az elsőt Magyarországon, amely a bőrdaganatok, és narkózisban
végzett endoszkópos beavatkozásokkal kombinálva a szájüregi
és gégedaganatok minimális sebészi kezelését tette már akkor
lehetővé. Használat előtt tisztázni akartuk a beavatkozás szöveti
hatásait, ez az eszköz ugyanis több száz Celsius-fokos hőmérsékleten elgőzölögteti a szövetet. A vizsgálatokat én végeztem kollégáimmal. Hamarosan nagyszámú beteget kezeltünk, ami akkor
hatalmas szó volt – miközben ma már szinte szót sem ejtünk erről,
annyira természetes, hogy évente 15-16 ezer lézeres beavatkozásra kerül sor nálunk. Az egyik kelet-berlini konferencián egy amerikai professzortól arról hallottam, hogy bőrt, izmot és az ezeket
tápláló ereket tartalmazó mellkasrésszel rendkívül nagy műtéti
defektusokat pótolt a fej-nyak területén. Nyelvpótlás, garatpótlás egyaránt megoldható volt ezzel az eljárással. Bánhidy Ferencet
megkérdeztem, hogy csinálhatok-e ilyet én is. Megengedte. Egy év
alatt harmincnégy ilyen beavatkozást végeztem. Közben kiderült,
hogy az én preparálási módszerem különbözik az eredetitől, azaz
egy új műtéttechnikai megoldást alkalmaztam. Nagyon ﬁatalon,
34 évesen megszereztem a kandidátusi fokozatot, majd Humboldt-ösztöndíjas lettem Erlangenben, Nyugat-Németországban.
A németek hihetetlen ﬁzetéssel marasztaltak, de én 1990. január
harmincadikán visszajöttem. Nem értették, hogy miért, de amikor végül rájöttek, hogy az ismét szabad hazámba jövök vissza, elfogadták a döntést.
Itthon akkor alakult meg a Magyar Orvosi Kamara, az intézetben én lettem a kamarai elnök. 1992-ben kiírták a főigazgatói
pályázatot. Plakátháború zajlott, az aspiránsok újságcikkekben,
feljegyzésekben vádolták egymást. Németh György professzort
győzködtem, hogy pályázzon, aki azzal utasított vissza, hogy az
érveim rám is érvényesek. Ráadásul én jóval ﬁatalabb vagyok, ha
nyerek, hosszú időn keresztül vihetem ezt a munkát. Mellettem
lobbizott, olyan hangulat alakult ki, hogy be kellett adnom a jelentkezést. Hét pályázat futott be, az intézetből a dolgozók által
választott elektorok az én anyagomat találták a legjobbnak. Úgy
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éreztem, hogy engem az intézet nevezett ki, amit az akkori egészségügyi miniszter csupán megerősített. Azóta mindig az intézet
volt a legelső. Ennél csak egyvalami volt fontosabb: a beteg.
Hatalmas intézményt vezet. Több mint ezer munkatárs,
nyolc klinikai központ számos osztálya, hat kutatóbázis.
A gyógyítás mellett oktató- és kutatóközpontként is működnek. Megannyi nagy egyéniség munkahelye ez. Hogyan
tudja ezt irányítani?

– Rendkívül szerencsésnek tartom magam, mert mindig voltak körülöttem kiváló emberek, akikre számíthattam. Meggyőződésem,
hogy aki onkológusnak megy, az az orvostudomány legnagyobb
kihívását választja. Itt az elkötelezettség alapkövetelmény. Aki
hosszú éveket tölt daganatos betegek között, szerénnyé és alázatossá válik. Másként látja a világot. Én is másként gondolkodtam
Szegeden, mint ebben az intézetben. Legfőbb alapelvem: mindig
a betegnek van igaza. Ha nincs igaza, akkor is igaza van, mert akivel
azt közlik, hogy rákos, nem a megszokott idegállapotban reagál,
válaszol. Másik alapelvem, hogy mindenkinek meg kell adni a karrier lehetőségét. Fussa be azt a pályát, amit tehetsége, ambíciója
lehetővé tesz. Korábban csak két-három professzor járta a világot,
az én vezetésem alatt mindenki utazhatott, kapcsolataim révén
nagyon sok ﬁatalt indítottam útnak nyugati intézetekbe, akik viszszatérnek. Nem jelentős az elvándorlás, stabil a gárda. Igyekeztem
következetesen dönteni: a jelentkezők esetében a szakmai és az
emberi kiválóságot egyaránt néztem. Hiába jó szakember valaki,
ha embernek hitvány. Számomra az nem orvos, aki csupán egészségügyi szolgáltatást végez, de magát a beteget nem látja. Ilyenkor
nem orvos-beteg viszony alakul ki, hanem rendkívül rideg, hideg,
majdhogynem embertelen kapcsolat. Egy-egy ilyen mentalitású
kollégát gyorsan visszaküldtem Angliába és Németországba.
Az új betegeik száma 16 ezer körül alakul, minden évben
5-6 százalékkal növekszik. Az éves ambuláns forgalmuk
több mint 740 ezer, ez napi több mint 2000 beteget jelent.
Ez az egyetlen onkológiai ellátóhely, ahol két műszakban
dolgoznak. Hogy bírják ezt a hatalmas nyomást?

– Az orvos-beteg kapcsolatnak nem az a lényege, hogy mennyi
időt töltenek együtt, hanem az, hogy miként viszonyul a szakember a szenvedő laikushoz. Nagyon rövid beszélgetés is elég
a megfelelő bizalom kialakulásához. A betegnek éreznie kell, hogy
az orvos ért ahhoz, amit csinál, és amit csinál, azt őérte teszi.
Nekem mindig gyanús volt, ha egy orvos félórákat beszélt egy
beteggel. Meggyőződésem, hogy nem a tájékoztatás, más a motiváció a hosszas diskurzus mögött. Kinevezésem előtt naponta
120-150 beteget láttam el, egyikkel sem beszéltem öt-tíz percnél
többet. Ennyi elég volt, soha egy betegem sem mondta, hogy nem
kapta meg a kellő felvilágosítást. Egy-egy nagyműtétem 10-12 órát
tartott, ha az ember érzelmileg túl közel kerül a beteghez, akkor
nem tudja végigvinni a brutális műtéteket. Egyszer megnéztem
az egyik operációmról készült videót. Elborzadtam a rekonstrukció előtt, hogy mit műveltem, miközben ilyen érzésem a műtőben sosem volt. Főigazgatóként is hosszú éveken át operáltam – a
műtőben újultam meg lelkileg. Erre már nincs lehetőségem, mert
bár ötször operálták az egyik szemem, nem lett jobb. Nem megfelelő térlátással lelkiismeretlenség lenne az operálás. Négy-öt éve
ezért nem műtök.

portré
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Kásler Miklós Budapesten született 1950-ben.
Általános iskolába és gimnáziumba Sárváron
járt. A Szegedi Orvostudományi Egyetemen
(SZOTE) végzett 1974-ben. Sebész, szájsebész,
plasztikai és rekonstrukciósebész szakorvos,
klinikai onkológus, 1986-tól az orvostudomány
kandidátusa. 1981-ig a SZOTE II. Sz. Sebészeti
Klinikáján dolgozott. 1981-től az Országos Onkológiai Intézet munkatársa, 1992-től főigazgató
főorvosa. Egyebek mellett a Magyar Köztársasági
Érdemrend középkeresztje (2007), a Príma díj
(2008) tulajdonosa. Budapest és Sárvár Város
Díszpolgára (2011, 2012). 1994-től egyetemi
tanár, 1998-tól négy egyetem tanszékvezetője.

portré

2018. január–február

innotéka
inn

5

Interjú Kásler Miklós sebésszel, klinikai onkológussal

Akadnak olyan betegek, akikre a tudatos távolságtartás ellenére is emlékszik?

– Megható történetekből nincs hiány. Amíg nem tudtunk elegendően nagy daganatos szövetet eltávolítani, majd azt a mellkasról
vett izommal pótolni, mindegyik beteget elveszítettük. A második
betegem, egy akkor hatvanéves úr, akin a korábban említett mellkasi lebenyátültetést hajtottam végre, évről évre rendszeresen jött

– Ez a világon mindenütt így van. A mi intézetünk teljesítménye
összevethető a legjobb nyugati centrumokéval, a regionális intézményeké a nyugati hasonló feladatot ellátó központokéval. Európa
legjobban teljesítő harmadában van a hazai onkológiai ellátás.
Mennyit változott a betegek hozzáállása az elmúlt negyedszázad alatt? Jobban odafigyelünk az egészségünkre, vagy
csak akkor lépünk, ha már beüt a krach?

– Negyedszázada mindenki rettegett a ráktól, egyenlőségjelet tett
a daganat és a halál közé. Mára sikerült megértetni az emberekkel, hogy ez nem így van: a rák harmadát megfelelő életmóddal
– a dohányzás elhagyásával, megfelelő testsúllyal, környezeti ártalmak minimalizálásával – elkerülhetjük. A kialakult daganatok
valamivel több mint fele pedig gyógyítható. Az emlőrákok több
mint 75 százaléka, a hererákok szinte száz százaléka gyógyítható
– negyedszázada ezek a számok 20-40 százalék körül alakultak.
A hit és a tudomány sokak szerint nem egyeztethető össze.
Ön mélyen hívő ember és tudós is egyben, mit gondol erről?

kontrollra. Egy alkalommal felhívott, hogy meghívna egy kiskocsmába, a huszadik születésnapjára. A műtét napját tartotta második születésének. Elmentem, jót beszélgettünk. A hasonló alkalmak olyan emocionális töltést adnak, hogy ezekből a legnehezebb
pillanatokban is erőt tudok meríteni.
Szócska Miklós egészségügyi államtitkár távozása után,

2014-ben az Ön neve is felmerült utódként. Az intézeten belüli életet jól ismerők szerint már megkezdődött a mozgolódás és a felkészülés a Kásler utáni időkre. Kit látna szívesen
a székében?

– Ez két évtizede így van, de pletykákkal ne foglalkozzunk. Azzal
azonban igen, hogy felkészült utódnak szeretném átadni az intézetet. Hat-nyolc éve a legtehetségesebb ﬁataljainkat folyamatosan
pozicionálom a nemzetközi onkológia világában. Konferenciákra
küldtem őket, segítettem a tudományos fokozatuk megszerzését.
Igyekeztem olyan viszonyokat teremteni, hogy ha bármelyik pillanatban bármi történne velem – megüt a guta, fejemre esik egy tégla, én unom meg a feladatot vagy a miniszterem un meg engem –,
legyen, aki átveszi a munkát.
Hogyan látja szakmája helyzetét? Illetve melyek a következő évek legfontosabb kihívásai?

– Az elmúlt negyedszázadban rendkívül korszerű hazai infrastruktúra alakult ki. Van országos központ, négy regionális ellátóhely,
illetve minden megyében működik onkológiai osztály.
Mennyire igaz az az állítás, miszerint a Magyarországon
élők onkológiai ellátásának színvonalát jelentősen befolyásolja, hogy melyik intézmény szolgáltatja számukra a gyógyulásukhoz elengedhetetlen terápiát?
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– A tudomány minden eredménye azt bizonyítja, hogy van valamilyen spirituális létező a világban, amire minden visszavezethető. Antoine Henri Becquerel francia Nobel-díjas ﬁzikus 1896-ban
fedezte fel az izotópokat, és leírta, hogy az izotóp fajtájának megfelelően adott idő alatt más és más, de rá jellemző idő alatt elveszíti tömegének a felét. Ám azt, hogy melyik felét, senki sem tudja
előre megmondani, ma sem. Miért, ha a rációval minden megmagyarázható? Tehát itt bukott meg először az Isten nélküliség teóriája. Aztán jött az osztrák matematikusról, Kurt Gödelről elnevezett tétel, amely szerint nem lehet olyan matematikai képletet
felírni, amit ne lehetne egy másik matematikai képlettel megcáfolni. Azaz a világ nem megismerhető, így nem is jöhetett létre ilyen
alapokon. A legkomolyabb természettudósok szinte mindegyike
hívő, Einsteintől kezdve Szentágothai Jánosig tart a sor. Utóbbi
azt mondta, addig nézte a macskák agysejtjeit, amíg megtalálta
Istent. Isten léte mellett szól minden, és semmi sem szól ellene.
Attól, hogy nem tudom érzékelni csökevényes érzékszerveimmel,
még létezik.
Onkológusi munkája mellett a magyar nemzeti történelmi, történelemfi lozófiai sorskérdések iránt is érdeklődik.
Az M1 televízióban beszélgetős sorozatműsort készített
a nemzeti sorskérdésekről Nemzeti nagyvizit címmel.
Miért?

– Azt látom, hogy minden ember szépen szeretne élni. Ennek alapfeltétele, hogy világos legyen az identitása: honnan jött, milyen
hagyományok közé született, milyen a vallása? Ezt azonban kevés
családban mondják el, és az iskola se ilyen ismeretek átadása fele
fordult. A hiányt érzékelve döntöttem úgy, hogy a magam módján
elmondom, mit gondolok ezekről a kérdésekről. Társasági beszélgetéseimnek ez állandó témája volt. Az egyik televíziós ismerősöm
vetette fel, hogy miért nem beszélünk erről valamelyik csatornán?
Az M1 nyitottnak mutatkozott. Történelmi kérdések megvitatásával indult a sorozat, hiszen ez az identitás legfontosabb része,
de beszélhettünk volna a páratlan hazai jogrendről, kulturális életünkről, sportsikereinkről. Nyolcvanöt adás ment le, ennek nyomán hasonló sorozatok indultak más csatornákon. Örülök, hogy
elindíthattam egy ilyen folyamatot.

portré

Interjú Kásler Miklós sebésszel, klinikai onkológussal

A székesfehérvári bazilika területén 1848-ban bukkantak árokásás közben III. Béla és felesége temetkezési
helyére, más sírok között. Őket már akkor – a korszak tudományos színvonalán, temetkezési mellékletek alapján –
azonosították és Pestre szállították. Az Országos Onkológiai Intézet munkacsoportja 2013-ban kezdett dolgozni a
III. Béla királynak tulajdonított emberi maradványok azonosításán. Az elsődleges cél az Árpád-ház tagjaira jellemző
DNS -szakasz meghatározása volt. Mire jutottak?

beszélne velem. Azt mondta, látja hogyan élek, soha nem vagyok
otthon, ha hazaérek, éjfélig dolgozok, majd hajnalban kelek, a hétvégéken kongresszusokra járok. És nem tudok annyit foglalkozni
vele, amennyit szeretnék. Igaza volt. Egyetértettünk, hogy a nagypapa foglalkozását vigye tovább. Örültem a döntésének, mert sok
orvosdinasztia esetében láttam, hogy a gyerekeket nyomasztotta
szüleik árnyéka. Egyébként azt vallom, mindenki azzal foglalkozzon, amihez érzéke van, amit csinálni szeret.

– Jogász édesapámtól azt tanultam, hogy minden körülmények
között be kell tartani a törvényeket. Igaz és mélyen hívő emberként azt is lelkemre kötötte, hogy az ember mindig etikusan viselkedjen. A tudományos eredmények közlésének is van etikája, ami-

Hogyan kapcsolódik ki?

nek az a lényege, hogy csak azután beszélünk egy felismerésről, ha
az megjelent egy tudományos folyóiratban. A mi közleményünk
még nem jelent meg.

jak, hanem mert szeretem nézni, ahogy a virágok nőnek, az erdő
belombosodik, majd lombját veszti.

– Nagyon kevés a szabadidőm. Viszont egyetlen dolog sohasem
marad el – ha csak öt percig is, de elalvás előtt mindig olvasok.
Időnként vadászok, de nem azért, hogy lövöldözzek, hogy gyilkol-

Elégedett az eredményeivel, vagy van azért hiányérzete?
András fia nem követte a pályán, hanem a nagyapja szakmáját választotta és jogász lett. Elriasztotta az apa példája?

– Úgy voltam vele, ha nem követ engem, én követem őt: szakjogász
végzettséget szereztem. Erre azért volt szükség, hogy megértsem,
édesapám és a ﬁam mivel foglalkozott és foglalkozik. Rendkívüli
élmény volt, mert a jog hihetetlen intellektuális tevékenység, itt
nem a válóperekre, hanem a jogalkotásra gondolok. Tanulmányt
is írtam Deák Ferencről, akihez fogható zseni, jogászi lángelme
évszázadonként sem születik. Visszatérve a ﬁamra. Tizenhét éves
koráig orvos akart lenni, majd egyszer leültetett, hogy komolyan

– A Teremtő jóvoltából sokkal többet tehettem, mint amennyit
valaha reméltem. Ugyanakkor pontosan tudom, hogy mit nem
valósítottam meg a felkínált lehetőségek közül. Ez azonban nem
mindig rajtam múlott. Ha mindent összegzek, akkor mégis azt
mondom, nagy szerencsém volt, mert mindig azt csinálhattam,
amit szerettem.
Kit ajánl?

– Sótonyi Péter professzort, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagját, a Semmelweis Egyetem korábbi rektorát. 

portré
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Székelyhidi László A
Leibniz-díjas
A lipcsei egyetem matematikaprofesszora,
Székelyhidi László megkapta a Leibniz-díjat.
A német „nemzeti Nobel-díjnak” is nevezett elismeréssel 2,5 millió eurós pénzdíj is együtt jár.

Genomszerkesztés
az élhetőbb világért

nemesítés alapvetően különbözhet a genetikailag módosított organizmusok (GMO) létrehozásától. Az Akadémia állásfoglalása szerint társadalmi vitára és tájékoztatásra van szükség az új genomszerkesztési módszerek – különösen a legelterjedtebb CRISPR/Cas9
technológia – lehetőségeiről és esetleges kockázatairól. Fontos,
hogy az új ismeretek az oktatásban is helyet kapjanak. 

Ellenszavazat nélkül fogadta el a Magyar
Tudományos Akadémia elnöksége azt
az állásfoglalást, amelyet a három élettudományi – biológiai, orvosi és agrár- –
osztály készített a genomszerkesztésről.

A

z utóbbi évek forradalmi változásokat hoztak az élettudományokban, elsősorban a genetikában, főleg a genomszerkesztés
(genome editing) megjelenése és robbanásszerű térhódítása miatt.
A genomszerkesztéssel olyan módszerek kerültek a kezünkbe, amelyekkel tetszés szerint, a korábbiaknál jóval pontosabban módosíthatjuk egy élőlény genetikai állományát (genomját), akárcsak egy
szöveget a Wordben. Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) néhány hónapja állásfoglalást adott ki, melyben észszerűbb, a genomszerkesztési módszerek valódi lehetőségeihez és kockázataihoz igazodó szabályozást sürgetnek. Most
a Magyar Tudományos Akadémia is állást foglalt a témában.
Az MTA egyik legfontosabb megállapítása – összhangban az
európai akadémiákkal –, hogy a genomszerkesztés mint precíziós
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Lipcsében kutató magyar matematikus mellett idén további tíz tudóst díjaztak a legkülönbözőbb tudományterületeken, az amerikanisztikától az immunológián át a kísérleti szilárdtestﬁzikáig.
A Gottfried Wilhelm Leibniz-díj létrehozását a Német Kutatási Alap (Deutsche Forschungsgemeinschaft) kezdeményezte 1985-ben. A Németország
legjelentősebb tudományos elismerései között számon tartott díj rendeltetése, hogy szabadabb kutatási lehetőségeket biztosítson a legkiemelkedőbb tudósoknak, egyúttal motiválja őket ﬁatal, tehetséges
kutatók pályájának előmozdítására.
Az 1977-ben Debrecenben született Székelyhidi
László – édesapja ugyanott matematikaprofesszor –
Kuvaitban angol iskolába járt, majd az oxfordi St. John’s
College-ben diplomázott. Lipcsében, a Max Planck
Institute-ban védte meg doktori disszertációját. Ezután Zürichben, az Eidgenössische Technische Hochschuléban tanult, ahonnan egy bonni kitérő után ismét Lipcsébe vezetett az útja, ahol 2011 ősze óta a
helyi egyetem professzora.
„A Leibniz-díj hihetetlen mértékű kutatási szabadságot biztosít, ezt a pénzt konkrét projekthez
való kötődés nélkül tudom az elkövetkező hét évben
egy kutatási csoport (posztdoktori és PhD-állások)
ﬁnanszírozására fordítani” – nyilatkozta az mta.hunak Székelyhidi László. 

inno -tér

kiválósági program, lézerközpont, infrastruktúra, kormányzati támogatás, visszatérítendő forrás

Szerző: Szegedi Imre

Az nem pályázat,
ahol mindenki nyer
A szegedi lézerközponttal egy eddig nem látott méretű, világszínvonalú, nemzetközi öszszehasonlításban egyedülálló kutatási infrastruktúrával gazdagodik hazánk – nyilatkozta magazinunknak Pálinkás József akadémikus, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI Hivatal) elnöke, akinek meggyőződése, hogy a nemzeti és az uniós
források összehangolt, egymást kiegészítő felhasználásával hatékonnyá tehető a kutatásfejlesztési és innovációs (KFI) rendszer uniós és tagállami szinten.
A Hivatal által kidolgozott és első ízben
meghirdetett, hárommilliárd forint keretösszegű „Élvonal” kiválósági programban
12 kutatócsoport-vezető nyert egyenként
150 és 300 millió forint közötti támogatást 2017 novemberében. Miért kellett ezt
a programot elindítani?

– Az „Élvonal” stabilitást nyújt, kiszámítható
munkafeltételeket biztosít a legkiválóbbaknak,
akikért óriási versengés folyik a világban. A nemzetközi élvonalba tartozók nyertek, akiket a világ bármelyik kutatóközpontjában vagy egyetemén szívesen látnának. A többi között MTAelnöki tapasztalatomból is tudom, hogy nehéz
rövid idő alatt jelentős változásokat elérni a
kutatás-fejlesztés-innováció rendszerében. Egyegy pályázati modell, kutatási program vagy
navigációs kezdeményezés évek alatt hoz eredményeket. Így ahhoz, hogy jelentős előrelépést
érjünk el, a források koordinációjára, az innovációs rendszerek szereplőinek szemléletváltozására, kiszámítható körülményekre és legalább
tíz évre van szükség. 2017-ben nem látszott a
lehetősége annak, hogy a teljes felsőoktatási
és kutatói szférában jelentős béremelés legyen.
Az „Élvonal” programmal azonban itthon kínálhatunk perspektívát azoknak, akik az ország
legjobb kutatói, és akik nemzetközi szinten is
az élvonalba tartoznak, akik iskola- és műhelyteremtő kutatók lehetnek.

Forrás: NKFIH

Egyszeri alkalomról van szó, vagy 2018ban és az azt követő években is pályázhatnak az „Élvonal”-beli kutatók?

Pá káss József
Pálin
József
ó
ózse

tudomány

– Minden évben kiírjuk a pályázatot, és reményeink szerint évente 10-12 kiváló kutató nyerhet. Így néhány éven belül egy időben 50-60 élvonalbeli projekten dolgozhatnak a nemzetközileg legelismertebb magyar kutatók.
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A nyertes, az általában három-négy éves felfedező kutatási projektekhez képest hosszabb időszakra, öt évre kap támogatást. Ha
lejár az öt év, újra pályázhat a korábbi nyertes, de újra meg kell
mérkőznie a többi élvonalbeli pályázóval. A pályázati modell követelmények rendkívül szigorúak, a nyerteseknek például az Európai
Bizottság felfedező kutatásokat támogató programja, az Európai
Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) kiírásainak egyikére is pályáznia kell.
Az előbb említett programra 45 pályázat érkezett, összesen
mintegy 11,5 milliárd forintos támogatási igénnyel. Ez azt
jelenti, hogy jóval több pénzt tudnának a kutatók felhasználni, mint amennyi rendelkezésre áll?

– Az nem pályázat, ahol mindenki nyer. 2017-ben nagyjából minden negyedik pályázat kapott forrást, a 25 százalékos sikeresség
a nemzetközi pályázati rendszerekben az elfogadható kategóriába
tartozik. Az ERC esetében ez olykor nyolc százalék, ami nagyon
alacsony. Mi ezt a pályázati modellt tényleg a világ élvonalában is
versenyképes kutatóknak írtuk ki, de nem feledkezünk el a kutatói
derékhadról, hiszen kiemelkedően fontos az egyetemek és a kutatóhelyek kutatási lehetőségeinek a javítása, ahonnan majd kikerülhetnek a legjobbak, 2018. január első napjaiban jelentek meg
a felfedező kutatásokat ösztönző mintegy 12 milliárd forint keretösszegű felhívásaink, a kutatói kezdeményezésű témapályázat, a ﬁatal kutatókat célzó témapályázat és posztdoktori pályázati felhívás.
November elején mutatták be működés közben a terahertzes
pumpalézert és a közép-infravörös lézerrendszert a szegedi lézerközpontban. A szegedi beruházás tulajdonosi

jogainak gyakorlója 2016 óta az NKFI Hivatal. Mit jelent
ez a feladat a mindennapokban? Mit ad(hat) az országnak
a szegedi lézer?

– A 80 milliárd forintból megvalósult hazai létesítmény a Csehországban és Romániában hasonló nagyságú forrásból megépült
lézerkutatási központokkal együtt várhatóan 2019-től működik
majd teljes kapacitással. Ez három objektumból álló, de egységesnek tekintett európai kutatóhely. Sok munkánk van abban, hogy
a három ELI-intézmény kormányzati képviselői és az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosa 2017. december 1-jén megállapodtak egy olyan konzorciumi együttműködés kialakításáról,
amely az Európai Bizottság Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium minősítési követelményeinek is megfelel, és jó esélylyel pályázhat erre a minősítésre. A szegedi, a prágai és a bukaresti létesítmény olyan kutatási infrastruktúra, amely világelső
a maga nemében, és a szakterület legkiválóbb kutatóit vonzhatja
a régióba. Carlos Moedas, az EU kutatásért, innovációért és tudományért felelős biztosa hangsúlyozta, hogy az ELI létrehozását
támogató, annak kialakításában szerepet vállaló tagállamokat az
Európai Bizottság a fenntartás ﬁnanszírozásában való részvételre
is ösztönzi. Elismerően szólt arról is, hogy a szegedi beruházás az
előírt költségvetési kereten belül, határidőre elkészült – ez nem
mindegyik európai tudományos berendezés esetében mondható
el. Mindez a menedzsmentfeladatok és a beruházás előrehaladásának folyamatos ﬁgyelemmel kísérésével járt. Tovább dolgozunk azon, hogy az ELI megszerezze az ERIC- (European Research
Infrastructure Consortium) minősítést, mert az a külső felhasználók bekapcsolódását is megkönnyíti a rendkívül költséges infrastruktúra hosszú távú fenntartásába. Amellett, hogy konzorciumi

Forrás: ELI-ALPS

A szegedi ELII Lézerközpont
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formában hatékonyabban összehangolhatók a kutatói közösségnek nyújtott szolgáltatások, az is lehetővé válik, hogy a fenntartási költségek jelentős részét a kutatási kapacitásokból részesedni
kívánó, emiatt a konzorciumhoz társuló szervezetek tagdíjaiból
fedezzék. Jelentős diplomáciai tevékenységet kell folytatni ahhoz,
hogy meggyőzzük a tagállamokat a konzorciumi tagság előnyeiről.
Az ERIC-minősítés megszerzése érdekében a magyar, a román és
a cseh partner azt vállalta, hogy 2018. március 31-ig kialakítják az
együttműködés egységes ﬁnanszírozási modelljét, és 2018 nyaráig
benyújtják pályázatukat az ERIC-minősítésre.
Kik használják majd a szegedi létesítményt?

– A magyar kutatók egyedül nem tudnák kihasználni a szegedi lézerközpont valamennyi adottságát, becslésem szerint kapacitásának minimum a kétharmadát külföldiek foglalják le. Ahhoz azonban, hogy a külföldi szakemberek Szegedre jöjjenek, egyedülálló
szolgáltatásokat kell nyújtani. Ezzel egyébként nem lesz probléma,
hiszen a világ élvonalába tartozó berendezések kerülnek Szegedre.
Döntően francia és német cégek gyártják a lézereket, amelyeket
megvásároltunk, a magyar beszállítás nem jelentős. Nyugodtan
mondhatom, egy eddig nem látott méretű, színvonalú, a világban
egyedülálló kutatóintézettel gazdagodik hazánk, ami Magyarországot ezen a területen felteszi a világtérképre, ahogyan erre például az Amerikai Egyesült Államokban is felﬁgyeltek.
Talán rossz az összehasonlítás, de ez a lézerközpont dobhat
annyit a hazai fizikán, hogy ez a tudományterület odakerüljön, ahol most az agykutatás van?

– Egy felhasználói berendezésről beszélünk, ahova konkrét mérésekért jönnek majd a kutatók. Inkább a genﬁ CERN-hez hasonlít,
mint a Nemzeti Agykutatási Programhoz, amit hazai szakemberek valósítottak meg. Ennek ellenére lehetnek olyan területek,
amiket ez a központ olyan szintre hoz fel, hogy azzal egyre több
kutató foglalkozik majd Magyarországon. Azt világosan kell látni,

hogy bár lézerﬁzikai fejlesztésről van szó, számos terület szakembereit szolgálhatja ki – anyagtudósokra, biológusokra, vegyészekre egyaránt gondolok. Az elkövetkező években kiderül, hogy az
ipar lát-e ebben fantáziát, követik-e majd újabb fejlesztések ezt
a beruházást.
A tudomány mely területein vagyunk erősek? Illetve látszik-e a Hivatal hatása a támogatások odaítélésén keresztül?

– A támogatásoknál a legfontosabb szempont, hogy mennyire
ígéretes a kutatás és mennyire ígéretesek a javaslatot benyújtó
kutatók. Ha valaki már jelentős eredményeket tett le az asztalra,
nagyobb eséllyel pályázik, mint aki régóta nem állt elő érdemi
eredménnyel. A különböző nemzetközi pályázati eredmények
azt mutatják, hogy továbbra is a matematika, az idegtudományi
kutatások, a molekuláris biológia, az informatika és a gyártásvezérlés terén is a legjobbak között vagyunk. Jelentősnek tartom
a hazai fehérjekutatással kapcsolatos eredményeket, mint ahogy
szakmámban, a ﬁzika területén is születnek nagyon szép eredmények. Utóbbi esetben elég, ha a gravitációs hullámok felfedezésében játszott magyar szerepre gondolunk. Örömmel látom, hogy
a csillagászatban is egyre több a nemzetközileg hivatkozott magyar eredmény.
Az eredményesség érdekében jelentős forrásokat fordítottunk arra, hogy valamennyi régióban javítsuk a kutatás-fejlesztés
infrastrukturális feltételeit – ilyen célra 31 milliárd forintot fordítottunk –, hiszen a tudomány bizonyos területein eredményeket
csak a legmodernebb műszerekkel lehet elérni. Az egyetemekre és
kutatóintézetekre vitt berendezéseket egymással párhuzamosan
több kutatócsoport is használhatja.
A 2015-ben létrejött NKFI Hivatal komplex kutatás-fejlesztési és innovációs pályázati ösztönzőrendszert alakított
ki. 2015 óta 3000 projekt, összességében közel 600 milliárd forint keretösszegű, vissza nem térítendő támogatás-

Kutatás-fejlesztési és innovációs célú támogatások a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap és jogelődei kiﬁzetéseiből
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ról született döntés. A támogatás több mint felét, mintegy
300 milliárd forintot vállalkozások nyerték el, ahogyan egy
összegzésben közzétették. Hogyan értékelik az eredményeket, a támogatások hasznosulását?

– Az egyetemi és az akadémiai szférában a legjobbak nyertek,
a vállalati szférában ezt nehezebb megítélni, mert ott nem elég
valamit előállítani, azt el is kell adni. Ha az a valami nem kell a piacnak, a támogatás nem érte el a célját. 2018 lesz az első olyan év,
amikor már a szakmai értékelésekből, beszámolókból láthatók az
eredmények. A támogatások nagy része négyéves program, ezért
sok információval szolgál, ha megnézzük, egy-két év után hol tartanak a vállalkozások a pályázatokban vállalt céljaikban. Terveink
szerint azok is részt vesznek a projektek monitorozásában, akik
korábban a benyújtott pályázatokat értékelték.

megközelítette a 600 milliárd forintot. Mire költik az idei
keretet?

– Eddig közel 12 ezer projektet értékeltünk, ami óriási dolog. 2018ban a strukturális alapokból 120 milliárd forintot pályáztattunk
meg. Negyvenmilliárdos hitelkonstrukció és 125 milliárd forint
kockázati tőke is a hazai kutatás-fejlesztés-innováció fejlődését támogatja. Az innovációs alapból 82 milliárd forint szolgálja ugyanezeket a célokat. Összesen a kérdésben említett 388 milliárd forint
áll rendelkezésre 2018-ban.
Egy 2017-es interjújában óva intette a KFI pályázatok iránt
érdeklődőket a túlárazástól, a bérek felsrófolásától és az alvállalkozók bevonásával való kísérletezéstől. Ezek ugyanis
fennakadnak a szakmai szűrőn. Meghallgatásra talált a figyelmeztetés, vagy próbálkoznak még trükközéssel?

– Jelentősen csökkent az ilyen irányú kezdeményezések száma.
Általánosságban elmondható, hogy a projekteket észszerűbben
tervezik meg. A beszámolók áttekintése és a megvalósítás monitorozása során győződhetünk majd meg a valódi kivitelezésről. A pályázatok értékelésénél részben érthető, hogy mindenki
a legjobb infrastruktúrát szeretné kialakítani, de amikor a költségvetési tervezetben azt láttuk, hogy a kutatóknak az országban kapható legdrágább airbookot akarják megvenni, akkor
azt mondtuk, készítsenek egy másik költségvetést. A feladatra ugyanis a negyedannyiba kerülő számítógép is tökéletesen
megfelel.

Forrás: NKFIH

A magyar kormány a nemzeti innovációs stratégiájában célul tűzte ki, hogy 2020-ra a kutatás-fejlesztési ráfordítások
a GDP 1,8 százalékára növekedjenek. Elérhető ez?

Pálinkás Józseff az NKFII Hivatal éves pályázói-értékelői
fórumán, a KFI versenypályázati tükör című rendezvényen.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján a kutatók
száma közel 500 fővel nőtt 2016-ban az előző évhez képest.
A teljes kutató-fejlesztő létszám azonban csökkenést mutat, aminek oka egyértelműen a segédszemélyzet számának
csökkenése. A hírekben mindig csak a kutatókról hallunk,
az ő munkájukat segítőkről nem. Az elvándorlás azt mutatja, hogy megfeledkeztek róluk?

– Inkább arról van szó, hogy az automatizálás, a számítógépek
térhódítása miatt egyre kevesebb ilyen munkatársra van szükség.
Pályám elején egy, adott esetben két technikus segített egy kutatót, mára a pályázati modellek és a digitalizáció átalakították
a rendszert.
A strukturális alapokból 2018-ban kutatási, fejlesztési és
innovációs célokra összesen 388 milliárd forint áll rendelkezésre, míg 2015 és 2017 között a támogatások összege
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– Azt gondolom, igen. Ehhez mindenképpen szükség van jelentős
béremelésre az ágazatban, de a pontos statisztikai adatszolgáltatás is elengedhetetlen, mert az intézmények által most jelentett
statisztikai adatok nem pontosak. Nem trükközésre utalok, hanem arra, hogy az adatszolgáltatásra kötelezett vállalkozások,
szervezetek a saját mérlegelésük alapján döntik el, hogy folytattak-e innovációs tevékenységet, illetve milyen K+F tevékenységet
végeztek. Az innovációtudatosság erősítése tehát pontosíthatja
a statisztikai adatokat. A nemzetközi tudományos szervezeteknél
beﬁzetett tagdíjunk, ami kutatásra fordított összeg, például nem
biztos, hogy K+F címen jelenik meg, miközben ezt a célt szolgálja.
Csakúgy, mint a bér jellegű kiﬁzetések.
Arra mindenképpen szükség van, hogy az NKFI Alap költségvetését 2020-ra megduplázzuk, azaz a 2018-as 82 milliárdról legalább 164 milliárdra emeljük. Ennek oka, hogy 2019-ben már nem
számolhatunk a strukturális alap forrásaira kiírt pályázatokkal, miközben a korábban említett szegedi lézerközpontot és más nagy
tudományos berendezéseket is működtetni kell. A költségvetésben erre keretet kell biztosítani. Magyarországon majd minden
nap, majd minden szektorban elhangzik, hogy milyen fontos a kutatás-fejlesztés és különösen az innováció. Ha ezt valóban fontosnak tartjuk, akkor itt az ideje az eddiginél is jelentősebb kormányzati támogatásemelésnek. 2019-ben és 2020-ban még érkeznek
az uniós strukturális alapból a megelőző években odaítélt, négy
évre szóló támogatások, ám ha ezzel egyidejűleg nem indulnak új
programok, akkor 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben nem lehet versenyképes a magyar tudományos és innovációs teljesítmény.

tudomány

kiválósági program, lézerközpont, infrastruktúra, kormányzati támogatás, visszatérítendő forrás

Jelentősen javult Magyarország helyezése a világ egyik legismertebb gazdasági értékelésének számító Világgazdasági
Fórum (World Economic Forum, WEF) versenyképességi rangsorában. Az összesített rangsorban Magyarország a 69. helyről a 60. helyre, a rangsor innovációs pillérében a 80. helyről
a 62. helyre lépett előre. Valamennyi főbb kutatás-fejlesztési
és innovációs területen előrelépést mutatnak az adatok. Minek köszönhető ez?

Forrás: Robert Bosch Kft.

– Lehet, hogy közrejátszanak ebben a növekvő ráfordítások, hogy
a támogatási rendszer egyszerűbbé vált. De azért nézzük meg,
honnan hova léptünk! A 80. helyről a 62.-re. Nagyon örülünk ennek, de a valódi pozitív visszajelzés az lenne, ha belátható időn
belül a legjobb ötven között szerepelnénk, majd a legjobb negyven közé kerülnénk.
Mit tart a 2018-as év legnagyobb kihívásának?

– Azt, hogy a forrásokat ütemesen, jól és hatékonyan tudják felhasználni az érintettek. Számunkra pedig az a kihívás, hogy meggyőzzük a kormányt arról, hogy 2020-ra meg kell kétszerezni
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap költségvetését.
Az indokot korábban kifejtettem. Csak akkor kerülhetünk feljebb
az uniós államok innovációs rangsorában – mi most a harmadik
KFI versenypályázati tükör 2018
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) a
januárban megjelent felfedező kutatási és innovációs felhívásokról január 25-én (alapkutatási pályázatok) és február 6-án (innovációs pályázatok) tartotta pályázói fórumait. Az érdeklődőket
tájékoztatták a 2018-as felhívásokra vonatkozó tudnivalókról,
és az alábbi kérdésekre is választ kaptak.
Milyen felhívásokkal ösztönzi a felfedező kutatásokra fordítható
növekvő keretösszeg a hazai kutatóhelyek nemzetközi versenyképességének növelését? Miként kínál perspektívát a hazai
kutatás-fejlesztési versenypályázati rendszer a kutatói életpályán elinduló kutatóknak, a kutatói közösség szélesebb körének
és a nemzetközileg elismert élvonalbeli kutatói műhelyeknek?
Hogyan változik a 2018-as pályázatok értékelésében részt vevő
tudományterületi zsűrik szerkezete? Hogyan befolyásolják a
KFI pályázati konstrukciók jellemzőit a pályázói igényekről és
a pályázatértékelésről szerzett eddigi tapasztalatok? Milyen új
felhívások ösztönzik a vállalkozások – köztük a kkv-k – kutatásfejlesztési és innovációs teljesítményének növekedését? Hogyan
kínálnak perspektívát az új felhívások a kutatóhelyek és a vállalkozások közötti együttműködésnek? Milyen konkrét tanulságokkal
szolgál a projektjavaslatok és pályázatok szakpolitikai véleményezése, illetve értékelése a pályázók és a bírálók számára?
Hogyan befolyásolják a felfedező kutatásokat támogató felhívások tervezését a korábbi pályázatértékelési tapasztalatok?
Milyen tendenciák ﬁgyelhetők meg a benyújtott pályázatok tudományterületi megoszlásában? Milyen különbségek észlelhetők
az egyes anonim szakértők teljesítménye, értékelései és azok
szakmai indoklása között? Milyen eltérések vannak az anonim
szakértők és az értékelő testületek mérlegelésében?
Hogyan tehető hatékonyabbá a szakértői és testületi értékeléseken alapuló értékelői rendszer?
Az információs napok videói és diái elérhetők a hivatal honlapján.

A Bosch cégcsoport rendezvénye, a vállalat
új miskolci tanműhelyének átadása.

ligában játszunk, de a másodikba igyekszünk –, ha a kormány
továbbra is úgy gondolja, hogy ezt a területet az elmúlt évekhez
hasonló dinamizmussal fejleszti. Ez nem kizárólag a magyar tudomány és innováció érdeke, hanem az egész országé. Abban biztosak lehetünk, hogy magasan képzett kutatók és szakemberek hozzák létre az igazán nagy hozzáadott értéket képviselő termékeket.
Hogyan készül az NKFI Hivatal a 2020 utáni időkre?

– Az egyik feladatunk a hazai források növelése, a másik az eredmények nyomon követése. Ugyancsak fontos teendőnk, hogy
részt veszünk a kilencedik uniós keretprogram tervezésében, ami
a közvetlenül az Európai Bizottságnál pályázható források 2020
utáni szerkezetét határozza meg. Azt gondolom, hogy az uniós
források a strukturális alapokban és a közvetlen brüsszeli forrásokban 2020 után is rendelkezésünkre állnak majd. Döntés kérdése,
hogy ezekből mennyit fordítunk innovációra, kutatásra. Nagyon
remélem, hogy Nagy-Britannia kilépése miatt nem a kutatás-fejlesztési forrásokat kurtítják meg.
Szerencsés a vissza nem térítendő források nagyobb arányának megtartása?

– Meggyőződésem, hogy az innováció támogatásában a jelenleginél sokkal jelentősebb szerepet kell kapniuk a pénzügyi eszközöknek. Olyan innovációs projekteket kell támogatni, amelyekben van visszatérítendő forrás. Emellett, vallom, hogy az
Európai Uniónak és a nemzeti kutatás-fejlesztési politikáknak
összhangban kell lenniük. A nemzeti és uniós források összehangolt, egymást kiegészítő felhasználásával ugyanis hatékonynyá tehető a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszer uniós és
tagállami szinten. Fontos, hogy 2020 után az uniós és globális
versenyben egyaránt eredményesen pályázhassanak kutatóink,
fejlesztőink és innovatív vállalkozásaink. A kutatói béreknél pedig az a cél, hogy csökkenjen a bérfeszültség a régi és a 2004 óta
csatlakozott tagállamok kutatói között, csökkentve a kutatói
elvándorlás mértékét is. 
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Holdkőzet a Zselicben A

Forrás: SEFAG Zrt.

Nem mindennapi kinccsel gazdagodott a Zselici
Csillagpark. Egy valódi holdkőzetet, méghozzá
Közép-Európa egyik legnagyobb holdi eredetű
mintáját láthatják ott az érdeklődők.

Sanghajban kétévente rendezik meg
a Shanghai Archaeology Forumot, amelyen a Field Discovery kategóriában
a világ legjobb tíz régészeti projektje
közé választották az alsónyéki ásatást.

szeti Intézet tudományos tanácsadója – 2017 decemberében vehette át
Kínában azt a szakmai elismerést, amely a világ tíz legjobb régészeti projektje közé sorolta az alsónyékit. Bánﬀ y Eszter – akiről magazinunk 2012
novemberében közölt portrét – és munkatársai a lehető legtágabb öszszefüggésekben vizsgálják a sok évezreddel ezelőtti világból megmaradt
emlékeket. A lelőhely komplex régészeti feldolgozása az ásatások lezárása óta tart. A nemzetközi összefogásban folyó munka két legfontosabb
szereplője az MTA BTK Régészeti Intézet, illetve 2013 óta a Deutsches
Archäologisches Institut Römisch-Germanische Kommission. 

A

z i. e. 6–5. évezredben folyamatosan lakott újkőkori
településre az M6-os autópálya építését megelőző régészeti feltárásoknak köszönhetően bukkantak a régészek.
A kezdetben több helyen több csapat által folytatott feltárási munkák közben derült ki, hogy Közép-Európa legnagyobb ilyen korú lelőhelyét találták meg. Az Alsónyék–
Bátaszéken 2006 és 2009 között végzett feltárások a neolitikum több periódusából olyan európai jelentőségű felfedezéseket hoztak felszínre, amelyek feldolgozása kiemelkedő
fontosságú forrásanyagként szolgál a térség csatlakozó területeinek újkőkori kutatásához is. Bánﬀ y Eszter régész – a Német Régészeti Intézet (Deutsches Archäologisches Institut)
frankfurti kutatóintézetének igazgatója, az MTA BTK Régé-
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Forrás: BerRGK 94 (2016): p. 217, Fig. 20.

Világsikerű
régészeti projekt

Zselici Csillagpark az ország legkevésbé fényszenynyezett területe, ezért ideális helyszíne a különféle csillagászati témájú programoknak és égboltmegﬁgyeléseknek. A 2015 nyarán átadott, évi 10-11 ezer érdeklődőt fogadó parknak mintegy harminc, a világ
különböző tájain felfedezett kő- és vasmeteoritból álló
gyűjteménye van. Ez egészült ki a holdkőzettel, amelyhez hasonló, nyilvánosan bemutatott holdi meteoritot
legközelebb Bécsben csodálhat meg a nagyközönség.
A lelet sajátossága, hogy nem az amerikai Apollóvagy a szovjet Luna-űrmissziók hozták magukkal, hanem meteoritként érkezett a Földre. Valószínűleg egy
kisbolygó vagy üstökös egykoron a Hold felszínének
ütközött, és a becsapódás ereje kisebb-nagyobb darabokat szakított ki belőle. Ezeknek a daraboknak egy
része meteorit formájában a Földre hullott. Elsősorban
az Antarktiszon, az Arab-félszigeten, valamint ÉszakAfrika sivatagaiban találtak a kutatók eddig ilyen kőzetdarabokat.
A Zselici Csillagparkban megtekinthető holdkőzet
Algériából, a valaha felfedezett legnagyobb holdi meteorithullásból származik. A nagyjából 5 centiméter
hosszú, 25 gramm súlyú, a holdfelszíntől való elszakadás nyomait magán viselő lelet Magyarország legnagyobb, nyilvánosan bemutatott holdkőzete. Az ELTE
Természettudományi Karán őrzött holdkőzetek mindössze néhány tized grammosak. 

szilárdtest lézer, gázlézer, félvezető lézer

Szerző: Bogdán Zo
oltán

A lézerek elterjedése
A fél évszázada felfedezett lézer mondhatni fénysebességgel hódította meg a világot. Kiderült
ugyanis, hogy a kellően koncentrált, gyakran láthatatlan fénysugár ugyanolyan biztonsággal
vágja át az emberi szöveteket, mint az ujjnyi vastagságú acéllemezeket, a CD - és DVD -lejátszókba épített mini vörös lézer pedig az adattárolás új minőségét jelentette. Ma már meg
sem lepődünk rajta, ha lézeres szemműtétet vagy alakformálást ajánlanak, a lakásfelújító
brigád pedig lézeres szintezővel jelöli ki a csempék helyét a falon. A lakásunkba vezető optikai kábelekben szintén lézerek továbbítják a digitális jeleket. Arról viszont jóval kevesebbet
tudunk, hogy a szolgáltatások mögött tucatnyi lézertípus méretben és teljesítményben megszámlálhatatlanul sok variációja rejtőzik. Vizsgáljuk meg hát őket egy kicsit részletesebben.

A

mikor 1960-ban Theodore H. Maiman amerikai ﬁzikus elkészítette az első, kezdetleges, de már működő
(rubin) lézerét, minden bizonnyal felötlött benne,
hogy ezért a tudományos teljesítményért akár Nobeldíjat is kaphat, hiszen a gyakorlatban is bebizonyította Albert Ein-

stein egy negyven esztendővel korábbi zseniális sejtését. A kollégái
szerint viszont igazából soha nem hitt abban, hogy a találmánya
néhány év alatt hihetetlen mértékben elterjed világszerte. Mind
a két dologban tévedett. A díjat soha nem kapta meg, azonban
a különböző típusú lézerek a tudományos kísérletektől a haditechnikáig, a háztartásoktól az iparig villámgyorsan meghódították
a világot.

Az elméletről röviden

Theodore H. Maiman
n amerikai ﬁzikusnak a világon elsőként
működő lézere rubinatomok stimulálása révén hozott létre
egybefüggő fénysugarat.

Mivel maga az elmélet és a lézerek óriási családja a laikusok számára áttekinthetetlenül bonyolultnak tűnik, egy sok évtizedes
tapasztalattal rendelkező szakembert kértünk fel, hogy segítsen
nekünk eligazodni a „lézerfényes dzsungelben”.
Ábrahám György (DSc), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék volt vezetője, ma már professor emeritusa, szakmai
életét némi túlzással végigkísérték a lézerek: évtizedekig oktatta
és kutatta a speciális fényforrás sajátosságait, és még ma is benne
van néhány kiemelt lézerprojektben. Bár műegyetemista korában – 1967 és 1971 között – a hivatalos gépészkari tananyagban
még nem szerepelt a lézer, szakmai körökben már közismert volt,
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Mi is az a lézer?
Az angol LASER (Light Ampliﬁcation by Stimulated Emission
of Radiation) betűszó magyar változata. Lefordítva annyit
jelent, hogy „fényerősítés kényszerített fénykibocsátás útján”,
ami egy kiterjedt eszközcsalád közös működési elvére, illetve
az Albert Einstein által kerek száz esztendeje megjósolt
„kényszerített (indukált) emisszióra” utal. A lézer egy különleges fényforrás, amelynek nyalábja monokromatikus, koherens,
kicsi a széttartása, ezért lencsékkel extrém kis területre fókuszálható. A lézerek a méret, a sugárzás hullámhossza, a teljesítmény és ebből következően a felhasználhatóság tekintetében rendkívüli módon különbözhetnek egymástól.
A DVD-lejátszóban lévő félvezető lézerek ﬁzikai nagysága csak
milliméterekben mérhető, teljesítményük pedig 1 milliwatt
körül szóródik. Egy szekrény nagyságú ipari szén-dioxid-lézer
teljesítménye pár kilowatt, a termonukleáris fúzió begyújtására
épített lézer száz méternél is hosszabb, impulzusának csúcsteljesítménye pedig több ezer terawatt.

hogy itt valami igen nagy jelentőségű dolog érlelődik. A Műegyetem és a Központi Fizikai Kutatóintézet laborjaiban pedig már el is
készültek az első működő prototípusok, amelyekkel az érdeklődő
hallgatók is találkozhattak. Amikor pedig ifjú tanársegédként bent
maradt az akkori Finommechanika és Optika Tanszéken, egyik
legfontosabb kutatási programjuk éppen a lézerkutatásokhoz
kapcsolódott.
„Figyelemmel kísértük a nemzetközi szakirodalmat, és sokféle
lézerrel kísérleteztünk a hetvenes években, így már akkoriban is
rengeteg tapasztalatot halmoztunk fel. Kevesen tudják, de az első
magyar sebészeti lézer is ezen a tanszéken készült – valamikor 1980
körül. A Tungsram vákuumtechnikája volt az alapja a szén-dioxidlézernek, a többit pedig mi tettük hozzá. Már 60 watt elég volt
a nőgyógyászati operációhoz, egy 2 kilowattos változat viszont ujjnyi vastag acélt is képes volt átvágni. Ezt követően a Magyar Optikai Művekkel összefogva fejlesztettük ki az aktatáska nagyságú
szoft lézereket, amelyekkel az orvosok akupunktúrát és sebgyógyítást végeztek. A későbbiek során sem szakadt meg a kapcsolatunk
a hazai egészségüggyel és iparral, így tulajdonképpen végigkísértük az elmúlt évtizedek lézerkutatási és lézerfejlesztési eredményeit,
illetve azok hasznosulását a gyakorlatban.”
Mivel a mechatronikai mérnök hallgatók számára – három
kollégával közösen – írt Lézertechnika című jegyzetük több száz
oldalas, még kivonatban sem lenne célszerű ennek az ismertetése.
Ezért arra kértük a professzort, hogy az elméleti részből csak néhány elengedhetetlen dolgot emeljen ki.
Ábrahám György megítélése szerint a lézernek nevezett különleges fényforrás egyik legfontosabb és leghasznosabb tulajdonsága, hogy monokromatikus (egyszínű), nagyon párhuzamos, kicsi
a széttartása, és ezért a teljes energiát egy nyalábba lehet irányítani. Ezért végezhetnek a segítségével orvosi műtéteket, illetve ezért
lehet lézerrel a legkeményebb fémes anyagokat is vágni, fúrni, hegeszteni.
A lézernyaláb másik nagyon fontos jellemzője a koherencia, hogy
extrém pontosan lehet vele mérni egyebek között a távolságot és
a sebességet. Ezt a tulajdonságát használja ki – a járművezetőkre
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nézve zsebbevágó módon – a lézeres traﬃpax, de ennek segítségével mérték meg például a Föld–Hold-távolságot hatméteres pontossággal az Apolló–11 utasai már 1969-ben, tehát még a lézerek
„hőskorában”. Ehhez „csak” egy viszonylag kis teljesítményű rubin
impulzus lézerre, száz darab – a földre, illetve a „holdra” helyezett –
sarokprizmára és egy háromméteres teleszkópra volt szükség. Ennek kapcsán a gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy a lézerfény
sem tökéletesen párhuzamos. A 384 ezer kilométeres utat követően
a lézernyaláb egy négyméteres sugarú körben szóródott a Holdon,
viszont az ugyanezen az útvonalon a Földre visszatért nyaláb már
15 kilométer átmérőjű volt.
Közkeletű tévedés, hogy a lézerek mindig színesek (pirosak,
zöldek, kékek). Erről szó sincs, ami arra vezethető vissza, hogy a
lézerek az elektromágneses hullámok nemcsak a látható, de a teljes spektrumában (mikrohullám, infravörös, ultraibolya, röntgen,
gamma) képesek működni. Az iparban használt igen nagy teljesítményű szén-dioxid-lézerek például az infratartományban dolgoznak, az emberi szem számára láthatatlanok, tehát üzemelés
közben akár rendkívül veszélyesek is lehetnek.
A nagyra nőtt lézercsalád különböző osztályokba, csoportokba sorolása nem könnyű feladat. Egyrészt a felépítésük, fénykeltő
közegük, működési módjuk és alkalmazási területük alapján már
nagyon sok fajta van belőlük, másrészt pedig már megjelentek
a különböző „hibrid” típusok is. A némileg leegyszerűsített beosztás szerint léteznek szilárdtest-, gáz-, félvezető, festék- és egyéb

A szilárdtest
lézerek között
a legújabbak
nagy teljesítményű diódaés diszklézerek.

innováció

szilárdtest lézer, gázlézer, félvezető lézer

Gyakorlati felhasználás
Ennyi elmélet után fordítsunk egy markánsat lézeroptikánkon, és
Ábrahám György segítségével nézzük meg, melyek azok a területek, ahol a leginkább elterjedtek a lézerek. Az egyik legfontosabb
szegmens, a tudományos célú hasznosítás egy másik (vagy inkább
több) cikk témája lehetne – a szegedi „szuperlézerről”, az ELI-ről
például igen sokat olvashattak-olvashatnak magazinunkban is.
A szintén kiemelkedően jelentős, ám szupertitkos katonai vonatkozásokat pedig az alábbi keretes anyagban (A titokzatos hadiipar)
kíséreljük meg röviden összefoglalni.
A titokzatos hadiipar
A legelterjedtebb szén-dioxid-lézer mellett ma már használatos többféle gázlézer, például a hélium-neon lézer.

(vegyi, fémgőz, röntgen stb.) lézerek. Érdekesség, hogy a világ első
lézere egy szilárdtest (rubin) lézer volt, de a hatvanas évek közepére már megjelent a többi változat is – és ötven éve folyamatosan
fejlesztik valamennyit.
A szilárdtest lézerek között a rubin egyre inkább kezd háttérbe
szorulni, a helyét a ritka földfémek, mint például a neodímium, itterbium, holmium, titanium stb. veszik át, amelyek ionjai könnyen
beépíthetők a kristályrácsba. Óriási felfutás előtt áll a ﬁber- vagy
szállézer, amely egyszerű felépítésű és igen nagy teljesítményű.
Hasonló karriert jósolnak a legújabb dióda- és diszklézereknek is.
A gázlézerek közül a hagyományos szén-dioxid-lézert kell kiemelni, az iparban még mindig ez a legelterjedtebb változat, főleg
óriási, több kilowattos teljesítménye miatt. Mellette a neodímiumra épülő Nd:YAG, illetve a hélium-neon és argonionlézerek töltenek be fontosabb szerepet. A kripton-, xenon- vagy nitrogénlézerek inkább a tudományos kutatásban használatosak.
A félvezető lézerek egyre jobban előretörnek. Ma már nemcsak
a háztartásokban (CD-, DVD-, Blu-ray lejátszók) fordulnak elő
nagy gyakorisággal, hanem például az iparban is. Ez egyrészt annak köszönhető, hogy jól szabályozhatóak, másrészt ma már elég
nagy a teljesítményük is.
A hétköznapokban leginkább a három kategória változataival
találkozhatunk, a festék-, vegyi, fémgőz vagy röntgenlézerek terepe
inkább a nagyon mély tudományos kutatás vagy éppen a szupertitkos haditechnika.
A félvezető lézerek jól szabályozhatóak, elég nagy a teljesítményük.

Már a hatvanas évektől a szupertitkos katonai lézerlaborok
mélyén folytak a legkoncentráltabb kutatások és fejlesztések,
amelyek eredményei például a lézerirányítású bombák, a pilóta
nélküli drónok vagy éppen a széles spektrumú lézernyalábok,
amelyek távol tartják a hőkövető rakétákat. Egy megfelelő
teljesítményű koncentrált fénysugár pedig elméletileg villámgyorsan és láthatatlanul semmisítheti meg az ellenséges
harci eszközöket, beleértve a rakétákat és a műholdakat is.
A Ronald Reagan és Teller Ede révén a nyolcvanas évek
elején elhíresült amerikai „csillagháborús” stratégiai védelmi
kezdeményezés (Strategic Defense Initiative) a földi telepítésű rakétarendszerek mellett egyértelműen az űrbe telepített
szuperlézerek teljesítményére épített. Volna – ugyanis néhány
év és néhány elköltött dollármilliárd után kiderült, hogy az
elvet nem sikerült átültetni a gyakorlatba: a mini atombombarobbanás erejét felhasználó röntgenlézer totálisan használhatatlannak bizonyult. A szovjetek viszont a kölcsönös elrettentés
jegyében továbbra is hatalmas összegeket fektettek be az
űrlézerkutatásokba – jelentősen hozzájárulva a Szovjetunió
pénzügyi meggyengüléséhez és felbomlásához.

Nehézipar, gépipar
Talán ezen a területen terjedtek el a leggyorsabban és legátfogóbban a lézerek, különös tekintettel a járműiparra. A jól fókuszálható
sugarak ugyanis óriási energiasűrűséget hoznak létre, ennek segítségével pedig szinte az összes fémes anyag könnyedén vágható,
fúrható, hegeszthető, edzhető vagy éppen gravírozható – 3D-ben
is. A fentebb részletezett lézerek közül korábban csak a szén-dioxid-, később a neodímium-, a rubin- és az argonionlézereknek
volt elég nagy teljesítményük az ipari felhasználáshoz, mára viszont a szállézerek, a diszklézerek és a miniatűr lézerfejekről ismert
diódalézerek is felzárkóztak melléjük.
Leggyakrabban szerkezeti acélokat, alumínium és rozsdamentes lemeztáblákat, illetve csöveket darabolnak a segítségükkel,
a járműiparban pedig a bonyolult formájú alkatrészek vágását és
hegesztését bízzák a lézerekre – többnyire optikai kábelek és robotok segítségével. Az automatizált, robotizált iparban egyre inkább
megkerülhetetlenné válik a lézeres jelöléstechnika, amelynek célja
eltávolíthatatlan feliratozás létrehozása. A speciális berendezés,
a lézerforrás típusától függően (szén-dioxid, YAG, ﬁber vagy szilárdtest) képes különböző termékekre – akár mozgó alkatrészekre is –
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eltávolíthatatlan jeleket, számokat, adatokat vagy adatmátrixokat
felvinni.
Érdekesség, hogy a lézereket a nagyon kemény anyagok mellett
éppen a könnyű vagy nem fémes anyagok (hab, textil, öntapadó
fólia, fa, plexi, kompozit) sorjamentes vágására és hegesztésére is
használják a könnyű- és a nyomdaiparban, a reklámgraﬁkai, dekorációs cégeknél.
Összefoglalóan elmondható, hogy ezeken a területeken a lézeres berendezések technikailag már minden munkafolyamatot el
tudnának végezni – bevetésük legtöbbször csak gazdasági kérdés.
Ha például a hagyományos lángvágás vagy a modern plazmavágás
minősége is megfelel, viszont jóval olcsóbb a lézeres megoldásnál,
a gyártó minden bizonnyal mellettük fog dönteni, és ez igaz lehet
a hegesztésre vagy a gravírozásra is.

Egészségügy, kozmetológia
Ha valakit jó sorsa tökéletes egészséggel áldott meg, talán el sem
tudja képzelni, hányfajta lézerrel végzett és lézeres diagnosztikai,
műtéti, kezelési eljárás terjedt el mára a magyar egészségügyben is.

A szemészeti műtétek a lézersebészet legsikeresebb ágazatát
jelentik, a félvezető lézerekkel olyan műtéteket (retinaleválás,
zöldhályog, rövidlátás stb.) tudnak elvégezni, amelyeket egykét évtizede még nem lehetett.

Az úgynevezett „szoft” lézerek sebgyógyító, fájdalomcsillapító,
gyulladáscsökkentő hatására már a hatvanas években felﬁgyelt
egy magyar professzor, Mester Endre. A nagyon kis teljesítményű,
biostimulációs hélium-neon vagy félvezető lézereket ma már elterjedten használja az általános és szájsebészet, valamint a bőrgyógyászat és a kozmetológia. Ez utóbbi területen gyakran elmosódik
a különbség a tudomány és az üzlet között. A különböző „fantasztikus” bőrmegújító, hajkezelő, szőrtelenítő, masszírozó, zsírleszívó
módszereket egyaránt lézerekkel, sőt lézerceruzával, lézerfésűvel
és lézerzuhannyal (!) reklámozzák. Az árak elérhetik a több tíz-, sőt
több százezezer forintot is, a hatásuk viszont igencsak kérdéses.
A klinikai bőrgyógyászat különös ﬁgyelmet fordít a lézeres kezelésekre és sebészeti beavatkozásokra. Az orvosok terjedelmes
táblázatok segítségével igazodnak el a tucatnyi lézertípus hatásáról, teljesítményéről és előnyeiről a különböző felszíni bőrelváltozások, éren belüli diszfunkciók vagy érdaganatok megszüntetése
érdekében.
Az úgynevezett lézersebészet egyébként ma már olyannyira
elterjedt a kiemelt hazai kórházak és magánklinikák különböző
osztályain, hogy a beteg gyakran meg sem tudja, hogy nem a hagyományos módon operálták. A kardiológiától az onkológiáig, az
urológiától a nőgyógyászatig mindenütt találkozhatunk lézeres
(szén-dioxidos, rubin, argonion) sebészeti berendezésekkel. Elfogadott gyakorlat, hogy ahol a hagyományos szike alkalmazható, ott
a „lézerszike” is, fordítva viszont ez már nem mindig igaz – például
némely szemészeti műtéteknél. Ez utóbbi jelenti talán a lézersebészet legsikeresebb ágazatát, kék vagy zöld színű félvezető lézerekkel olyan műtéteket (retinaleválás, zöldhályog, rövidlátás stb.)
tudnak elvégezni, amelyekre egy-két évtizeddel ezelőtt esély sem
mutatkozott.

Geodézia, építőipar
Már a földtudományokat és az építőipart is meghódították a lézeres berendezések. Az úgynevezett lézerradar vagy LIDAR (Light
Detection and Ranging) egy optikai távérzékelő technológia,
amellyel például a tárgyak igen pontos távolságát lehet megha-
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ajánlatok. A rendőrség és a blokkoló lézernyalábja ugyanis összekeveredik, így nem mérhető meg a sebesség. A legújabb fejlesztések egyébként már egyszerű parkolóradarnak álcázzák a blokkolót
– közúti ellenőrzés esetén csak ilyen módban működik.

Kommunikáció
Kevesebb szó esik róla, de egyre fontosabb terület a lézeroptika
információátviteli rendszerének a világa. Vagyis az a módszer,
hogy modulált félvezető lézerek segítségével továbbítsuk a jeleket, a világon már sok millió kilométer hosszban lefektetett optikai kábeleken keresztül. A digitális információ fény formájában
halad tovább, majd egy fotótranzisztor ismét árammá alakítja át
az információt – mi pedig nézhetjük a digitális tévéadásokat vagy
internetezhetünk extra gyorsasággal. Kivéve persze, ha elavult és
lassú mikrohullámú wiﬁvel akarunk kapcsolódni a gigabites sávszélességű optikai gerinchálózathoz – ezen ugyanis semmiféle lézer nem tud segíteni.

A 3D-s lézerszkennerek egyre elterjedtebbek az építőiparban.

tározni, lézerfényimpulzusok kibocsátásával. Alkalmazási területe
meglehetősen szerteágazó: nemcsak a térképészet, a geológia és a
geomorfológia, de a földrajztudomány és a régészet is előszeretettel használja.
A lézerszkenner néhány perc alatt több millió pont 3D koordinátáját képes megmérni nagy pontossággal. A felmérés eredménye egy térbeli „pontfelhő”, amelyből utólagos kiértékeléssel kapjuk meg az objektumok pontos geometriai adatait.
A magas- és a mélyépítés ma már elképzelhetetlen a proﬁ
minőségű, úgynevezett építőipari lézerek nélkül: bármiféle szerkezetépítési, zsaluzási, szigetelési stb. munkához a szintezést
már a félvezető lézerekkel végzik. Mivel pár ezer forintért már a
barkácsáruházakban is kaphatunk használható minőségű lézeres
távmérőt vagy szintezőlézert, a lakásfelújításoknál (vízszintes aljzatbeton és járólap, „vinklis” csempe) is megjelentek a piros színű,
kis vonal- és pontlézerek.

Közlekedés
Az úgynevezett autonóm (vezető nélküli) járművek egyelőre még
inkább csak a jövőt jelentik, de az egyértelmű, hogy lézeres távmérővel rendelkeznek majd, és lézerszkenner segítségével képezik le
három dimenzióban a terepet. A prémium szintű autómárkáknál
már megjelentek a kísérleti lézerfényszórók. A lézerdiódával előállított fénykéve állítólag még a legújabb LED-es megoldásokat is
elhomályosítja, de a sorozatgyártásra még várni kell.
Egyre több nagy teljesítményű, lézeres traﬃpax jelenik meg viszont a hazai utak mellett, amelyek már egy-két kilométeres távolságból is képesek mérni a sebességünket. Az ellenük kifejlesztett
2-5 fejes, igen hatékony lézerblokkolók 2012 óta illegálisok ugyan,
de a neten azért egymást érik a 100-300 ezer forintos beszerelési
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Háztartások
Jóllehet nem mindenki tudott róla, az elmúlt két-három évtizedben szinte minden család rendelkezett lézeres fényforrással: CDvagy DVD-lejátszóval, esetleg lézernyomtatóval. Ezek az optikai
adattároló lemezek mostanában kezdenek kikopni az otthonokból, a lézer nélküli pendrive-ok kiszorították őket. Karácsony és
szilveszter táján viszont a jobb környékeken egyre több a „pötytyös” ház: ezeket a stabil vagy táncoló piros és zöld fényfoltokat
egy tenyérnyi, pár wattos félvezetőlézer-ágyú vetíti a házfalakra.
A 10-15 ezer forintos fénycsoda mögött természetesen a 220 voltos hálózat rejtőzik.

Szórakozás, sport
Az úgynevezett „lézerdiszkók” már a hetvenes években megjelentek, és a különböző komoly- és rockzenei rendezvényeken is
gyakorivá vált a látványos lézershow. A technika azóta sokat fejlődött, ám a felhasználási terület közel azonos maradt: koncertek,
ﬁlmforgatások, bulik, céges rendezvények. Érdekesség, hogy az
öttusában néhány éve már az olimpián és a világbajnokságon is
lézerfegyverrel lőnek célba, sőt kialakult egy új sportág is, az úgynevezett Laser-Run. 
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Szerző: Szegedi Imre

Lézerrel detektált
bőrdaganat
Kóros bőrelváltozások in vivo diagnosztikájára alkalmas új eljárást (DVRF-CARS) fejlesztett ki munkatársaival Szipőcs Róbert,
az MTA Wigner FK Szilárdtestﬁzikai és Optikai Intézetének
(SZFI) főmunkatársa, az R&D Ultrafast Lasers Kft. vezetője.
Lézeres fejlesztéseit az akadémiai intézet is elismeri: 2015-ben
egy CARS mikroszkóprendszer kifejlesztéséért, 2017-ben pedig
egy szállézeren alapuló, kis méretű, nemlineáris mikroszkóp
előállításáért vehette át az intézet alkalmazott kutatási díját.

A

CARS (Coherent anti-Stokes Raman scattering)

módszeren alapuló képalkotási eljárással úgy kapunk háromdimenziós képet, hogy közben a vizsgálandó minta egyes kémiai összetevőit nem kell
specifikus festékkel megjelölni, illetve arra sincs szükség,
hogy azok természetes fluoreszcenciával rendelkezzenek.
Az eljárással egyes molekuláris rezgési állapotok szelektív
gerjesztése révén jutunk hasznos optikai jelhez. A CARS mérőrendszer prototípusát Szipőcs Róbert és munkatársai a
Wignerben építették meg 2012-ben, majd egy Miamiban
rendezett szakmai konferencián mutatták be először. Maga
a CARS lézerrendszer egy titán-zafír lézerből, egy CARS egységből és egy itterbium-szállézeres erősítőből áll. A biológiai mintákról a háromdimenziós képeket egy Zeiss pásztázó
mikroszkóp segítségével állítják elő. A magyar kutatók már
évekkel ezelőtt leírták, hogy a különböző nemlineáris mikroszkópiás módszereket (mint például a CARS) a bőrgyógyá-

50 μm

50 μm
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szatban, például bőrdaganatok diagnosztizálásában is használni lehet. Az első bejelentés óta (l. Lézeres diagnosztika
a bőrgyógyászatban, Innotéka, 2013. június) sokat haladtak
előre ezen a tudományterületen.
A laborvezető Szipőcs Róbert fizikus Kiss Norberttel,
a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai
Klinikájának orvos végzettségű PhD-hallgatójával (témavezetők: Wikonkál Norbert [SE], Szipőcs Róbert [Wigner FK])
közösen új képalkotó eljárást fejlesztett ki 2017-ben. A technika a CARS képalkotó módszeren alapul, és eredménye a hagyományos szövetfestéssel, azaz a hematoxilin-eozin (H&E)
festéssel kapott képhez hasonlít. Az új megoldással nem egy,
hanem két molekuláris rezgési állapotot gerjesztenek (innen
származik a „dual vibration resonance frequency”, röviden
DVRF elnevezés), majd a kapott két kép összevetésével a patológus szakemberek számára jól ismert, hagyományos szövettani festésnek megfelelő képet állítanak elő.

50 μm

50 μm

50 μm

50 μm
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Egér bőr felhám réteg (A–C)
és humán bazalióma típusú
bőrtumor (D–F) CARS képei.
A, D: CH 2 beállításhoz tartozó képek;
B, E: CH 3 beállításhoz tartozó képek;
C, F: DVRF - CARS képek (piros: CH 2 - CH 3 , kék: CH 3 - CH 2).

R&D Ultrafast Lasers Kft. • szipocs.com

Humán bazaliómáról készített multimodális (AF+SHG) mozaikkép,
amely 6 x 10 db, pontosan egymáshoz illeszkedő, 420 x 420 μm 2 területű mikroszkópiás képkockát tartalmaz, így a kép kb. 2,5 x
4,2 mm 2-es bőrterületről ad információt. Sárgával a detektált
autoﬂuoreszcenciáról (AF), bíborral pedig a kollagén által keltett
másodharmonikus jelről (SHG) készített képeket jelöltük.
„Azért van szükség szövettani festésekre, mert ahhoz,
hogy egy adott bőrelváltozást diagnosztizálni lehessen, hogy
az daganat vagy sem, először sebészi módszerrel mintát kell
venni, amit szövettani feldolgozás követ. A mintát formalinnal fixálják, paraffinba ágyazzák, majd metszeteket készítenek. A következő lépés a szövettani festés, ami az esetek döntő
többségében H&E festést jelent” – tájékoztatta magazinunkat
Kiss Norbert. A festett metszetet kiértékelik a patológus szakorvosok, ők határozzák meg, hogy egészséges vagy tumoros
szövetről van-e szó. Ha utóbbiról, akkor azt is megmondják,
hogy jóindulatú vagy rosszindulatú-e az elváltozás. A műtétek
előtt azt is meg kell állapítani, hogy hol van egy adott elváltozás határa. Hosszabb távon olyan eszközre volna szükség,
amellyel műtét közben folyamatosan vizsgálni lehetne az
érintett szövetet, amellyel behatárolható, hol kezdődik és hol
ér véget a tumor. Jelenleg gyakorta előfordul, hogy az utólagos
elemzés szerint maradt kóros szövet, ezért újra kell operálni
a beteget, különben könnyen kiújul a betegség.
A két kutató elsősorban a bazalióma néven ismert bőrdaganatot vizsgálja, ami a fehér bőrű populációban előforduló
rosszindulatú daganatok közül a leggyakoribb. A bazaliómák
legtöbbször a napsugárzásnak kitett testfelületen jelennek
meg. Kezelés nélkül megnőhetnek és roncsolhatják a környező szöveteket – szerencsére nem képeznek áttétet.
A DVRF- CARS módszeren alapuló szövetfestésre kidolgozott eljárásukat tavaly ősszel publikálták a Pathology &
Oncology Research című lapban. Tavaly szeptemberben a
European Society for Dermatological Research (a világ leg-

nagyobb bőrgyógyászati kutatásokkal foglalkozó társasága)
Salzburgban rendezett kongresszusán Kiss Norbert nemcsak poszteren mutatta be eredményeiket, hanem előadást
is tartott a témáról. A Magyar Dermatológiai Társaság novemberi budapesti kongresszusán is ugyanerről a módszerről beszélt. „Legfontosabb eredményünk, hogy az eljárással
olyan képet kapunk a vizsgált szövetről, amilyet korábban
a hagyományos úton kaptak a patológusok. Nem igényel
plusz jártasságot az új módszerrel készített képek kiértékelése” – állítja Kiss Norbert.
A szövetek két legnagyobb alkotója a lipidek és a fehérjék.
A lipidekben a metiléncsoport (CH2), a fehérjékben a metilcsoport (CH3) fordul elő leggyakrabban, ezek megfelelő optikai
eljárással láthatóvá tehetők. A CARS rendszerrel dolgozó kutatók a molekuláris rezgési állapotok energiájának kis különbségét használják a lipidek és a fehérjék elkülönítésére. Először
egerek bőrén vizsgálták, majd a sikeres tesztelések után humán
bőrt is elemeztek. Először a felhámot, majd az irhát vizsgálták.
Utóbbi legnagyobb alkotója a kollagén. Daganat kialakulása
esetén a kollagén helyét a daganatsejtek, illetve az általuk létrehozott kollagén veszi át. E fehérje természetű molekula vizsgálata szintén a daganatok diagnosztizálását, kiterjedésének
meghatározását segítheti. A kollagének átépülése alapján a daganatok kiterjedését határozhatják meg, elkülöníthetik az
egészséges és a daganatos szövetet. Kiss Norbert numerikus
eljárásokkal értékeli ki a tumoros mintákat. Különböző kvantitatív módszereket hasonlít össze, az eljárás szenzitivitásának
növelése érdekében. A kutatók szerint a képek numerikus analízise az automatizált sebészi eljárások, a robotsebészet térhódítását segítheti elő, ami nincs messze, hiszen ez a fejlesztés
már most alkalmas valós idejű információk közvetítésére – ezekről a legújabb eredményekről nemrégiben küldtek be anyagokat a Biomedical Optics 2018 konferenciára. Szipőcs Róbert
szerint a bőrelváltozások mellett az agykutatásban (l. például
Ozsvár és társai, Brain Research Bulletin, 2018), illetve egyéb
szervek vizsgálatában is használhatják majd az új képalkotási
és kiértékelési módszereket.
Következő céljuk, hogy a jelenleg még asztalnyi kiterjedésű
mérőrendszer méretét és árát is drasztikusan lecsökkentsék.
Véleményük szerint akkor kerülhetnek ugyanis ezek a bőrgyógyászati, orvosi rendelőkbe, ha az áruk összemérhető egy
középkategóriás autó árával. Ezen dolgoztak-dolgoznak az
R&D Ultrafast Lasers Kft. által vezetett kutatási konzorcium
munkájában részt vevő kutatók, mérnökök és szoftverfejlesztők (l. Krolopp és társai, Biomedical Optics Express, 2016). 

Humán ép bőr (A, C) és bazalióma (B, D) kollagén másodharmonikus keltés (SHG) kvantitatív algoritmusok által feldolgozott
képei. Ezekkel az algoritmusokkal vizsgálhatók az egyes kollagénszálak tulajdonságai, valamint egymáshoz viszonyított helyzete.
A képek mérete 420 x 420 μm 2.
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Szerző: Bogdán Zoltán

Különleges megoldások az
ipari lézertechnológiában
A Bay Zoltán Kutatóközpont idén ünnepli megalapításának 25. évfordulóját. Magyarország egyik legjelentősebb nonproﬁt kutató- és
tudásközvetítő intézményeként kiemelkedő szerepet vállal az ipari
lézerek hazai elterjesztésében is. Legújabb K+F infrastruktúrafejlesztési
projektjüket a Neumann János Egyetemmel közösen valósítják meg,
melynek eredményeként egy félmilliárd forint összértékű diódalézerközpont kezdheti meg működését 2019-ben.

A

Bay Zoltán kutatóközpont mérnöki divíziója jelentős erőforrásokat fordít ipari lézersugaras
technológiák kutatására is. Az idén jubiláló nonprofit kutatóintézetnek egy jól felszerelt lézertechnológiai laboratórium áll rendelkezésére Budapesten és
Egerben, ahol nemcsak alkalmazott kutatás-fejlesztés folyik,
hanem a piaci, elsősorban az ipari partnerek speciális megmunkálási és kis sorozatú gyártási igényeinek is igyekeznek
megfelelni.
Lenkeyné dr. Biró Gyöngyvér gépészmérnök, anyagtudományi mérnök-fizikus vezetésével jelentős eredményeket értek el a közel 70 fős mérnöki divízió kutatócsoportjai az elmúlt két évtizedben.
Az eredményeket látva joggal vetődik fel a kérdés: miben
áll a Bay mérnöki divíziója sikerének titka? Hiszen ma már
nemcsak a jelentős kapacitásokkal rendelkező nehéz- és járműipari gyártó cégeknek van csúcstechnológiát képviselő lézersugaras hegesztő-, vágó-, felületkezelő berendezésük, hanem milliárdos eszközparkkal rendelkező szolgáltató cégek,

Egyedi gyártású SPII Fiber lézersugaras tisztító- és gravírozóberendezés munka közben az egri lézerközpontban.
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bérgyártásra szakosodott szolgáltatók is beléptek a lézertechnológia piacára.
„Legfőbb versenyelőnyünk a többi piaci szereplővel szemben a széles körű minőségi szaktudás és a több évtizedes tapasztalat, amely idehaza egyedülállónak mondható” – jelentette ki a divízióvezető. A nagy szilárdságú acélok, réz- vagy
alumíniumötvözetek, vagy épp a heterogén anyagpárosítások
esetében ugyanis nem elegendő a nagy teljesítményű gázlézer. Ezért a high-tech lézertechnológiai eszközparkban rejlő
piaci lehetőségek csak akkor válthatók üzleti sikerré, ha magas szintű anyagszerkezeti, anyagtechnológiai, anyagvizsgálati és modellezési tudással párosulnak. Ezért képes a Bay
mérnöki divíziója szinte bármilyen piaci igényre, kihívásra
egyedi technológiákat, megoldásokat kifejleszteni és kínálni
ezen a területen.
A Bay mérnöki kutatócsapata hosszú idő alatt elért eredményei láttán az egyik legjelentősebb egri autóalkatrészbeszállító nemzetközi nagyvállalat szakértői is a lézertechnológiai osztály munkatársaihoz fordultak. Az egri szakemberek a kutatók által kifejlesztett speciális, mélyvarratos lézersugaras technológiával képesek ugyanis olyan sebességváltó
alkatrészeket hegeszteni, amelyek a legmagasabb minőségi
követelményeknek is teljes mértékben megfelelnek.
A folyamatosan érkező, egyre jelentősebb értékű piaci igények arra ösztönzik a Bay Zoltán Kutatóközpont menedzsmentjét, hogy a rohamosan fejlődő lézertechnológia minél
szélesebb spektrumát tegyék elérhetővé hazai és nemzetközi
ügyfeleiknek. E cél elérése érdekében a Neumann János
Egyetemmel közösen elnyert 518 millió forintos GINOP-pályázat lehetőséget ad egy ultramodern, a hazai piacon egyedülálló, alkalmazott kutatásra és duális oktatásra egyaránt
alkalmas diódalézer-központ kialakítására 2019 év folyamán. Az épület-infrastruktúráról az egyetem gondoskodik,
a nagy teljesítményű direktdiódás, illetve impulzuslézeres
mikromegmunkáló központ specifikációját, a gépbeszerzést,
a rendszerbe állítást és az üzemeltetést pedig a Bay mérnöki
divíziója valósítja meg. 
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biztonságos üzemeltetés, folyamatos értékelés

Jelentős feladatok
az OAH előtt
Az atomenergiát alkalmazó magyarországi
létesítmények az előírásoknak megfelelően,
biztonságosan üzemeltek tavaly – jelentette
ki Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia
Hivatal (OAH) főigazgatója a hivatal budapesti
évindító sajtótájékoztatóján.

A

z OAH több mint kétezer ellenőrzést végzett tavaly.
A létesítményekből 27 eseményt jelentettek, de ezek
a nukleáris biztonságot nem érintették, a hétfokozatú nemzetközi eseményskála (INES) alapján a legenyhébb, skála alatti besorolást kapták. A hivatal egyik legfontosabb
tavalyi döntéseként decemberben kiadta a Paksi Atomerőmű 4-es
blokkjának húszéves üzemidőhosszabbítási engedélyét. Az elmúlt
évtizedek mérési eredményei, illetve az elemzések alapján az épület süllyedésének hatásai nem haladják meg a különleges beavatkozást igénylő mértéket. Az első három paksi blokk üzemidejének
hosszabbításakor is vizsgálták a létesítmények süllyedését, de a 4-es
blokk van a legközelebb a Dunához, így kiemelten kezelték a kérdést, emiatt szerepel a süllyedéssel kapcsolatban külön rendelkezés
is a 4-es blokk engedélyében. A hivatal vezetője szerint nem kapta
volna meg az üzemidőhosszabbítási engedélyt a 4-es blokk, ha az
OAH bármilyen problémát észlel.
A 2011-es fukusimai baleset után az európai uniós tagországokban (kötelezően) célzott biztonsági felülvizsgálatot végeztek,
a program befejezése 2018-ra várható. Az OAH 46 intézkedést ren-

delt el a Paksi Atomerőműnél, ebből eddig 33 teljesítését fogadta
el a hatóság. A felülvizsgálat azt állapította meg, hogy az atomerőmű teljesen megfelel a legkorszerűbb követelményeknek, a végrehajtandó intézkedések a biztonsági tartalékok növelését szolgálják.
Fichtinger Gyula főigazgató szerint folyamatos a hazai nukleáris
terület nemzetközi értékelése. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség missziója (IPPAS) 2013-ban megvizsgálta a magyarországi
nukleáris létesítmények ﬁzikai védelmi rendszerét, majd tavaly
újabb felülvizsgálatra került sor. Ennek során a nemzetközi szakértők megállapították, hogy Magyarország jelentős előrehaladást
ért el a korábbi misszió ajánlásainak és javaslatainak végrehajtásában. Idén újra érkezik a nemzetközi ügynökség szakértői delegációja, azt értékelik majd, hogy a teljes nukleáris hatósági rendszert
felülvizsgáló korábbi misszió után hogyan kezelték a javaslatokat
és észrevételeket.
Az új blokkokhoz kapcsolódóan 2018-ban a paksi felvonulási
épületekre vonatkozó kérelemre, az új atomerőművi blokkok
létesítésiengedély-kérelmének beérkezésére, valamint az új blokkok ﬁzikai védelmére vonatkozó engedélykérelemre számít a hivatal. A törvényi kötelezettségének megfelelően az OAH a létesítésiengedély-kérelemhez kapcsolódó eljárás során közmeghallgatást tart.
Az OAH létszáma továbbra is 170 fő körül mozog. A jelentős
nukleáris iparági szívóhatás, valamint az iparágtól eltérő bérezés
is nehezíti a hivatal számára meghatározott 200 fős keret betöltését. A felvett munkatársak szakirányú továbbképzéséről (mivel
a jelentkezők többsége nem rendelkezik nukleáris tapasztalattal)
a hivatal gondoskodik. 
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Hőtechnika Kőolajipari Kemenceépítő Kft. • kemenceepito.hu

Szerző: Bencze Áron

Sikeresen vizsgáztak

Nagy kockázatot vállalva, a gazdasági válság kirobbanásával egy időben,
2007-ben kezdett bele évtizedes fejlesztési tervébe a Hőtechnika Kőolajipari
Kemenceépítő Kft., és ennek köszönhetően az utóbbi három évben a vállalat
megháromszorozta árbevételét. Fónagy József ügyvezetőt a cég legnagyobb
volumenű munkájáról és a közeljövő kihívásairól kérdeztük.
2016 októberében írták alá a vállalat eddigi legnagyobb volumenű megbízásának első részét, mely a Mol százhalombattai FCC üzem regenerátora és reaktora belső részeinek
teljes cseréjéhez szükséges előgyártásokra vonatkozott. Mi
adta a megbízás különlegességét?

– Korábban az ilyen méretű és összetettségű megbízások esetében alvállalkozóként kerültünk képbe, ezúttal azonban a Mol első
körben minket keresett meg a feladattal. A megbízást a Mol egyik
leányvállalatával, az OT Industrieszel nyertük el, ők a szervezési feladatokért, mi pedig a kivitelezésért voltunk felelősek. Az 1984-ben
elkészült katalitikus krakk (FCC) üzemben a ﬁnomító fűtőolajból
benzint, gázolajat, cseppfolyós gázt, propilént és egyéb értékes fehérárut képes gyártani. A 30 méter magas, toronyszerű épület kupoláját és mind a reaktor, mind a regenerátor felső terében elhe-

24

innotéka
inn

2018. január–február

lyezett ciklonokat kellett kicserélnünk. Ez a nyolc ciklon választja
le a krakkolt gázokból a szilárd katalizátorrészecskéket, melyeket
a felfelé áramló gázok a ﬂuidágyból természetes módon sodornak
magukkal. Kockázatot vállalt a megbízónk, ugyanis az elmúlt több
mint három évtizedben a reaktort és a regenerátort külön-külön
újították fel, a megrendelések nagy volumene miatt azonban most
a kétszer 40-50 napos leállás helyett mindössze 45 nap állt rendelkezésünkre a projekt megvalósításához. Ennek megfelelően 220 fős
csapatunk – a három műszak mellett – ünnepnapokon és hétvégén
is dolgozott. Több esős időszak is nehezítette a munkánkat, négy
teljes napig például egyáltalán nem lehetett külső munkálatokat
végezni a toronyban. A feladat komplexitását alapvetően az jelentette, hogy az összeszerelési, a bontási, a beemelési és a beszerelési
munkákat egyszerre kellett összehangolni, ráadásul a beemeléshez

innováció
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szükséges darut itthon nem találtunk, ezért külföldről kellett behozatni, és méretei miatt csak Százhalombattán lehetett összeszerelni. A 600 tonnás berendezés gémje 100 méter hosszú volt.
A daruval egyebek között egy 92 és egy 40 tonnás elemet 20 méter
magasságon emeltünk be, és az összehangolt munkafolyamatoknak köszönhetően három nappal a határidő előtt átadtuk az üzemet. Nem csak a Mol vállalt kockázatot, számunkra is ismeretlen
kihívásokat tartogatott a beruházás, de sikeresen vizsgáztunk!
A Hőtechnikának több mint 25 éves tapasztalata van a petrolkémiai ipar területén előforduló acélszerkezeti, tűzállófalazati és az ezekhez kapcsolódó állványozási munkákban.
Az elmúlt években robbanásszerűen fejlődött a cég, egyre
nagyobb megbízásokat kaptak. Minek tudható be a siker?

– Még 2005-ben vetettem első alkalommal papírra a következő
tíz év stratégiáját, és végül 2007-ben kezdtük el megvalósítani az
első elemeit. Bátorságra volt szükség, ugyanis a gazdasági válság
egy előre nem látott helyzet elé állított bennünket. Míg versenytársaink a stagnálás vagy rosszabb esetben a leépítés mellett
döntöttek, addig mi hitelt vettünk fel, és komoly fejlesztésekbe
kezdtünk. 2013-ban fogtunk
bele az új telephelyünk fejlesztésébe, eddig mintegy 500
millió forintot fordítottunk
az új épületekre, emellett
a kapacitásunkat is bővítettük. Az új daruzott
csarnokban nyomástartó berendezések,
vezetékrendszerek,
csőkötegek, tartá-

lyok és acélszerkezetek gyártására, tűzállóanyag-sablonok készítésére és sablonban gyártott tűzálló idomok kemencében történő kiégetésére is van mód. Bővítettük a proﬁlunkat is, 2009 óta
egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk az ipari csővezetékek építésére és nyomástartó berendezések, hőcserélők, tartályok gyártására is. Az eredmények azt igazolják, hogy helyes döntést hoztunk:
miközben a hozzánk hasonló vállalatok jó része eltűnt a piacról,
az árbevételünk 2014 óta 300 százalékkal emelkedett, foglalkoztatottjaink száma pedig 40-ről 100 főre nőtt úgy, hogy két év alatt
43 százalékos béremelést hajtottunk végre.

Tevékenységünk zömét a Dunai Finomítónál fejtjük ki, ahol
folyamatos karbantartást végzünk acélszerkezeti és tűzállófalazati területen, és többéves keretszerződés alapján a Mol-csoport
magyarországi telephelyein – egyebek között Zalában, Tiszaújvárosban, Komáromban – is dolgozunk. Jelenleg is folyik egy 20 ezer
köbméteres tárolótartály felújítása Komáromban, és egy 30 ezres
tartályé a Dunai Erőműnek.
Néhány éve felmerült a bővülés lehetősége Tiszaújvárosban. Mikor kezdődhetnek meg az ipari parkban a konkrét
munkálatok?

– Már beadtuk az építésiengedély-kérelmünket, a terveink szerint tavasszal megkezdődhetnek és még idén be is fejeződhetnek
a munkálatok. Ahogy Százhalombattán, úgy ott is lépésről lépésre
szeretnénk haladni, azaz kezdetben az irodaépület mellett egy daruzott és egy másik kisebb csarnokkal szeretnénk elindulni, idővel
pedig egy homokszóró és egy festőüzem kialakítását is tervezzük.
A telek méretéből és elhelyezkedéséből adódóan van lehetőség
a további bővülésre. Tárgyalásban állunk a ThyssenKruppal, akik
a Mol számára építenek egy poliol üzemet, és reményeink szerint
a helyszíni munkálatokban mi is részt vehetünk majd. A feladat
volumenét jellemzi, hogy egész Magyarországon nincs most annyi
hegesztő, amennyire szükség lesz Tiszaújvárosban.
Ezzel párhuzamosan készül az újabb stratégia?

– A jelenlegi gazdasági helyzetben lehetetlen előre látni tíz évre,
így elsősorban az előttünk álló két évre koncentrálunk. A fő elem
természetesen a tiszaújvárosi új telephely létesítése lesz, de komoly feladatot ró ránk a szervezetünk fejlesztése is. Három év alatt
két és félszeresére nőtt a dolgozóink száma, a folyamatos bővülés
miatt menet közben alakítottuk a struktúránkat. A hatékonyság
érdekében racionalizáljuk a struktúrát, hiszen várhatóan komoly
megbízások várnak ránk az idén is. 
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ScaleZone program

Innovatív piacra lépés
A startup létformát kinövő, saját piacán optimális esetben már teljes erőbedobással jelen lévő cégeknek kínál innovatív megoldást új piaci területek
felfedezésére és meghódítására a ScaleZone program. A Technopolis Innovation
Center (TIC) több nagyvállalattal összefogva indította el a hat hónapos programot, amelynek végére nem csupán az új lehetőségek felfedezését, de pilot
projektet is indíthatnak az abban részt vevő cégek.
Nagykövetségének Kereskedelmi Ügyekért Felelős Irodája, amely
a résztvevőket a tengerentúli terjeszkedésben és amerikai üzleti
partnerekkel történő kapcsolatok kialakításában tudják támogatni.
„Olyan, már működő termékkel rendelkező startupokat keresünk, amelyek célja a globális piacra lépés, és amelyeknek technológiát és ügyfeleket tudunk biztosítani. A programban részt vevő
nagyvállalati partnereink jelentik a garanciát arra, hogy élesben
legyen tesztelhető a programba kiválasztott vállalkozások terméke
a potenciális ügyfelek körében. Ehhez pedig minőségi és hitelesített
termékekre van szükség. Ezt biztosítja az IBM felhő és mesterséges
intelligencia megoldásainak használata, ezzel az egyes termékek
megkapják az IBM általi műszaki hitelesítést is” – mondta Varga
Gábor, a Technopolis Innovation Center vezérigazgatója.
A ScaleZone program célja az is, hogy a részt vevő cégek olyan
termékötleteikkel is képbe kerülhessenek, amelyeknek még nincs
körbeírt piacuk, de ezzel a támogatással megérthetik például
a nagyvállalatokkal való kommunikáció mechanizmusát, ezáltal
pedig nemzetközi partnerekhez és nemzetközi referenciához jut-

E

lőfordulhat, hogy hiába az innovatív ötlet és hiába az azokat hasznosítani tudó nagyvállalatok jelenléte, azok a legjobb szándék ellenére sem találnak egymásra. A TIC az IBM
technológiai partnerségével és több vezető nagyvállalattal
együttműködve olyan programot indít, amely erre a problémára
nyújt megoldást.
A ScaleZone kezdeményezés keretében a TIC és az IBM negyedévente legalább egy új, úgynevezett akcelerációs programot kíván
indítani különböző üzleti területeken. Az első két programot az
egészség és ﬁtnesz, valamint az utazás és turizmus témákban hirdetik meg. A jelentkezőknek olyan meghatározó piaci szereplőkkel
lesz lehetőségük együttműködni, mint Magyarország egyik vezető
pénzügyi szolgáltatója, a K&H-csoport, amely a régió egyik legfontosabb szereplőjéhez, a KBC-csoport hálózatához tartozik, a világ
egyik vezető könyvvizsgáló, adó- és üzleti tanácsadó hálózata a
KPMG és hazánk legnagyobb, a teljes infokommunikációs választékot lefedő szolgáltató vállalata, a T-Systems Magyarország Zrt.,
a Deutsche Telekom és a T-Systems International-csoport tagja.
A program együttműködő partnere az Amerikai Egyesült Államok
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hatnak. A turisztikai és egészségügyi területek után nagy valószínűséggel az agrárium és az ipar 4.0 ágazat következik, hiszen
ezeken a területeken egyelőre kevés a bedolgozó IT cég, miközben
a legtöbb felmerülő probléma egy egyszerű digitális transzferrel
megoldható volna.
A programról bővebb tájékoztatást, egyben a jelentkezés helyét és módját a scalezone.eu oldalon találhatják meg a csatlakozni
szándékozók. 
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Szerző: Paulik Katalin

Még nyitott kérdés
a génszerkesztés

Hogyan fogja az Európai Unió szabályozni a genomszerkesztéssel előállított élő szervezeteket? Miért fontos különbséget tenni az idegen gén beépítése (GMO – az angol Genetically Modified Organism kifejezés rövidítése) és a génszerkesztés között?
Dudits Dénes genetikus-agrármérnök szerint új innovációs lehetőségeket jelentene a mezőgazdaságban, ha a genomszerkesztés termékeit nem tekintenék GMO -nak.
Az akadémikus úgy gondolja, a genomszerkesztési technológiák beépülnek a versenyképes nemesítés folyamatába, ami segítheti a hazai fajta-előállítás sikerességét.
A génszerkesztéssel tervezetten változtatható a növények
és az állatok genetikai anyaga. Ha az ily módon előállított
termékeket nem tekintjük GMO -knak, egy új innovációs lehetőség nyílik meg a növénynemesítők előtt, mondta tavaly
ősszel, a Magyar Tudomány Ünnepén tartott előadásában.
Hogy szükség van a nemesítési módszerek fejlesztésére,
nem kétséges, de miként fejlődtek, miben különböznek
egymástól a hagyományos és az új molekuláris technikákat alkalmazó módszerek?

− A hagyományos növénynemesítés, mint a szelekció, a keresztezés − bizonyos mértékben a mutációs nemesítés szintén idesorolható − olyan módszerek, amelyekkel csak véletlenszerűen lehet

módosítani egy adott élőlény génösszetételét. A géntechnológia
elindulásával teljesen új korszak kezdődött a nemesítésben, gének
izolálásával és beépítésével, amelyek más fajból is származhatnak:
például amikor baktérium eredetű gént építenek be a kukoricába
vagy a búzába, akkor történik az úgynevezett genetikailag módosított élőlények, az elátkozott GMO-k előállítása. Míg a klaszszikus nemesítési módszerek nem irányíthatók, a nemesítő nem
tudja, hogy keresztezéskor a gének szintjén mi történik, és csak az
utód felnevelését követően, a külső tulajdonságok alapján értékelhető az eredmény, addig ennél sokkal precízebb módszert jelent
a GM (genetikailag módosított – a szerk.) növények, állatok előállítása. Ugyan ebben az esetben is véletlenszerű a gén beépülésének
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A klasszikus nemesítési módszerek nem irányíthatók, nem
tudható, hogy keresztezéskor a gének szintjén mi történik,
csak az utód felnevelését követően, a külső tulajdonságok
alapján értékelhető az eredmény.

nukleotid (DNS-építő elem) között kell megtalálni azt az egyet,
amelyet ki szeretnénk cserélni. A genomszerkesztési módszerek révén vált lehetségessé a cél DNS-régió felismerése, és annak
a nukleotidnak a cseréje, amelytől a növény vagy állat tulajdonságainak számunkra kedvező változását várjuk. A technológia
folyamatosan fejlődik, egyre jobban sikerül ﬁgyelemmel kísérni és
kiküszöbölni a nem tervezett hatásokat, azaz hogy a nem kívánt
változás előforduljon. Lényeges előrelépést jelent a növénynemesítésben, hogy ezekkel a módszerekkel megvalósíthatóvá válik
a célzott mutációk létrehozása idegen gén beépítése nélkül is.
Az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában a mi csoportunk is foglalkozik az új génszerkesztési módszerekkel a kukorica
stressztűrésével összefüggésben. Kísérleteinkben rövid szintetikus
DNS-molekulákat, úgynevezett oligonukleotidokat (ON) használunk a kiválasztott célgén megváltoztatására, és számítógépes
programmal meghatározzuk, hogy milyen nukleotidok épüljenek
be a szintézis során. Egy másik genomszerkesztési technológiát
is használunk a kutatásainkhoz, a CRISPR/Cas9 rendszert: ebben
az esetben egy RNS-molekula vezeti a Cas9 DNS-hasító nukleázt
a célszekvenciához. Ez a legegyszerűbb, legolcsóbb és legelterjedtebb molekuláris biológiai módszer jelenleg, amely alkalmas arra,

a helye, az viszont tudható, hogy milyen fehérjét kódol és milyen
tulajdonságot fog kialakítani. Itt is van tehát egy bizonytalansági
tényező, de már lényeges az előrelépés a precizitás felé.
A géntechnológia nemesítési célú felhasználása, ami sokkal pontosabb, célzott beavatkozásokat tett lehetővé, új
helyzetet teremtett, de mi a precíziós nemesítés és milyen
innovációt jelent az agráriumban?

− Öt éve kezdődött egy különösen nagy jelentőségű felfedezéssorozat, amely Nobel-díjra is érdemes tudományos eredményt
hozott. Az úgynevezett genomszerkesztési módszerek alapjául
egy régóta tanulmányozott mikrobiális fág-baktérium kölcsönhatás tanulmányozása szolgált. Az eljárás lényege, hogy a milliárdnyi

„A CRISPR lehetővé tette genetikai változások végrehajtását
az egyes élőlényekben, és azt is, hogy a változás folytatódjon
az utódokban. Ez erkölcsi aggályokat vet fel, különösen az
emberi embrió vagy a csíravonal-szerkesztés tekintetében,
ami állandó változásokhoz vezethet a DNS-ben, és átadható
a jövő generációinak. Aktívan részt vettem e kérdések megvitatásában. Tudósként úgy érzem, meg kell magyaráznunk,
mit csinálunk, és miért tesszük, anélkül, hogy diktálni szeretnénk, hogyan kell ezeket a felfedezéseket és technológiákat
használni. A nyilvánossággal folytatott beszélgetésekben való
részvétel nagyon fontos, különösen most, amikor sok kérdés
merül fel a tudományos ismeretekkel, a tények értékével
és azzal kapcsolatban, hogyan használhatók a tudományos
adatok ahhoz, hogy segítsék a kormányokat a szabályozásról
és a ﬁnanszírozásról hozott döntéseikben.” (Forrás: A Chemical
& Engineering News folyóirat 2017-es interjúja Jennifer
Doudnával, a CRISPR/Cas9 társfelfedezőjével.)
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Még nem tisztázott, hogy az úgynevezett genomszerkesztésből származó termékek GMO -k vagy sem, és erre vonatkozó
európai döntés még nincs. A genomszerkesztésből származó
kevésbé barnuló gomba az USA-ban nem minősül GMO -nak.

hogy előre meghatározott helyen mutációt hozzon létre a genomban. Mi növényekkel dolgozunk, de a genomszerkesztési eljárások
az állat-biotechnológiában is rohamosan terjednek, és a leggyakrabban használt módszer az állatok esetében is a CRISPR/Cas9
rendszer. Precíziós nemesítéshez kapcsolódó genomszerkesztési
technológiák fejlesztése folyik például kísérleti állatokban Gödöllőn, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Biotechnológiai Kutatóközpontban, ahol Hiripi László munkatársaival a nyúl
miosztatin mutációját hozta létre géncsendesítéssel. Régóta ismert, hogy a miosztatin gén gátolja az izomnövekedést, de ha
elhallgattatják, akkor nagyobb hústömegű állatok tenyészthetők.
Magyarországon a kutatólaboratóriumokban alkalmazzák a különböző genomszerkesztési technológiákat, de hogy ebből mikor
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lesz a gazdaságban hasznosítható termék, azon lehet vitatkozni.
A fő problémát az okozza, hogy még nem tisztázott: a génszerkesztésből származó termékek GMO-k vagy sem. Az Egyesült
Államokban nem tekintik annak, erre vonatkozó európai döntés
viszont még nincs.
Mi a különbség a génmódosítás és a precíziós nemesítés
között?

− A legnagyobb különbség az, hogy amíg a GMO-k esetében funkcionális gént építenek be, addig a precíziós nemesítés során csupán
egy vagy néhány nukleotidot cserélnek ki a kiválasztott gén DNSében, továbbá lehetséges még DNS-szakaszok kivágása, illetve
beépítése is. Ezek a beavatkozások úgy is megvalósíthatók, hogy
a termékek ne tartalmazzanak idegen fajból származó DNS-t.
A génszerkesztést lényegében irányított mutagenezisnek tekinthetjük. Érdemes azt is ﬁgyelembe venni, hogy olyan szervezeteket eredményezhet, amelyek akár természetes, spontán mutációs
események termékei is lehetnek, ezért komoly nehézséget jelent
a kimutatásuk, mert szinte lehetetlen megkülönböztetni a mesterséges vagy a természetes okokból származó nukleotidváltozásokat.
Ennek abból a szempontból van jelentősége, hogy a jelenleg iránymutató uniós deﬁníció szerint a mutánsok, a poliploidok és a sejt-

fúzióból származó szervezetek nem számítanak GMO-nak. Ez a kérdés azonban még nyitott. Az EU-szabályozás pedig késik, mert
meg akarják várni az Európai Bíróság állásfoglalását, amelyet a francia Legfelsőbb Bíróság kezdeményezett. Úgy gondolom, hogy ez
a bírósági állásfoglalás sokban befolyásolja majd a jövőben a génszerkesztéses technológia megítélését, besorolását Európában.
Minden termesztett növény- vagy tenyésztett állatfajtánk
génmódosított, mondta az előadásában. Hol a határ?

− Inkább azt lehet mondani, hogy akkor születik GMO a géntechnológiával történő génmódosítás során, ha saját vagy idegen gént
építenek be. Mint az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó
Testülete (EASAC) állásfoglalásában javasolja, a genomszerkesztéssel előállított szervezetek nem tekinthetők GMO-nak, amenynyiben idegen gén beépítésére nem kerül sor. A választóvonalat
ott lehet meghúzni, hogy van-e idegen génbeépítés vagy nincs.
Ha nincs, akkor irányított mutagenezisnek vagy génszerkesztésnek
lehet nevezni a nemesítés módszerét. Az állásfoglalás legfontosabb
üzenete az, hogy a szabályozás során nem annyira a konkrét technológiát, mint inkább a várható alkalmazásait kell alapul venni. Ha
ezt elfogadnák a politikusok, akkor nem kellene az új nemesítési
módszerre külön szabályozást kidolgozni.

A génszerkesztés lényegében irányított mutagenezis, mely olyan szervezeteket eredményezhet, amelyek akár természetes, spontán
mutációs események termékei is lehetnek, ezért komoly nehézséget jelent a kimutatásuk, mert szinte lehetetlen megkülönböztetni
hogy természetes mutáció vagy laboratóriumi génszerkesztés eredményeként jött-e létre az új növény- vagy állatfajta.
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Az MTA egyik legfontosabb megállapítása – összhangban az
európai akadémiákkal –, hogy a genomszerkesztés mint precíziós nemesítés alapvetően különbözhet a genetikailag módosított
organizmusok (GMO-k) létrehozásától. Esetében lehetőség van
arra, hogy más fajból származó, idegen gén beépítése nélkül
lehessen az élő szervezetek tulajdonságait jobbítani. A genomszerkesztés során a megtervezett DNS-módosítás a természetben is lejátszódó folyamatokhoz hasonlóan valósítható meg,
a korábbiaknál sokkal precízebben, ezzel is csökkentve a nem
kívánt hatások kockázatát. A genomszerkesztéssel nemesített
fajták termesztésére és termékeik forgalmazására vonatkozó
uniós szabályozás késik. A jelenlegi állásfoglalással az MTA
támogatja az EASAC (European Academies Science Advisory
Council, Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete)
most megjelent javaslatát: „Arra kérjük az EU-szabályozás
megfogalmazóit, hogy mondják ki: a genomszerkesztéssel
létrehozott termékek, amennyiben nem tartalmaznak idegen
fajból származó DNS-t, nem esnek a genetikailag módosított
szervezetekre (GMO-ra) vonatkozó szabályozás alá.”
Az MTA 2017. december 6-án közzétett állásfoglalása szerint
társadalmi vitára és tájékoztatásra van szükség az új genomszerkesztési módszerek – különösen a legelterjedtebb CRISPR/
Cas9 technológia – lehetőségeiről és esetleges kockázatairól.

Ha nincs az a módszer, amellyel ki lehetne mutatni, akkor
szabályozni sem lehet? Milyen irányban fejlődik a nemesítés?

− Nem egyszerű eldönteni, hogy természetes mutáció vagy laboratóriumi génszerkesztés eredményeként jött-e létre az új növényvagy állatfajta. Amit a világcégek eddig génbeépítéssel állítottak
elő, azt most szerkesztéssel fogják megoldani, például a gyomirtószer-rezisztens növények esetében. A szakirodalomban megjelentek olyan cikkek is, amelyek szerint egyetlenegy nukleotidcserével
el lehet érni, hogy a növény szárazságtűrő legyen.

hasonlóan a génmódosításhoz, sem lehet kikerülni a hagyományos
lépések egy részét. Úgy szoktuk mondani, hogy ezek nemesítési
alapanyagok, ami azt jelenti, hogy a növénynemesítőnek még akár
kereszteznie, szelektálnia kell, majd értékelnie az eredményt a saját
tenyészkertjében, mielőtt bejelenthetné a Nébihnek (Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – a szerk.) fajtaminősítésre.
Mindeközben a hagyományos és a mutációs nemesítés is
sikeres, tehát meg fognak maradni még hosszú ideig a különböző nemesítési módszerek, illetve lehet egymással
kombinálni azokat?

− Igen, integrálódni fognak. A génszerkesztéssel az az elképzelésünk, hogy a már jól működő hibridek szüleiben kellene a módosítást elvégezni. Azt biztosan lehet állítani, hogy ez a technológia
nagyon hamar el fog terjedni.
De mennyire változnak meg a növények? Mondjuk a zöldség, gyümölcs nem romlik meg sokáig, de az íze, illata, állaga megváltozik. A nemesítők erre is figyelnek?

− A cél az, hogy jobb termékek szülessenek, mint például a kevésbé barnuló gomba vagy alma. A növényeknél már látjuk az eredményt, de ugyanez vonatkozik az állatnemesítésre is. Nem lehet
visszamenni kétszáz évvel ezelőtti állapotokhoz, a tudomány és
a nemesítési technológia eredményeit nem szabad csak azért kidobni, mert a régi tájfajták után nosztalgiázunk. Ez nem vezet sehová. Ráadásul a konkurencia egyre erősebb, és mi azt szeretnénk
elérni, hogy a hazai nemesítőknek is a rendelkezésükre álljon ez a
technológia, hogy ők is éljenek az új lehetőségekkel. Például tavaly

Mennyire megbízhatóak az eddigi eredmények?

− Ezek többnyire még laboratóriumi közlési fázisban vannak, de
meg vagyok róla győződve, hogy nagyon hamar be fognak kerülni
a gyakorlatba. A nemesítés eleve hosszú folyamat, nyolc-tíz évig tart
egy-egy fajta előállítása hagyományos úton. És az új technológiával,
Az emberi beavatkozás nélküli, spontán módon bekövetkező
genetikai változások minden 100 milliomodik nukleotidot
érinthetik. Az így létrejött variabilitás fontos mozgatórugója
a természetben zajló evolúciónak. A növények nemesítése
során, a siker érdekében szükség van arra, hogy a mutációk
gyakoriságát mesterségesen növeljük. Kémiai mutagénekkel
vagy besugárzással elérhető, hogy 1000 nukleotidonként egy
mutáció történjen. Bár a mutációs nemesítés sikerét több mint
3200 növényfajta tanúsítja, súlyos korlátot jelent, hogy az indukált mutációs események irányíthatatlanul érinthetik a genom bármely részét. Ezért ezzel párhuzamosan több technológia kifejlesztése is folyik, hogy kontrolláltan, egy kiválasztott
gén meghatározott nukleotidjának kicserélésével tervezetten
legyen megváltoztatható a kódolt fehérje szerkezete, és megszülethessen a kívánt tulajdonsággal rendelkező növény.
(Forrás: Balázs Ervin, Dudits Dénes [szerk.]: Precíziós nemesítés. Kulcs az agrárinnovációhoz. Agroinform, 2017.)
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A klímaváltozás miatt szükséges az öntözési technológiák
fejlesztése mellett szárazságtűrő növények termesztése is.
Bár természetesen hagyományos nemesítési módszerekkel
is előállíthatók aszályrezisztens hibridek, de ezeknél is segíthet a géntechnológia.

a szárazság miatt a kukorica terméscsökkenése − nem végleges
adatok szerint − százmilliárd forintba került az országnak. A búzánál több évben is húszszázalékos volt a terméskiesés az aszály következtében. A klímaváltozás miatt szükség lesz az öntözési technológiák fejlesztése mellett szárazságtűrő növények termesztésére
is. Természetesen hagyományos nemesítési módszerekkel is előállíthatók aszályrezisztens hibridek, de ezeknél segíthet a géntechnológia. Úgy gondolom, hogy a precíziós nemesítés egy eddig elképzelhetetlen, nagyon hatásos eszköze lehet az agrárinnovációnak.
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A klímaváltozás, a szélsőségek egyre gyakoribbá válása a
nemesítőket is komoly dilemma elé állítja. Tavaly nyár elején hetekig a megszokottnál nagyobb mennyiségű eső esett,
és utána majdnem két hónapig tartó teljes szárazság volt.
Hogy lehet ezekre a helyzetekre felkészülni?

− Ez a tudományos kutatások feladata. Meg kell értenünk, hogy
milyen molekuláris folyamatok zajlanak a stresszelt növényekben,
melyek azok a gének, fehérjék, kölcsönhatási hálózatok, amelyek
akár a sok, akár a kevés vízre reagálnak.
Lehet úgy módosítani a növényeket, hogy ellenálljanak
mind a csapadéknak, mind az aszálynak?

− Lehet. Azért, mert vannak olyan közös szabályozási mechanizmusok a növényben, amelyek működésbe lépnek stresszhelyzetben, mind alacsony vagy magas hőmérsékleten, mind vízbőség
vagy vízhiány esetén. Előfordul, hogy egy védekezési reakciónak
is van közös alapja, ha egy ﬁzikai és egy biológiai károsító hatás,
akár egy kórokozó a stressz kiváltója. Ha sikerül optimalizálnunk
ezeket a közös alapokat, akkor van esély arra, hogy elérjük a kívánt
célt. A környezeti hatásokra adott reakcióért felelős mechanizmusok feltárása ezért igen bonyolult, és egyben igen fontos feladat.
Így hosszú ideig lesz még munkájuk mind a kutatóknak, mind
a nemesítőknek. Nincs mindent örökre megoldó csodagén, mert a
természet újabb és újabb kihívások elé állít bennünket.
Visszatérve a génmódosításra, úgy véli, hogy a GMO -któl
való félelem is alaptalan? Mégis miért ekkora az ellenállás a társadalom és az EU döntéshozói részéről? Egyébként
a lelkesedés mellett a genomszerkesztés gyors előretörése
is váltott ki vitákat.

− Igen, alaptalannak gondolom, és ma már maga a mezőgazdasági
gyakorlat is ezt támasztja alá. 2016-ban 180 millió hektáron ter-

mesztenek GM növényt a világon, az elmúlt 10-12 évben 110 milliárd haszonállatot etettek GM takarmánnyal, mégsem ismert káros hatás. Nincs tudományos bizonyíték arra, hogy úgy általában
ártalmasak lennének a génmódosított növények. Ugyanakkor sok
a tájékozatlanságból fakadó megalapozatlan félelem mind a társadalom, mind a politikusok részéről. A kutatóknak pedig korlátozott a mozgásterük arra, hogy a tudományosan megalapozott
információkat eljuttassák. Bonyolult kérdések ezek, de ha igaznak
bizonyul az az előrejelzés, hogy 2050-re kilencmilliárdan leszünk,
ennyi embert kizárólag biogazdálkodásból élelmezni biztosan nem
lehet majd. A növénytermesztés a kihívásoknak úgy tud megfelelni, ha kémiai vagy biológiai növényvédelmet alkalmaz, illetve rezisztens fajtákat használ. A rezisztens fajtákról azt gondolom, hogy
a környezetbarát mezőgazdaság alapját adják, és közben segítik
a gazdaságosságot.
A tudósok között mennyire van szakmai egyetértés ebben
a kérdésben?

− Az érintett kutatók túlnyomó többsége világosan látja a technológia jelentőségét, persze vannak olyanok is, akik GMO ellenesek. Természetesen a hiteles tájékoztatásban igen nagy a média
felelőssége. Jelent meg néhány tanulmány a világsajtóban arról,
hogy a génmódosított szója rákkeltő hatású, de utána a szakmai
hibák miatt vissza kellett vonni a cikket. Ezt már veszélyesnek tartom. Azt viszont látni kell, hogy a precíziós nemesítés egy olyan új
technológia, amely nem állt a rendelkezésünkre a múltban, amikor
ez a szabályozás megszületett. Fontos lenne, hogy élesen megkülönböztessük a génbeépítést és az irányított mutagenezist. A precíziós nemesítés új szabályozási koncepciót sürgetne, amelyben
nem a nemesítés módszerét, hanem a termék tulajdonságait veszi
alapul az engedélyező hatóság. Így elindulhatna egy új innovációs
vonal a mezőgazdaságban. 

A növénytermesztés a kihívásoknak úgy tud megfelelni, ha kémiai vagy biológiai növényvédelmet alkalmaz, illetve rezisztens fajtákat használ, melyek a környezetbarát mezőgazdaság alapját adva segítik a gazdaságosságot.
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Tedejen robban
a „zöld bomba”?
A lucerna a takarmányok királynője – így tartották már
Dél-Amerika meghódítói is, hiszen lovaikat azzal etették.
A királynői hatás azonban csak a friss leveleket, hajtásokat
jellemzi, ezek fele elvész, ha nem zölden kapja a takarmányt
a jószág. A kérdés tehát az, hogyan lehet ezeket a jótékony
hatásokat változatlan formában megőrizni, konzerválni.

A

válasz már elvileg pontosan száz esztendeje megszületett, a gyakorlatba azonban mind ez idáig nem sikerült
átültetni. A Tedej Zrt. a Debreceni Egyetem, az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóközpontja és az NF Mikrotech
Kft. több mint 15 évvel ezelőtt indult, és 2021-ben befejeződő
nagyszabású kutatási programja, a Proteomill projekt éppen erre
a problémára keresi a megoldást. Már kidolgoztak egy folyamatos
üzemű koncentrálási technológiát, amelynek alapján rövidesen
megépül az első prototípusüzem is.
A Proteomill – lucernaalapú fehérjetermékeket és egyéb növényi
termékeket előállító termesztési és feldolgozási technológia, valamint mintaüzem kialakítása GINOP-2.2.1 kutatási program az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 1 281 071 286 Ft vissza nem térítendő
támogatásban részesül.

A frissen préselt lucerna rostfrakciója kiváló takarmány
a tejelő szarvasmarhák részére.

A frissen kaszált lucerna leveléből kivont fehérje
aminosav összetétele kedvezőbb a szójánál.
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A zöld fehérjemalom elvét, a lucerna levelének nedvéből készülő „zöld bomba” gyártásának technológiáját a világon elsőként
egy zseniális magyar mérnök, Ereky Károly dolgozta ki. Megoldását a „Vepex” (Vegetable Protein Extract – növényi fehérjekivonat)
program keretében az 1960-as években elővették Magyarországon, de a megvalósítás drágaságára hivatkozva ejtették is. Ám
most újra reneszánszát éli ez a százéves innováció: Franciaországban, Angliában, sőt a sertéstartásban világelső Dániában egyaránt
foglalkoznak a zöld fehérjemalom továbbfejlesztésével, mint ahogyan teszik azt a Debreceni Egyetem közreműködésével a HajdúBihar megyei Tedejen.
A téma szakértőjétől, Fári Miklós professzortól tudjuk, hogy
a sertéshizlalás hatékonyságát megtöbbszöröző zöld lucerna fel-
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A virágzás előtt
betakarított és
frissen feldolgozott lucerna értékes fehérjetartalma nem megy
veszendőbe.

dolgozására épülő technológia karrierje egy súlyos ellátási problémával indult 1917-ben. Alapanyag hiányában a hadvezetés felére
csökkentette a hadi célokat szolgáló sertéshizlaldák takarmányadagját. Olyan katasztrofális volt a helyzet, hogy a katonák ellátásában a németek már élesztőből előállított zsírral szándékoztak
kiváltani, kiegészíteni a sertészsírt.
Ereky Károlynak, a kiváló magyar mérnöknek azonban ennél
jobb ötlete volt: azt javasolta, hogy zöld lucerna nedvességtartalmának kivonatával növeljék meg a sertések takarmányhasznosítási képességét. A kivonat készítéséhez kidolgozott egy technológiát is, amelyet a hadi üzemként szolgáló tízezer sertés éves kapacitású nagytétényi sertéshizlaldában ki is próbált, és bizonyította is
a később zöld bombaként emlegetett biotáp hatékonyságát.
Ereky alapos tudós volt, technológiai újítását a természettudomány fő módszerével, azaz a megﬁgyeléssel alapozta meg. Feltűnt
neki ugyanis, hogy a vaddisznó – csakúgy, mint a mangalica – „bagózik”, vagyis tavasszal megrágja a friss füvet, a rostot azonban
kiköpi. Ennek miértjén eltöprengett, és arra a jutott, hogy nagy
valószínűséggel a fűben, a lucernában lévő nedv tartalmazhat
olyan értékes bioaktív anyagokat, amelyek az állat növekedése,
hízása szempontjából igen fontosak. Hogy ellenőrizze feltevését,
egy nagy vasmozsárban összetörte a lucernát, a levét pedig hozzáöntötte a kukoricadara- és árpakeverékhez, és láss csodát: fele
mennyiségű takarmányból ugyanannyi húst tudott előállítani.
A lucerna kivételes tápértéke régóta ismert, a gond viszont az,
hogy a benne lévő értékes anyagokat a ﬁatal, friss hajtások hordozzák, ezek tartalmazzák ugyanis azokat a vitaminokat, ásványi
anyagokat és fehérjéket, amelyeknek a fele a levélpergés, erjedés
és napégetés következtében a növény szárításakor elvész. Ereky
nevéhez ezeknek az értékes anyagoknak a változatlan állapotban
történő megőrzését lehetővé tevő technológia kifejlesztése fűződik. Ez az a zseniális innováció, amely ma is aktuális.
A lucerna természetesen Tedejen sem új növény, hiszen nagy
szarvasmarha-állományuk van, tejelő szarvasmarha pedig lucerna
nélkül nem létezik – mondja Bódi László, a Tedej Zrt. vezérigazgatója. Büszkén jelenti ki, hogy miközben az országos átlag 4-5 tonna körül van hektáronként, addig ők tavaly 15 tonna, idén pedig

18 tonna széna értéket állítottak elő gyakorlatilag vegyszermentes
technológiával. Ez azt jelenti, hogy igény esetén 100 százalékban
GMO mentes tejet tudnak szállítani a tejiparnak.
Deme Albert üzemgazdasági igazgató szerint a megtermelt
lucerna mennyisége még tovább növelhető, főként a betakarítási
menetszám csökkentésével; a fonnyasztás, rendkezelés elhagyásával a betakarításkor bekövetkező levél- és frisshajtás-veszteség
is csökkenthető, a lucerna nedvében található értékes anyagok kivonása után visszamaradó rost, illetve a koncentrátum előállításakor keletkező savó pedig melléktermékként szintén értékesíthető.
Mindezek eredményeként a lucernakoncentrátum előállításának
önköltsége 70-80 forintra csökkenthető. Ez azért fontos, mert ha
nagy mennyiségben kívánják előállítani az új terméket, akkor annak
olyan dömpingáron hozzáférhető takarmánnyal kell versenyeznie
a piacon, mint a GMO technológiával előállított extrahált szójadara, amelynek kilogrammonkénti ára jelenleg 100 forint körül van.
Popp József, a Debreceni Egyetem másik professzora úgy látja,
hogy a lucernakoncentrátum közép- és hosszú távon lesz versenyképes a GMO technológiával előállított szójával. Ezt a folyamatot
elősegíti, hogy egy minőségi piaci szegmensnek termelő, egészségtudatos vásárlókat kiszolgáló termelői vertikum egyre inkább
igényt tart a lucernakoncentrátumot fogyasztó állatok tejére, húsára. Úgy véli, a szója, mint eminens fehérjeforrás fokozatosan
váltható ki lucernakoncentrátummal.
A projekt gazdái egyébként úgy gondolják, hogy a zöld malom
technológia nem csak az övék: szeretnének egy szaktanácsadási
hálózatot kiépíteni, illetve szívesen közreműködnének abban is, hogy az általuk
kifejlesztett lucernatermesztési,
betakarítási és feldolgozási
technológiát alkalmazva az ország minden
táján jöjjenek létre
koncentrátum
előállítására alkalmas zöld
malmok. 

zöldkörnyezet
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laboratóriumban tenyésztett hús, rovarok • fenntarthatóság, egészség, jólét

Változtatnunk kell táplálkozási szokásainkon
Kontinensünk tudósai sürgős fellépésre szólítanak fel az élelmezés- és táplálkozásbiztonság területén. Kevesebb állati fehérje,
több aszálytűrő növény, nyomon követhetőség, alternatív élelmiszerek, genomszerkesztés szerepel a javaslatok között.

A

z Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete
(EASAC) decemberben kiadott állásfoglalásában szükségesnek tartja a klímatudatos mezőgazdaság bevezetését, például az
aszálytűrő fajták nemesítésével. A szakemberek szerint az emberi egészség, valamint a környezet védelme érdekében változtatni
kell az élelmiszerfogyasztási szokásokon is, csökkentve például az
állati fehérjék bevitelét. Úgy vélik, hogy az állati fehérje hagyományos formáinak vannak alternatívái, ilyenek például a tengerekből,
óceánokból származó élelmiszerek, a laboratóriumban tenyésztett
hús, illetve a rovarok. A kutatók szerint az üvegházhatású gázok
csökkentéséhez az állattenyésztésben bevezetett változtatások
is hozzájárulhatnak. Az európai országoknak azt is vállalniuk kell
továbbá, hogy megbízhatóbb adatokat gyűjtenek az élelmiszer-

gazdaságban keletkező hulladék mértékéről, illetve a csökkentését szolgáló beavatkozások hatékonyságáról. A dokumentum
szerint az élelmiszerek és a mezőgazdaság jövője szempontjából
földrészünkön meghatározó jelentőségűek lesznek a genomszerkesztés és más genetikai kutatások terén elért áttörések. A szerzők
felszólítják a kontinens döntéshozóit, hogy az állategészségügy,
az állattenyésztés és a növénytermesztés területein használják fel
a genomika tudományos eredményeit. 

Sikeres jövő a pénzügyi eredményeken túl
A Global Fortune 250 vállalatok 90-95 százaléka az elmúlt tíz évben rendszeresen készít nem pénzügyi jelentést teljesítményéről, miközben Kelet-Európában csak a vállalatok 65 százaléka – olvasható a KPMG 2017-es Fenntarthatósági jelentésében.

A

felmérés összesen 4900 vállalat tevékenységét vizsgálta meg azzal kapcsolatban,
hogyan képzelik el a sikeres jövőt a pénzügyi eredményeken kívül. A dokumentum
kiemelten foglalkozott az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljainak (SDG) integrációjával,
a klímaváltozással, valamint az emberi jogokkal. A leggyakrabban hivatkozott célok kö-
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zött az éghajlatváltozás elleni fellépés, a tisztességes munka és gazdasági növekedés, az
egészség és jólét, valamint a felelős fogyasztás
és termelés szerepelnek. A jelentés kitért arra,
hogy a célok integrálása szempontjából a cégek érettsége még nagyon különböző: míg a
célok megértésében és a rangsorolásában már
a kutatásban részt vevők körülbelül 80 százaléka elért valamilyen eredményt, addig a teljesítmény mérésében a vállalatok több mint fele
még csak a startvonalon áll.
A megállapítások között olvasható az is,
hogy a fenntartható szolgáltatások és működés tekintetében minden vállalat meglehetősen különböző utat jár be, nincs általánosan
követhető recept, azonban mindenképpen
fontos a célok és eredmények folyamatos
elemzése, a tervezés, az új rendszerek megvalósítása. 

Elmű Nyrt., Émász Nyrt. • elmu.hu, emasz.hu

Szerző: S. I. K.

Energiatudatosság
és stratégiai tervezés
az önkormányzatoknál
Napjainkban egyre több önkormányzat fordít figyelmet a fenntartható
települési energiagazdálkodásra, és ismeri fel a stratégiai tervezés jelentőségét. Az energiatudatosság és fenntarthatóság nemcsak költségmegtakarítást eredményez, de hozzájárul egy élhetőbb környezet kialakításához is.

A

z energiatakarékosságot, a megújuló energiaforrások használatát és az üvegházhatást okozó
gázok csökkentését az Európai
Unió is prioritásként kezeli. Az Európai Bizottság 2008-ban indította útjára a Polgármesterek Szövetsége kezdeményezést,
mely 2015-ben új célkitűzéseket vállalt, és
Polgármesterek Klíma- és Energiaügyi Szövetségeként működik tovább. A szövetséghez a legelkötelezettebb helyi önkormányzatok önkéntesen csatlakozhatnak. A csatlakozó települések vállalják, hogy teljesítik
az EU klímával és energiával kapcsolatos célkitűzéseit, a területükön gyorsítják a széndioxid-kibocsátás csökkentését, és a klímaváltozás hatásainak mérséklése, valamint
az ahhoz való alkalmazkodás érdekében intézkedéseket foganatosítanak. (A szövetségnek jelenleg 40 aláírója van Magyarország-

ról: olyan önkormányzatok, amelyek vállalták, hogy elkészítik Fenntartható Energia
Akciótervüket.)
Minden ország érdeke, hogy a területén
minél több önkormányzat kezdjen tudatos
tervezésbe, és olyan tevékenységeket és fejlesztéseket valósítson meg, amelyekkel az
éghajlatváltozás hatásai mérsékelhetőek.
A BORA 94 Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Fejlesztési Ügynökség 2016-tól részt
vesz egy hat országból, összesen nyolc részt
vevő partner által életre hívott Empowering
című projekt megvalósításában. (A projektet az EU Horizon2020 Programja keretében
ﬁnanszírozzák.) Az együttműködés kapcsán
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 11 település kap szakmai segítséget a tudatos
tervezéshez és a Fenntartható Energia Akciótervük kidolgozásához a BORA 94 Nonproﬁt Kft. által. A csatlakozó önkormány-

zöldkörnyezet

zatok különböző kapacitásépítést célzó
tevékenységekben és tanulmányutakon
vesznek részt, és közösen alakítanak ki egy
regionális energia-jövőképet 2050-ig.
A települések akciótervének elkészítése
helyzetértékeléssel kezdődik. Az önkormányzatok felmérik a település energiafelhasználását egy adott, úgynevezett bázisévre vonatkozóan. Ebből összeállítható
egy kiindulási szén-dioxid-kibocsátási jegyzék, amely rámutat azokra a szektorokra,
amelyekre az önkormányzatnak különös
ﬁgyelmet kell fordítania. Ezután kell meghatározni a szükséges energiahatékonysági
intézkedéseket és a különböző megújuló
energiaforrások alkalmazására vonatkozó
elképzeléseket, valamint az ezek megvalósításához szükséges ﬁnanszírozást is. A 2014
és 2020 közötti időszakban Magyarországon
az energetikai fejlesztéseket az alábbi operatív programok támogatják: Környezeti
és Energiahatékonysági Operatív Program
(KEHOP), Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP), illetve a Vidékfejlesztési Program (VP).
Az akciótervek készítését 2018 februárjától induló workshopok és bárki számára
elérhető webináriumok, azaz webes szemináriumok is támogatják. A rendezvényeket
az alábbi témákban tartják meg: integrált
energia, szemléletformálás, innovatív ﬁnanszírozási megoldások, klímaváltozáshoz való
alkalmazkodás, Fenntartható Energia- és
Klíma Akcióterv készítése lépésről lépésre.
(Bővebb információ az Empowering
projekt honlapján: empowering-project.
eu/en/news és a BORA 94 honlapján: bora94.hu) 
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intelligens szabályozás • vietnami krokodilgyík, csigaevő teknős

Európa 2030-ra energiafogyasztása 27 százalékát megújuló forrásokból fogja előállítani.

E

nnek a célnak az eléréséhez fontos lépés a decentralizált energiafelhasználás kialakítása, egy olyan intelligens szabályozás bevezetése, amely támogatja az ágazatban szereplők innovációs és befektetési hajlandóságát, áll a Roland Berger német stratégiai elemző
és tanácsadó cég legújabb tanulmányában, melyben a szakértők
az európai energiaszektor négy lehetséges jövőképét vázolták fel:
zöld forradalom, amelyhez erős piaci fejlődésre és politikai elkötelezettségre van szükség. Széttagolt forradalom, amely erős piaci
fejlődést és alacsony politikai elkötelezettséget feltételez. Piaci apátia, mely alacsony piaci fejlődést és erős politikai elkötelezettséget
jelez előre. Lassan mozgó piac, amely alacsony piaci fejlődési szintet
és gyenge politikai elkötelezettséget feltételez. Mindegyik esetben
intelligens szabályozási rendszer kialakítására lesz szükség, mely
a piaci mechanizmusok megfelelő működésének legfontosabb előfeltétele is. A tanulmány szerint ﬁgyelembe kell venni azt is, hogy a
nagy teljesítményre képes energiaraktárak még állandó kompenzációra szorulnak a változó időjárás és a szezonális ingadozások miatt.

A szerzők úgy vélik, a decentralizált energiarendszer létrejötte
érdekében a piac vezető szereplőinek új üzleti modellt kell kialakítaniuk, továbbá olyan új üzleti területek tűnnek majd fel, mint
az okos raktározás vagy a lakossági fogyasztók számára kiépülő
digitális energiatanácsadói rendszerek. 
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Ismeretlen fajok T
A Természetvédelmi Világalap Stranger Species
(Különös fajok) című jelentése több száz, a világ
minden tájáról származó tudós munkáját dokumentálja a Mekong-térségben felfedezett új fajokról.
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avaly év végén összesítették a kutatás adatait arról
a 115 fajról, amelyeket 2016-ban fedeztek fel tudósok
a Mekong-térségben, és erről a Természetvédelmi Világalap,
a WWF publikált friss jelentést. A kutatók 88 növényfajt,
két halfajt, 11-11 kétéltű, illetve hüllőfajt, valamint három
emlősfajt fedeztek fel Kambodzsában, Laoszban, Mianmarban, Thaiföldön és Vietnamban. Az új felfedezések között
található többek között színes békafaj, patkósdenevér, vietnami krokodilgyík, csigaevő teknős és két vakondféle is.
A dokumentum szerint a Mekong-térségben zajló intenzív fejlesztések nagymértékben beavatkoznak a környezetbe. Bányászat, út- és gátépítések fenyegetik a természeti
környezet fennmaradását. Az illegális vadkereskedelem
további veszélyeket rejt magában: számos faj kipusztulhat, mielőtt egyáltalán felfedeznék őket; ez a tevékenység
tizedeli a Mekong-térség vadpopulációit, főként az Aranyháromszögben, ahol Laosz, Thaiföld és Mianmar találkozik,
de egész Ázsia- és Afrika-szerte súlyos problémát okoz, állítják a szakemberek. Úgy vélik, rendkívül fontos lenne, hogy
a régió kormányai határozottan fellépjenek az orvvadászat
ellen, illetve bezárják az illegális vadkereskedelemnek helyet adó piacokat. A környezetvédők a fajok védelmében
hozott jogszabályokkal, határokon átnyúló együttműködésekkel és a rendvédelem hatékonyságának javításával próbálják elérni partnereikkel együtt a súlyosan fenyegetett
fajok kereskedelmének visszaszorítását. 

Forrás: Bloomberg

Az európai energiaszektor jövője

robotika, okos közlekedés, mesterséges intelligencia

CES2018
A Las Vegasban január elején – immár
51. alkalommal – megrendezett kiállítás
a világ első számú technológiai seregszemléje, amelynek keretében bolygónk legnagyobb vállalatai, feltörekvő startupok,
illetve véleményvezérek rántják le a leplet
a legfrissebb tech trendekről. Minden idők
legnagyobb expóján a 3900 kiállító között
mintegy 900 startup is jelen volt.

kommunikáló robot, amely könnyen használható, összekapcsolja,
védi a családot, és együttműködik a család vagy közösség minden
tagjával. Működése nyílt forráskódú technológiai platformon alapul, így globális hozzáférést biztosít újabb kiegészítő alkalmazások létrehozásához, perszonalizálásához. És hogy mit tud Buddy?
Személyi asszisztens, házőrző és riasztó, vagyis hangvezérelhető
okos otthon asszisztens, idős személyek esetében balesetészlelő
funkció (esésérzékelő), egészségügyi emlékeztető, gyermekeknek
játszó- és tanulótárs – mindez egy kellemes, alacsony, mosolygós,
guruló robotban, alkalmazásokkal szinte a végtelenségig bővíthető rendszerrel. A CES zsűrije honorálta is az igyekezetet: tervezője
a Legjobb Innováció elismerést kapta meg. Leendő felhasználóként akár most is bárki örökbe fogadhat egy Buddyt, fejlesztőként
pedig fejest ugorhat a rendszerrel való ismerkedésbe.

A

rekordszámú kiállító cég látványos programokat kínált a robotika, a virtuális és kiterjesztett valóság terén éppúgy, mint
az okos városok és okos közlekedés témakörben. Lehetőség volt
mesterséges intelligenciával beszélgetni, robottal pingpongozni,
a (közel)jövő repülő autóját közelről megvizsgálni, sport- és egészségügyi fejlesztéseket ki- és felpróbálni, élvezni a 360 fokban mozgó, vagyis szó szerint a világot fejre állító VR eszközöket, mindezt
pedig élőben közvetíteni azoknak, akik nem lehettek a helyszínen.
Az innovációs díjak kategóriái között továbbra is megtalálható
a 3D nyomtatástól a viselhető eszközökig, a szoftver-hardver fejlesztéstől az iparági applikációkon át a vezeték nélküli technológia
és a közlekedésfejlesztés. Ezúttal azonban ideje volt beemelni a
kiberbiztonság, a robotika és az okos városok témakörét, utóbbit
annak minden aspektusával. A díjazottak között ezért projektor,
kamera, telefonkiegészítő, egészségügyi eszközként okos zokni és
számtalan robotikai megoldás szerepelt.
A rendkívüli megoldások közül az egyik kedvenc kiállítási tárgy
(már amíg tárgyként kezelhető) a Blue Frog Robotics családi robotja, a Buddy, a kedves arcú – 8 inches kijelző –, halló, értelmező és

A győztesek listája megtekinthető a rendezvény honlapján:
ces.tech.
Idén a Las Vegas-i forgatagban egyébként négy magyar vállalkozás is bemutatkozott: az NNG (Arilou Cyber Security, autós
kiberbiztonság), a GPS Tuner (e-bike szoftver), a Dension (Senses,
autós bluetooth) és a SignAll Technologies (egyedülálló jeltolmács
szoftver).
Az idei kiállítás egyik emlékezetes mondata egyébként – egy
nagyobb áramszünetre reagálva – az IBM-től érkezett: „2018 arról
lesz emlékezetes, hogy az innovációs ötletek óriási energiája még
az elektronikát is kiütötte.” 
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alkalmazások, chatbot, mélytanulás, képfelismerő rendszer, virtuális valóság

Szerző: B. Szabó Edina

Applikációk a mesterséges
intelligencia árnyékában

A tetris, a pulzusmérő, a kilométer-számláló és a havi kiadástervező applikációkat
– hamarosan – leváltják a mesterséges
intelligencia (MI) és a kiterjesztett valóság
iránt felmerülő felhasználói igényeket kielégíteni szándékozó applikációk. De ezeket nevezhetjük-e még applikációknak? Biztosan
jó lesz nekünk, ha mindenben követjük a
trendeket? Tudatában vagyunk annak, hogy
milyen „ingyenes” szolgáltatásokért cserébe
átadott információkra épül ezek fejlesztése?
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K

érdéseinkkel Barczi Bálint fejlesztő szakértőhöz fordultunk,
aki számos applikáció elkészítésén van már túl, és jól látja,
merre tartunk. Nem mindenre van megnyugtató válasz,
vagy inkább nem megnyugtatóak a válaszok, de mindenképpen izgalmas korszak előtt állunk – az applikációkat illetően is.

Először is tisztázzuk, mit értünk az alkalmazás kifejezésen?

– Nagyon egyszerűen fogalmazva: az alkalmazás egy olyan program, amely a felhasználót bármilyen művelet elvégzésében segíti,
vagy hozzáférést biztosít bármilyen új felülethez.
Mi történik azokkal az alkalmazásokkal, amelyekre a felhasználók három hét után ráunnak, vagy egyszerűen viszszaszorulnak az újabb appok miatt? Van törlési vagy elévülési protokoll az áruházakban?
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– Az évekig elhanyagolt alkalmazások általában fennmaradnak
ezekben a store-okban, legfeljebb előbb-utóbb „kipontozódnak”,
nem lesz rájuk igény. Még mindig találni a Google Play vagy az App
Store áruházában olyan appokat, melyeket már legalább öt éve
nem frissítettek. Ezeket, ha nagyon akarjuk, le lehet még tölteni,
de valószínűleg nem fognak működni a ﬁatalabb eszközeinken.

Véleményem szerint az egyik legfontosabb kérdés a felhasználók tájékoztatása, és annak tudatosítása, hogy milyen veszélyeket
rejt a fejlesztések feltételek és kérdések nélkül történő használata
a mindennapi életben. Hiszen amikor maguk a fejlesztők, tudósok,
jövőszakértők elképzeléseit is felülmúlja az MI fejlődése, akkor érdemes kicsit komolyabban venni a kommunikációt is. Jó példa erre
a „tervezési lemaradásra” a Google MI fejlesztőrészlegén működő
deep learning (azaz mélytanulás) nevezetű rendszer, amely saját
magát képezi-tanítja sajátos algoritmusok és modellek alapján.
Önmagát okosítja. A kutatók a megalkotásakor úgy kalkuláltak:
ahhoz, hogy a mesterséges intelligencia megverje a legproﬁbb játékost a világ egyik legbonyolultabb elmejátékában, még legalább
15-20 évnek kell eltelnie. Na, ez az elmélet tavaly megdőlt, mert
az MI megverte a legjobb játékost – és most már annyira fejlett a
rendszer, hogy egyszerre tud a top 50 játékossal játszani, és mindegyiket legyőzi. Ez nehezen felfogható, mint ahogy az is, hogy egy
MI képes arra, hogy a „megszületése” után három órán belül járóképessé tegyen egy robotot, vagyis megtegye azokat az alapvető
mozgásokat, amelyekre az ember nem képes.

Bár úgy tűnik, hogy a felhasználókat egyre rövidebb időre
lehet elkápráztatni, ezer és ezer applikáció lát napvilágot,
ingyenesen vagy több-kevesebb pénzért. Várhatóan melyik
terület válik vonzóvá, mi az, amire érdemes több figyelmet
fordítanunk?

– Jóval nagyobb hangsúlyt kapott a már az utóbbi két-három évben is gyorsan fejlődő mesterséges intelligencia, a különböző chatbotok és a hangirányítású virtuális asszisztensek. Az Amazon és
a Google már piacra dobott ilyen virtuális asszisztenst, amelynek

A 24 órás megfigyelés vagy az adataink kereskedelmi formában történő felhasználása azért felvet néhány biztonságtechnikai kérdést.

– A titkosítás évek óta kiemelt terület, tavaly számos konferencia
és szakmai rendezvény fókuszált kifejezetten az információbiztonságra, az adatvédelemre, fontos téma volt a titkosítás, elsősorban
a személyre szabott megoldások kapcsán, illetve mert például a
mesterséges intelligenciához a közszféra szervezeteinek nincs hozzáférésük, így nem tudnak belepiszkálni, adatot kivenni a rendszerből. Viszont ezzel párhuzamosan a nagy cégek igen, és nem is félnek felhasználni, mert még mindig nem vesszük elég komolyan az
adatvédelmet, hiányzik a számonkérés erős formája. Kicsit sarkítva: felhasználunk bármit, ami ingyenes, az apró betűs részek felett
elsiklunk – még az angol nyelvű felhasználók is, hiába anyanyelviek –, és a cégek sem igazán transzparensek. Azzal tisztában vagyunk, hogy a tőlünk érkező információfeldolgozásnak köszönhetően a Facebook erősen személyre szabott ajánlatokkal szórakoztat, a Google pedig még inkább – attól függően, hogy mit nézünk
meg, és mire keresünk rá. Érdekes módon ez elfogadható számunkra
a virtuális térben, de gondoljunk bele, mi történne, ha miután kijönnénk egy cipőboltból, három utcával arrébb valaki odajönne
és közölné, hogy ugyanez a márka, amit megnéztünk vagy megvettünk, két utcával arrébb 20 százalékkal olcsóbban kapható.
Honnan tudja, hol voltunk? Hogy mit vettünk? Hogy mit keresünk
egyáltalán?! Ugye mennyivel mást jelent a dolog? Pedig ugyanarról
a „betekintésről” van szó a privát szféránkba. A cégek kommunikációja pedig jól működik, hiszen mindez a mi kényelmünket szolgálja. Bizakodjunk, hogy a Google asszisztense valóban nem küldte
máshova, vagy nem tárolja más célra a rögzített adatokat. Illetve
abban, hogy elég erős a védelmi rendszer ahhoz, hogy legalább nehéz legyen feltörni és adatot lopni tőle.
A kis betűs részre visszatérve, a nagy cégek mindig elmondják
nekünk, mit kérnek cserébe egy-egy ingyenes szolgáltatásukért.
Ezek általában adatok, még nem érzékeny, de személyes, illetve
üzletileg hasznosítható adatok. Ez alapvetően nem probléma, egy
felnőtt felhasználó önállóan dönthet minden szolgáltatás igénybevétele előtt. Sőt, néhol menet közben is kell követni a frissítéseket,

Elég a nappalinkba letenni a virtuális asszisztenst, aminek
segítségével hangalapú parancsokkal zenét válthatunk, vagy
ételt rendelhetünk az okos hűtőnkbe. Az eszköz szinkronizál,
ﬁgyel, saját magát képezi-tanítja.

segítségével – a megfelelő eszközzel hálózatba kötve – hangalapú
parancsokkal például zenét válthatunk, vagy ételt rendelhetünk az
okos hűtőnkbe, és az Apple is hamarosan belép a területre az idén
megjelenő HomePod nevű termékével.
A Google eszköze egyébként elég érdekes kérdéseket vetett
fel, természetesen csak miután a felhasználók többször is átgondolták, hogyan is működik… Elegendő volt a nappaliba letenni,
és aztán a többit az eszköz intézte. Szinkronizált, ﬁgyelt és tanult
– és a nap 24 órájában képeket készített a lakásban, házban zajló
eseményekről abban a pillanatban, amikor azt a mesterséges intelligencia és a képfelismerés úgy ítélte meg, hogy érdemes. Vagyis
tulajdonképpen nonstop aktívan ﬁgyelt, és megörökítette a számára értékesnek tűnő pillanatokat.
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hogy a feltöltött képeket ők korlát nélkül felhasználják, és a saját
berkeiken belül annak segítségével fejlesztik a mesterséges intelligencia eszközeiket.
Az Apple ezzel szemben alkalmaz egy diﬀerenciális titkosítást,
amely egy matematikailag biztosított titkosítási rendszer. A lényege, hogy amikor ők anonim adatot kérnek le a készülékről, az
eszköz „hazudik”, például a képet azonosító számsor egyik száma
nem 1, hanem 8 lesz. Viszont olyan mennyiségű adatot kérnek le,
hogy ezek a kis eltérések fel sem tűnnek az adatfolyamban, viszont
a végeredmény releváns lesz úgy, hogy nem visszakövethető a készülékhez. Vagyis az Apple nem célzottan a felhasználók képeit
veszi alapul, hanem az internetről vesz le képeket a képfelismerő
tanítására, a beazonosításhoz. Ez a titkosítás szempontjából pedig
nagyon fontos, és elősegíti, hogy egyre jobban bízzunk a technikában.
A Twitter esetében éppen nemrégiben tört ki egy kisebb botrány, amely szerint több száz alkalmazott monitorozza az emberek
direct message/privát üzeneteit, amelyek elvileg magánüzenetek,
a cég pedig ugyanezt teszi a képekkel – amelyek az esetek túlnyomó többségében bizony intim képek. Ráadásul az is érdekes, hogy
már akkor, amikor először bejelentkezünk az oldalra, azonnal rengeteg információval rendelkezik a weboldal rólunk anélkül, hogy
bármilyen külön tevékenységet végeztünk volna ott azelőtt…

A nagy cégek nem félnek felhasználni a rólunk szerzett információkat, mert még mindig nem vesszük elég komolyan
az adatvédelmet. A rendszerük monitorozza privát üzeneteinket, képeinket, a tőlünk érkező információk feldolgozásának
köszönhetően pedig személyre szabott ajánlatokkal áraszt el,
attól függően, hogy mit nézünk meg, és mire keresünk rá.

és ezt egyes szolgáltatók jelzik is, mint például a Facebook. Időről
időre érkezik egy központi üzenet, amelyben ellenőrzésre vagy új
beállítási lehetőségekre hívják fel a ﬁgyelmünket. Kis összehasonlítás a Google és az Apple között: mindkét vállalat fejlesztett képfelismerő rendszert, amelynek, ha elküldünk egy képet, felismeri
annak tárgyát, több ezer kategória közül válogatva. Hogy mi
a különbség?
Ahogy az Apple az iPhone-t, úgy a Google is kihozta a Pixelt,
amely házon belül készült, és gyári, stock Android van rajta, semmi más. Ezt az eszközt azzal reklámozzák, hogy bármennyi fotót
készíthet a tulajdonosa 2020-ig, azok a fotók felkerülnek a saját
albumába, és ott ingyenesen tárolják neki. De közben a lényeg az,

Azért csak lesz pozitív eredménye is már 2018-ban a mesterséges intelligencia fejlődésének?

– Természetesen, sőt, mindenki mintha csak azt látná, mintha
csak arra fókuszálna, miközben a várható negatívumokra azért fel
kellene készülni – egyáltalán meg kellene fogalmazni, hogy milyen
negatívum lehet ebben a fantasztikus fejlődésben…
Ami biztosan sláger marad, az a kiterjesztett és a virtuális valósággal (röviden: AR és VR) kapcsolatos alkalmazások területe. Mivel

A kiterjesztett valóság esetében az eszköz kamerája, például a telefoné helyez el képeket a valóságban, míg a virtuális valóság
esetében egy teljesen elképzelt és mesterséges helyszínen belül történnek a felhasználóval a dolgok.
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a virtuális valóságnak vannak kezdeti „betegségei” – még sok ember rosszul lesz például a VR szemüvegtől –, valószínűleg erősebb
lesz a kiterjesztett valóság megjelenése. Míg a VR szemüvegek viselése hasonló gondokat okozhat az agyban, mint amikor az űrhajósok fölmennek az űrbe, és az agyuk nem képes feldolgozni, amit lát,
addig a kiterjesztett valóságban nagyon sok potenciál van.

val kielégíteni, kivéve talán, ha egy naptár vagy egy teendők jellegű
alkalmazásról van szó, azt elvileg globálisan (majdnem) mindenki
ugyanúgy tudja használni.
Ráadásul az aktuális irányvonalak is rendkívül gyorsan változnak, régen sokkal egyszerűbben kiszámítható volt például
egy termékciklus, az, hogy mi az, aminek van létjogosultsága és
sokáig fenn is marad. Ma inkább „járványszerűen” kitör valami,
aztán néhány héten belül már el is tűnik. Annyi ingert kap a felhasználó, hogy nem tud egynél megmaradni, legalábbis nagyon
nehéz erre késztetni.

Mi a kettő között a különbség?

– A kiterjesztett valóság esetében az eszköz kamerája, vagyis
mondjuk a telefon helyez el képeket a valóságban, míg a VR esetében egy teljesen elképzelt és mesterséges helyszínen belül történnek a felhasználóval a dolgok. Utóbbi esetben úgy kell elképzelni
a dolgot, mintha egy játékba lépnénk be, a kiterjesztett esetében viszont sokkal többet tudunk kihozni a valós környezetből.
Ilyen volt például a Pokémon Go játék, amikor valós környezetben helyeztek el megtalálnivalókat a fejlesztők, a játékosok pedig
a telefont az adott környezetponthoz emelve „látták” az ott lévő
„vadásznivalót”. Ehhez csak a – mindig magunknál hordott – telefonunkra és az applikáció letöltésére volt szükség.
Volt már szerencsém AR alapú alkalmazást készíteni, a megrendelő egy bizonyos érzékhatás elérését kérte, amihez nagyon sok
különleges szűrőt, ﬁltert alkalmaztunk, miközben egy kicsit keveredtek a VR és az AR megoldások. A telefont a VR szemüvegen keresztül kellett nézni ugyanis, hogy elérjük a kellő hatást. Ez például
egy olyan kommunikációs megoldás lett, amelynek célja tulajdonképpen egyfajta empátiafejlesztés az azt kipróbálókban. (Egy ilyen
típusú termék képes úgy hatni a különböző érzékszerveinkre, hogy
átérezzük például egy betegség tüneteinek érzékekre gyakorolt
hatását, mint szédülés, kettős látás – a szerk.) Elérték, hogy úgy
érezzék magukat az eszközökkel, mint ahogy egyes emberek nap
mint nap éreznek. Ez nagyon komoly dolog, és úgy vélem, ilyen
megoldásokból egyre több készül már a közeli jövőben is.
Ez is egy trend, de ezeket a trendeket minél előbb „meg kell
lovagolni”, nem csupán fejlesztői, de megrendelői oldalról is, mert
nagyon nehéz kitűnni az alkalmazáspiacból. Ha egy app nem elég
innovatív, ha nincs benne valami, amire más még nem gondolt,
akkor csak egy lesz az ezerből, a már említett rövid idejű alkalmazások sorában.

A kontinensek közötti kulturális különbségek nagyok, és mivel
minden kultúrának mások az igényei, ezért nem lehet hasonló
problémákat ugyanazzal az applikációval kielégíteni. Az aktuális irányvonalak napjainkban rendkívül gyorsan változnak, nem
kiszámíthatóak. Szinte „járványszerűen” kitör valami, aztán
néhány héten belül már el is tűnik.
A fejlesztéshez szükséges eszközök is ilyen ütemben fejlődnek?

Amerikában nem lehet olyan nehéz milliós felhasználói bázist találni, és sikeres vagy kvázi sikeres – rövid idejű, de
nagy bevételt hozó – applikációt piacra vinni. Ez a milliós
nagyságrend viszont, mondjuk, Magyarországon a teljes
dolgozó felnőtt társadalmat lefedi… Mennyire álom amerikai piacra fejleszteni innen, Európa közepéről?

– Mondhatjuk, igen, egyre több adathoz van hozzáférésünk, fejlődnek a szabványok is, például a Bluetooth esetében. Egyre trendibb például az arcfelismerés, az ujjlenyomat-felismerés továbbgondolása. Az az irány, amelyet az okostelefonok kijelzőinél
tapasztalhatunk – minél keskenyebbek a szélek, annál szélesebb
a felület –, a szenzorfejlesztési területhez kapcsolódó lehetőségeket dobja meg, az egészségügy területéről nem lehet eleget beszélni, jön például az Apple okosórájára fejlesztett vércukorszintmérő,
amely „kiüti” a vágást, szúrást igénylő mérést, és így tovább.
Ha belegondolunk, hogy sok milliárd művelet fut le a háttérben, amíg lefotózunk valamit, már meg sem lepődünk azon, hogy
2020-ra önvezető autókat terveznek értékesíteni lakossági felhasználásra – merthogy addigra fogják az esetleges hibákat, nehézségeket kijavítani –, azon meg pláne nem, hogy, mondjuk, James
Cameron a szemüveg nélküli 3D ﬁlm technikai megoldását várja
az Avatar című ﬁlm következő részének bemutatásához – három
éven belül. Ezek már majdnem mikro távú tervek, de úgy tűnik,
minden eszköz adott lesz a megvalósításukhoz. 

– A kulturális különbségek eleve annyira nagyok, hogy nehéz európai szemmel az amerikai piacra tervezni. Mert amit mi itt valós
problémának gondolunk, az kint nem az, és ez persze fordítva is
így van, tehát hazai pályára tartalmi szempontból könnyebb – viszont a magyarok nem járnak élen az alkalmazásvásárlás terén,
tehát a kicsi piac még kisebb szelete érhető el. Az az igazság, hogy
ugyanannyira álom és küzdelem amerikaiaknak fejleszteni, mint
magyaroknak.
Akkor aligha lehet egységes trendről beszélni.

– Nem igazán, mert minden kultúrának mások az igényei. Igazság
szerint nem lehet hasonló problémákat ugyanazzal az applikáció-

it

2018. január–február

innotéka
inn

41

stratégiai innovációs fórum • fogyasztói trendek

think.BDPST konferencia
A think.BDPST március 28–29. között harmadik alkalommal hozza Magyarországra
az innováció legfontosabb szereplőit.
A digitalizáció, a közlekedés és a szállítmányozás fejlesztései, az e-közlekedés és
az önvezető autók alapjaiban változtatják
meg világunkat, és a régió számára is kivételes lehetőségeket teremtenek.

A

z Antall József Tudásközpont (AJTK) által – együttműködésben a Külgazdasági és Külügyminisztériummal, a Nemzetközi
Visegrádi Alap támogatásával – megrendezett stratégiai innovációs fórum célja, hogy elősegítse a közép-európai régió fejlesztését, a legnevesebb politikai, tudományos és gazdasági szereplők
bevonásával erősítve az üzleti, kormányzati és civil szféra közötti
együttműködést. A régió legjelentősebb, a magyar fővárosban
rendezett szakmai eseménye jó alkalom Magyarország, a térség,
valamint az Európai Unió innovációs lehetőségeinek újragondolására. A konferencia díszvendége Dél-Korea.
A nemzetközi és hazai szakértők, vezető politikusok és gazdasági döntéshozók részvételével megrendezedő think.BDPST innovációs konferencia már visszaigazolt előadói között van többek
között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter; Cséfalvay

Zoltán, Magyarország OECD melletti Állandó Képviseletének vezetője, Magyarország OECD- és UNESCO-nagykövete; Pálinkás
József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke; Jacob Cohen, a NASA Ames kutatóközpont vezető kutatója; Chang Woon Lee, a koreai közlekedési intézet elnöke; David
Winickoﬀ, az OECD bio-, nano- és konvergenciatechnológiákkal
foglalkozó munkacsoportjának titkára, továbbá John Ford, a General Electric Hungary Digital Hub igazgatója. 

A technológia emberi arcai
Az Ericsson ConsumerLab a technológiai újításokat korán befogadók körében végzett közvélemény-kutatást, amely alapján idén hetedik
alkalommal adta közre a várható fogyasztói
trendekről szóló éves jelentését A 10 legfontosabb fogyasztói trend 2018-ban címmel.
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jelentés az Ericsson ConsumerLab több mint 22 éves,
globális kutatási tevékenységének eredményein, illetve
tíz világváros, összesen 30 millió haladó internetfelhasználóinak körében, 2017 októberében végzett online felmérés eredményein alapszik.
A jelentés tanulsága szerint a piac paradigmaváltáson
megy keresztül, mivel a fogyasztók elvárása egyre inkább az,
hogy digitális technológiai eszközeinket emberi interakciókkal
irányíthassuk, vagyis a hanggal és érintéssel történő irányítás helyét átveszi a testbeszéddel, arckifejezésekkel és hanglejtéssel való irányítás, ami nagyban megkönnyíti a gyorsuló
technológiai változások követését, az újabb és újabb eszközök
kezelését.
A fogyasztók elvárásai szerint jöhetnének például az intelligens hirdetések (a virtuális vagy a kiterjesztett valóságban
készült reklám már-már helyettesíti a terméket), dolgozhatnának helyettünk robotok (miközben pénzt keresnek nekünk),
de azért legyen egyértelmű határ a robot és az ember közötti
kommunikációban (is), és jöhetnének végre az „örök akkumulátorok”, hogy megoldódjon a folyamatos töltöttségi kérdés
(ezzel pedig az elérhetőség). 

Gáthy Vera • Beau Lotto • Brian Cox – Andrew Cohen

Gáthy Vera

India
A múltból a jövő felé

vele kapcsolatban komolyan vehető
szöveg. Ez a mű kézikönyvként kíván
szolgálni a magyar nyelvű érdeklődők
számára. Elsősorban a történelmen
keresztül mutatja be a jelenkori Indiát,
ugyanis kevés olyan kultúra létezik világunkban, ahol a múlt olyan intenzitással
szövi át meg át a jelent, mint Indiáét.
Ennek egyik aspektusa, hogy bizonyos
politikai erők kifejezett célja az indiai
történelem átírása egy újfajta „nemzetépítés” érdekében, amely az eddig
ismert múltat e politikai cél szolgálatába állítja. •

Typotex Kiadó
India történelme szerény becslések
szerint is három és fél évezredes, maga
az indológia is több évszázados múltra
visszatekintő tudományág. Világszerte
felfokozott az érdeklődés a gazdaságilag is fokozatosan erősödő ország
iránt. Miközben a hatalmas ázsiai kultúrák egyikeként India jelen van a maga
értékeivel Európában és Magyarországon is, magyarul alig-alig jelent meg

Beau Lotto

Láss csodát

jut el hozzánk. Érzékelésünk ugyanúgy
függ az érdeklődési körünktől, az előfeltevéseinktől vagy a természetünktől, mint a múltbeli tapasztalatainktól,
a környezetünktől vagy éppen a kulturális gyökereinktől.
Ha megértjük, miként is működik biológiai és pszichológiai értelemben az
észlelés, és hogy a valóság érzékelése
személyenként változó, a javunkra fordíthatjuk ezt az egyediséget. Hiszen
minden felfedezéshez, új vállalkozáshoz, korszakos művészeti alkotás megszületéséhez az kell, hogy új szemmel,
a megszokottól eltérően lássuk a világot, amely körülvesz bennünket. •

A valóság más szemmel

Libri Kiadó
A szerző – neves agykutató, az
idegtudományok professzora – vizuális gyakorlatokon, érdekes esettanulmányokon keresztül mutatja meg,
hogyan űz tréfát velünk nap mint nap
az agyunk, elzárva ezáltal minket
egy rejtett és izgalmas világtól.
Nem ismerhetjük közvetlenül a valóságot. Minden, amit realitásnak gondolunk, különféle szűrőkön keresztül

Brian Cox – Andrew Cohen

A természet erői
Akkord Kiadó
Hogyan jött létre a Földön az élet?
Milyen a tér és az idő természete?
Mekkora az esélye annak, hogy más
bolygókon az élet nyomaira bukkanunk?
A természet erőiben a szerző
a világunkat irányító, alapvető törvényeket keresi. Eközben olyan különleges
helyekre kísérhetjük el, mint Izlandon
a Közép-Atlanti-hátság felszínre bukkanó része vagy a Florida partjai körül

élő lamantinok birodalma. A könyvben
tárgyalt egyetemes törvények alakítanak mindent, a hópelyhek struktúrájától a galaxisok elegáns spiráljaiig.
Miközben meg akarjuk érteni mindennapi problémáinkat – otthonunk színeit,
a földi élet struktúráit, az élővilág viselkedését és történetét –, túlléphetünk
hétköznapi világunkon, és betekinthetünk az azon túli univerzumba. •
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robotika, űrszondavezérlés, érzékelésre épített automatizmus

Szerző: Stöckert Gábor

Bejczy Antal (1930–2015)

mehetett, szakmunkásként helyezkedett
el. Évek múlva jelentkezhetett, akkor is csak
esti tagozatra, a BME Villamosmérnöki Karára, de a diplomáját már emigrációban szerezte meg, az Oslói Egyetem ﬁzika szakán.
Norvég állampolgárként, ösztöndíjjal került 1966-ban az amerikai Caltechre, ahonnan egyenes út vezetett a Kármán Tódor
ál-tal alapított Jet Propulsion Laboratoryba
(JPL; Sugárhajtás laboratórium), a NASA
egyik legfontosabb kutatóintézetébe. 1969től 32 éven át, nyugdíjazásáig dolgozott ott.

A JPL technikusai behelyezik a Sojournert
a Marsra induló Pathﬁnder szondába.

Bejczyt már a Caltechen elkezdte foglalkoztatni a Marsra landolás problémája,
és 1971-től a JPL-nél egyebek közt ennek
szentelte életét: robotikával, űrszondák
vezérlésével, érzékelésre épített automatizmusokkal foglalkozott. Élete fő műve az
1996 decemberében a Mars felé indított
Pathﬁnder szonda legértékesebb rakománya, a Sojourner marsjáró lett, amelynek
fő tervezője volt. A Pathﬁnder 1997. július
4-én, 24 nagy ballon segítségével sikeresen
szállt le a Marson. A szonda két napig csak
a saját állapotát diagnosztizálta és a közvetlen környezetét elemezte, aztán kigördült
belőle a 11,5 kilós Sojourner, a világ akkori
legdrágább távirányítású autója, amelynek vezérlését Bejczy csapata alkotta meg.
„Kidolgoztuk, hogyan lehet nagyon kevés
eszközzel elvégezni a feladatokat úgy, hogy
a Földről csak naponta egyszer teremtünk
kapcsolatot a kisautóval; inkább arra készítjük fel, hogy képes legyen óvatosan, de

Forrás: NASA/JPL

Forrás: icar2015.net

1956-ban sok tehetséges magyar volt kénytelen elhagyni a hazáját, közéjük tartozott
Bejczy Antal ﬁzikus-mérnök is, aki a forradalom végén majdnem találatot kapott
egy tanktól.
A Fejér megyei Ercsihez tartozó Sinatelepről származó ﬁatalembernek korábban
is volt oka arra, hogy ne érezze jól magát
itthon: szálka volt a kommunista hatalom
szemében, mert édesapja egy gróﬁ uradalom főintézője volt, és mert Kalocsán
a jezsuitákhoz járt középiskolába. 1948-ban
érettségi előtt olyan demokratikus hangvételű ballagási beszédet mondott, hogy egy
napra bevitte a rendőrség, egyetemre sem

Forrás: NASA/JPL

Aki a marsjárónak
parancsolt
mégis hatásosan, öntevékeny lenni” – fogalmazott Bejczy egy 2001-es interjúban,
amely a Fizikai Szemlében jelent meg. Neki
és kollégáinak kellett előkészíteni mindent
a Sojournert építő mérnökök számára, az ő
felelősségük volt, hogy a kis marsjáró képes
legyen a vörös bolygón távvezérléssel haladni, akadályokat kikerülni, fotókat készíteni, kommunikálni a Földdel és a leszállóegységgel, valamint a marsi talajból mintát
venni és azokat elemezni. Mindez az akkor
elérhető technológiával nem volt könnyű:
a marsjáró processzora 2 megahertzes volt,
fő memóriája 64 kilobájt, háttértára mindössze fél megabájtos. A küldetés remekül
sikerült, a Sojourner és a Pathﬁnder értékes adatokat gyűjtött a bolygó klímájáról
és kőzeteiről. Ezzel megalapozta a későbbi
roverek küldetéseit, és eredményeivel megerősítette a feltételezést, hogy a Marson
valaha nagy mennyiségű víz volt. A marsjáró majdnem három hónapon keresztül
küldött adatokat egy száz négyzetméteres
területen cirkálva, és ezzel tizenkétszeresen
meghaladta a tervezett működési idejét.
Bejczy Antal érdeklődése a Pathﬁnderküldetés után a mozgásszervi rehabilitáció
felé fordult, azt kutatta, hogy a robotikát
miként lehetne alkalmazni ezen a területen.
A rendszerváltás után többször járt
Magyarországon, a halál Kaliforniában érte 2015-ben, 85 éves korában. Az Óbudai
Egyetemen ma robottechnikai központ viseli a nevét. 

A Sojourner a
Marsra érkezés
után.
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A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XXI. konferenciája

A kapcsolt energiatermelés szerepe
az átalakuló energiatermelési mixben
2018. március 21–22.,
Balatonfüred

Főbb témakörök
• a nagy hatásfokú és rugalmas kapcsolt energiatermelés a klímavédelmi
célok érdekében,
• virtuális erőművek,
• a kapcsolt energiatermelés esélyei a jövőben,
• kapcsolt hulladékégetés külföldön és lehetőségei Magyarországon,
• kapcsolt energiatermelés lehetősége nukleáris alapon, a szekszárdi távfűtés,
• az EU Tiszta Energia Csomag és a kapcsolt energiatermelés,
• a földgázbázisú kapcsolt energiatermelés megújulásának lehetőségei,
• megújuló bázisú kapcsolt energiatermelés a KEHOP-pályázatokban,
• a kis kapcsolt energiatermelő egységek és a kapcsolt energiatermelő
mikroegységek,
• kapacitáspiacok,
• energiaközösségek.

Bővebb információ:

mket.hu

A konferencián pódiumvitára is sor kerül a kapcsolt energiatermelés aktualitásairól.
Magyar Kapcsolt Energia Társaság
COGEN Hungary
1134 Budapest, Dózsa György út 150.
E-mail: mket@mket.hu
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