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elnök. Nem légből kapott a felvetés, hiszen jól szerepelünk az
uniós pályázatokon, kiemelkedőek regionális eredményeink,
kutatóink majd minden évben a legnagyobb presztízsű elismerések díjazottjai között szerepelnek. Ezekre is építve, reális cél
lehet a központi szerep elnyerése.
Ami szépen hangzik, de az eddigi eredmények nem elegendőek. Például sokkal több kiemelkedő külföldi oktatót és
kutatót kellene Magyarországra hívni. Érdemes, mert a külföldi
diákokat a kiemelkedő oktatók jelenléte is vonzaná. Ha sokan
jönnek, több lesz a bevétel, lesz miből megfizetni a nemzetközi
kiválóságokat. Ráadásul a magyar hallgatók is jól járnának.
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a kiváló oktatókat, hanem a kiváló diákokat is itthon kellene
tartani – sokan ugyanis már az érettségi után elmennek.
Esetükben nagy a valószínűsége, hogy élő kapcsolatok híján
eltűnhetnek a magyar tudomány színpadáról.
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A hírek szerint a miniszterelnök nyitott volt a felvetésre.
A megvalósítás összességében nem kerülne annyiba, mint
amennyit nyernénk vele.
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Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Tárgyi tudás
és széles látókör
„Égetően fontos kérdés, hogy hogyan neveljünk kiváló embereket a jövőnek” – nyilatkozta magazinunknak Pongor Sándor
vegyészmérnök, bioinformatikus, akit előző
nyilatkozónk, Ormos Pál ajánlott figyelmünkbe. A professzor szerint a diákoknál
gyakran hiányzik az önbizalom, az előadókészség, ezért nem mernek innovatívak lenni. Márpedig az innovativitás tanulható.
Családjáról mindössze annyit sikerült kideríteni, hogy a bátyja is vegyészmérnöknek tanult. Mi egyebet
tudhatunk meg?

– A mi családunk minden szempontból átlagos középosztálybeli família volt. Szüleim
mindkét ágon másodgenerációs értelmiségiek voltak. Édesapám vegyésznek tanult,
de hegedült is, és a Zeneakadémián, Weiner
Leó kamarazene-óráin ismerkedett meg
édesanyámmal, aki zongora szakos volt.
Az együtt zenélésből végül házasság lett.
Édesapám nagyon korán halt meg, én szinte alig emlékszem rá. De megmaradt utána, hogy lehet több területen is helytállni:
egyetemi adjunktusként a Műegyetem zenekarának koncertmesteri állását is ellátta.
Édesanyám egyedül nevelte bátyámat és
engem, zongoratanári félállásokban kínlódott hosszú évekig. Nem panaszkodom,
mert jó környezetet teremtett, igaz, nyaralásról, utazásról nemigen volt szó, ruhánk is
elég spórolósan volt. Odahaza megvoltak
apám könyvei, a falakon néhány kép, és
a példák alapján tudtuk, hogy nyelveket kell
tudni, és hogy tanulni kell, mert azt nem
vehetik el.
Hova járt középiskolába?

– A XI. kerületben laktunk, és a József Attila Gimnáziumba – a mai Budai Ciszterci
Szent Imre Gimnáziumba – vettek fel. Jó
iskola volt, valahogy vitte magával az alapító ciszterek légkörét, bár csak néhány
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Pongor Sándor 1949-ben született Budapesten. 1968-ban
érettségizett a József Attila Gimnáziumban, 1974-ben diplomázott a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán.
1981-ig az MTA Enzimológiai Intézetében dolgozott, amit négy
év amerikai tartózkodás követett – a Rockefeller és a Cornell
Egyetemen. 1985 és 1990 között a gödöllői Mezőgazdasági
Biotechnológiai Központ egyik megszervezője, illetve tudományos igazgatója. 1990-től 2015-ig a trieszti Nemzetközi Génsebészeti és Biotechnológiai Központ általa alapított Fehérjekutató és Bioinformatikai részlegének vezetője. 2001 és 2011
között a Szegedi Biológiai Központ Bioinformatikai Csoportját
vezette. 2008-tól tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
1996-ban az Európai Bioinformatikai Egyesület (EMBnet) elnökének választották. Az Academia Europaea tagja, az MTA
külső tagja. 2002-ben Szent-Györgyi Albert-ösztöndíjat nyert.
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tanárunk volt, aki a régi gimnáziumban is tanított. Osztálytársaim
szinte mind tovább tudtak tanulni.
A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmérnöki Karán tanult. Más pálya szóba sem jöhetett?

– Középiskolás koromban a nyelvek és a zene is érdekelt, sőt egy
időben szanszkritot is készültem tanulni. Végül győzött a családi hagyomány: Gábor bátyámmal együtt a vegyészmérnökséget
választottuk. Nem bántam meg, a kar szemlélete nyitott volt mind
a természettudomány, mind a műszaki élet felé.
Mit kapott az egyetemtől?

– Az első év drákói szigora megrázó élmény volt. Hiába a jó középiskola és a matek iránti lelkesedés, igazán tanulni és időre teljesíteni először az egyetemen tanultam meg. Ezt sok kiváló tanár
segítette, közülük legszívesebben talán Králik Dezső matematikaprofesszorra emlékszem. Érthetően és színesen magyarázott, közben rezzenéstelen arccal mondta vicces és ﬁlozoﬁkus megjegyzéseit. „A középiskolás matematika olyan, mint az anyatej: aki sokat
iszik belőle, az nagyon erős lesz” – volt az egyik. „A klasszikus gimnázium jellemre nevelt” – mondta. „Kérem, ezt be kellett tiltani” –
tette hozzá, ami abban az időben nem volt veszélytelen kijelentés.
Ő maga egyébként fasori diák volt, később Eötvös-kollégista. Néhány hallgatót időnként meghívott zenét hallgatni – akkor nem
tudtuk, hogy ez az Eötvös-kollégium tutor-rendszerének a hagyománya –, és mesélt a híres fasori diákokról, Tellerről, Wignerről.
Sok évvel később visszatért az újjászervezett Fasori Gimnáziumba,
tíz további évig oktatta szeretett középiskolai matematikáját.

bel-díjas Stanford Moore-ral, akinek meghívására kikerülhettem
a Rockefeller Egyetemre. Ez szerencsének vagy protekciónak nézhet ki talán, de harmincévesen tizenvalahány cikk és egy szabadalom állt mögöttem. Dévényi csoportjában ugyanis a szabadalmazást is meg kellett tanulnom. Sokat zúgolódtam emiatt, de később
ez is hasznomra vált. Amerikai utam ugyanis nehezen indult. Kitűnő és hajtós orvoskémiai csoportba kerültem, ám az első kínált
téma nem tetszett, szinte már a hazatérést latolgattam. Végül nagy
lélegzetet véve el mertem mondani, hogy az irány nem jó, de értek
a szabadalomkészítéshez, csináljunk gyorsan felszívódó inzulint.
A csoportvezető – meglepetésemre – elfogadta a javaslatot, és
készült is egy szabadalom, amely ugyan termék nem lett, az elvről
azonban még a piacvezető Novo Nordisk is megemlékezett sok évvel később. A mi laborunkban kiváló ﬁatalok dolgoztak. Laborasztalszomszédom például a későbbi Nobel-díjas, Bruce Beutler volt,
de más, akkori ﬁatal munkatárs nevét is sokszor láttam viszont később intézetigazgatóként, vezető munkatársként. Közben elindult
a molekuláris biológia, a génsebészet, és én elhatároztam, hogy ezt
mindenáron meg fogom tanulni. Így kerültem át a Cornell Egyetemre, ahol nemcsak az alaptechnikákat tanulhattam meg, de
saját szakállamra elkezdtem a molekuláris biológia számítógépes

Mikor dőlt el, hogy nem a vegyiparban helyezkedik el, hanem kutatói pályára lép?

– Szakmai érdeklődésem egy véletlennel indult: elsőéves egyetemista koromban családunk jó ismerőse, Sasvári Kálmán felhívta
a ﬁgyelmemet Kálmán Alajos röntgendiﬀrakciós előadásaira. Ezeken keresztül értettem meg a molekulák szerkezetét, és az egyetemi évek alatt minden nyáron diákkörösként, önkéntesen dolgoztam a csoportnál, az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetben. Itt
ismertem meg Náray Szabó István professzort, a csoport alapítóját, sőt olyan notabilitásokkal is találkozhattam, mint a Nobel-díjas
Dorothy Hodgkin. Visszatekintve nyilvánvaló, hogy a csoportban
már kezdetektől megvolt a kiválóság szelleme: Náray prof a Nobeldíjas Lawrence Bragg munkatársa volt Manchesterben, később
Sasvári Kálmánnal már a negyvenes években klasszikusnak számító munkákat publikáltak. Az egyetem végén nem várt kész állás,
így jelentkeztem az MTA Enzimológiai Intézetének hirdetésére.
A felvételin azt kérdezték, mihez értek. Mondtam, hogy ugyan diákköröztem elég sokat, de helyesebb, ha bevallom, hogy semmihez
– viszont bármit szívesen megtanulok. Ez volt a nyerő válasz. Témavezetőm, Dévényi Tibor irányításával beástam magam a gyakorlati
fehérjekémiába, ami a későbbiekre nézve szerencsés választás volt.
Négy éven át dolgozott az Egyesült Államokban, a nyolcvanas évek elején, amikor még nem lehetett tudni, hogy mi
lesz Magyarországgal. 1985-ben mégis hazajött. Mi vitte ki
és mi hozta haza?

– A lehetőséget az adta, hogy csoportunk kapcsolatban állt az
egyik kísérleti technika, az aminosav-analízis felfedezőjével, a No-

módszereivel is foglalkozni. Ezt ma átfogóan bioinformatikának
szokták nevezni, máig ez fő kutatási területem. Kérdésére visszatérve, Amerikába egyértelműen a kalandvágy, a kíváncsiság vezetett, hogy megtudjam, milyen lehet a világ legjobbjai mellett
dolgozni. Haza is kalandvágyból jöttem – ez a kesernyés szóvicc
akkoriban igen divatos volt. De itthon várt édesanyám, a barátaim
– én pedig sohasem éreztem úgy, hogy máshova tartoztam volna.
Visszaérkezésem nem volt sima. Édesanyám érkezésünk előtt pár
nappal szívrohamban elhunyt. Az intézetben, ahová visszatértem,
laborunk már nem létezett, majdnem puszta falakat találtam, és
pénz nem volt az induláshoz. Ekkor, szinte véletlenként, felkérést
kaptam egy új intézet megszervezésére.
1985 és 1989 között a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont tudományos igazgatója és programjá-
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nak megszervezője volt. Igen fiatalon szabad kezet kapott.
Hogyan zajlott ez a munka?

– Nemcsak a sejtműködés, hanem az intézetalapítás is komplex
folyamat, s az ilyen feladatokat sohasem egy ember végzi. A megszervezésre az Akadémiától kértek embert – a választás valószínűleg
azért esett rám, mert éppen frissiben tértem haza az új technikákkal, és nemcsak rálátásom, hanem konkrét kutatási tapasztalataim
is voltak a vonatkozó területeken. Az építkezés lebonyolítására
a mezőgazdasági tárca elismert válságmenedzserét, a nyugdíj előtt
álló Pék Jánost kérték fel. Szakmailag természetesen távol állt az intézet programjától, de tudta, mit jelent egy mai értéken is sokmilliárdos beruházást levezényelni. Én máig atyai jó barátomként
emlékszem rá. A vele kialakított remek munkakapcsolatnak köszönhető, hogy a szakmai tartalomban szabad kezet kaptam
a minisztériumtól, ami engem is meglepett, mert nagyon eltért
a kor szokásaitól. Feladatom a tudományos program kidolgozása, a szakembergárda összeállítása és a műszerpark megtervezése lett. A Zsigmond Attila barátom által vezetett program
keretében például mintegy ötven ﬁatalt – későbbi munkatársat –
küldtünk egy-két évre tanulni az ország legjobb kutatócsoportjaihoz, számítógépes és nyelvi képzést is biztosítottunk a számukra,
melyet végül külföldi tanulmányút követett, sőt bérlakásokat is
építettünk számukra. Nem volt akadálya annak sem, hogy a szenior kutatók közül is a legkiválóbbakat hívjuk meg. Így került az
intézet kötelékébe Solti László, az Állatorvostudományi Egyetem
későbbi rektora, Balázs Ervin, az MTA Mezőgazdasági Kutatóközpontjának főigazgatója, Szegedről Orosz László, aki tanítványaival, egy teljes genetikai iskolával együtt csatlakozott az intézethez,
s akinek tudományos igényessége, korszerű megközelítési módja
mintegy megadta az alaphangot a későbbiekre. Mindebben nagy
szerepet játszott, hogy tanácsadó testületünkbe sikerült megnyernünk a hazai tudomány legjobb erőit: Barabás Zoltán, Dudits
Dénes, Kondorosi Ádám, Király Zoltán, Pathy László, Venetianer
Pál és társaik segítő hozzáállása sokat számított abban, hogy a főhatóság döntéseit mindig a legjobb szakmai irányba tudjuk terelni.
Nekik is köszönhető, hogy a kezdeti nehézségek után az intézet fel
tudott emelkedni a mezőgazdasági kutatás legjobbjai közé.
Miért hagyta ott a „művét”?

– Mint szervezőt jelöltek ugyan első számú vezetőnek, ezt azonban nem fogadtam el. Egyrészt a végletekig kimerített a beruházás három éve, és féltem, hogy az adminisztratív feladatok miatt
végleg kiesem a kutatásból. Másrészt – ezt ma már kimondhatom – nagyon tartottam az akkori hatóságokkal való szoros
együttműködéstől. Ne felejtsük el, a rendszerváltás előtt jártunk.
Kapóra jött, hogy amerikai munkáim alapján meghívtak Olaszországba, egy éppen alakuló nemzetközi kutatóintézetbe.
Huszonöt éven át volt a trieszti Nemzetközi Génsebészeti
és Biotechnológiai Központ Ön által alapított Fehérjekutató és Bioinformatikai részlegének vezetője. Mit adott ez az
intézet?

– Nagyon sokat. Voltak kutatócsoportjaink, de volt doktori iskolánk is, ahova az egész világról vehettünk fel ambiciózus diákokat. Ráadásul az intézménynek nemes küldetése volt: oktatta
a biotechnológia elveit a fejlődő világ diákjainak, akik legtöbbször
ott, Triesztben láthattak először modern laboratóriumot, modern
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kutatást. Saját kutatócsoportom a fehérjekémia, a számítógépes
molekulatervezés és a molekuláris biológia elveit alkalmazta, ez
a kilencvenes évek elején nóvumnak számított.
1990 óta szervez Triesztben bioinformatikai nyári iskolát.
Mi ennek a célja?

– Az intézet szervezésekor döbbentünk rá, hogy a számítógépes
módszerek a jövő biológiájának alapjai lehetnek – ez azóta látványosan beigazolódott. Ez a tanfolyam a trieszti intézetnek szinte a jelképévé vált, máig tízszeres a túljelentkezés. Jó érzés látni,
ahogy a fejlődő országok diákjai egy tanfolyamon találkozhatnak
a vezető európai, amerikai és japán intézmények kutatóival, akiket
rendszeresen meghívtunk előadni. Közöttük későbbi Nobel-díjas
is volt. A diákok így látják, hogy a kiválóság igenis elérhető, a kiváló
kutatók is hús-vér emberek. Ez a tanfolyamsorozat máig is tart, és
ismereteim szerint a legrégebbi folyamatos bioinformatikai kurzus
ma Európában, de talán a világon is.
Részleges hazatérésének egyik helyszíne a Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, ahol 2008-tól a bioinformatika tantárgycsoport megszervezése fűződik a nevéhez. A Bevezetés a bioinformatikába tárgy oktatása mellett a doktori
iskolában is tevékeny részt vállal. Miért éppen ezt az egyetemet választotta?

– Néhai Roska Tamás hívott az egyetemre, aki akkoriban szervezte meg az egyetem Információtechnológiai Karát. Tudtam, hogy
munkássága nagyrészt az elektronika és a biológia határterületén
mozog. Ő pedig éppen a bioinformatika területén szeretett volna
erősíteni, gondolkozásunkban sok volt a közös elem. Nekem megtetszett a kar családias hangulata, ahogy a diákokat nemcsak tanítani, hanem családiasan nevelni is igyekeztek. Az is vonzott, hogy
ezren felüli külföldi diák után végre hazai diákokat is taníthatok.
Tudom, hogy a kiválóság mint jelenség foglalkoztatja, hogy
élete során ez a szempont is mozgatta. Mit ért ezen?

– Égetően fontos kérdés, hogy hogyan neveljünk kiváló embereket a jövőnek. Én alapvetőnek tartom a széles alaptárgyi tudást,
vagyis hogy ne csak a saját területünket, hanem a legfontosabb
rokon területeket is oktassuk. Egy biokémikus akkor lehet kiváló,
ha szakmája mellett a ﬁzika, kémia, matematika alapvető ismereteit is jól ismeri, és ehhez bizony kellenek a jó egyetemek, amelyek
mindezt programozott formában, szigorúan számon kérve oktatják. Ez az alapképzés feladata. Természetesen ismernünk kell, hol
tart ma a tudományunk, és ismernünk kell a kiváló emberek gondolkodásmódját is. Végül elengedhetetlen a jó kommunikáció, a jó
fogalmazási és előadói készség, és persze a kifogástalan angoltudás. Végül a legfontosabb: kell a magunkba vetett hit, hogy igenis,
képes vagyok erre. Ezeket úgy lehet megtanulni, ha a diák egy jó
csoporthoz csatlakozik, ahol látja, mit csinálnak a többiek. Vagyis
ez már a fokozatszerzés feladata.
Ön szerint mi a felfedezés kulcsa? Az intuíció, az éleslátás
vagy az, hogy megfelelő időben a megfelelő helyen legyünk?

– Nyilván fontos a szabadon szárnyaló fantázia, de kell, hogy több
fontos terület gondolkodásmódját, sőt lexikális tényeit is alaposan
ismerjük. Tárgyi tudás nélkül ugyanis nincs miről gondolkozni.
És fontos a széles látókör, hogy gondolataink folyamatosan több
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tudományos vagy kulturális területet járjanak be. Mert eközben
villannak fel a váratlan analógiák, az újszerű gondolatok. És ha
olyan helyeken forgunk, ahol a sokféle tapasztalatunkat egy időben intenzíven élhetjük át, az a megfelelő hely. Bevallom, én Budapestet és Magyarországot ilyen helynek tartom.
Kinek a felelőssége a kiválók megtalálása? Az oktatási intézmények betöltik ma ezt a feladatot?

– Ez a társadalom egészétől, értékrendjétől függ. Az Egyesült Államokban a gyerekek is tudják, hogy aki a Harvardra jár, néha tízszer
annyi kezdőﬁzetést kap, mint az állami egyetemek végzősei. Így
már kisiskolás kortól folyik a tervezgetés, a verseny, ki hová megy
középiskolába, egyetemre, ki hol lesz PhD-s. Minden lépcsőfokon
kegyetlen rostálás folyik, így tényleg csak a legjobbak lépnek tovább. Mára az értelmiségi, köztük a kutatói pályák presztízse csökkent – nemcsak nálunk, hanem világszerte is. Meggyengültek a fejlődés, az utánpótlás hagyományos útvonalai, nekünk kell kitalálni,
hogyan maradjunk a kiválóság élvonalában. Diákjainknál gyakran
hiányzik az önbizalom, az előadókészség, ezért nem mernek innovatívak lenni. Márpedig az innovativitás tanulható: a világ legjobb
egyetemein kötelező az esszéírás, a projektírás. Így a diák megtanulja összeszedni és kifejezni gondolatait, megtanulja a tervezést.

– Az elektronika és a biológia határterülete az egész világon nagy
újdonság, néha „nagy szintézis” néven is említik. Gondoljunk az
idegrendszerrel együttműködő készülékekre, az ember által vezérelt robotokra, a beültethető mikroelektronikus eszközökre. Ezek
tervezése újfajta szakembereket, újfajta mérnököket igényel, akiknek a biológiát is érteniük kell, ezen belül azt is, hogy a biológiai
ismereteket hogyan lehet a gyógyítás, az orvosi döntések szolgálatába állítani. Vagyis a biológia mai eredményeit le tudják fordítani
a mérnöki tervezés nyelvére. Én a bioinformatika szakterületének
oktatásával veszek részt ebben a munkában.
Mind a négy fia magyar középiskolában tanult. Miért nem
valamelyik olasz középiskolába jártak?

– Ez tudatos választás volt. Nem mintha az olasz oktatási rendszerben nem lennének jó iskolák. De úgy gondoltuk, akkor járnak
a legjobban, ha meghatározó gimnáziumi éveiket a magyar közegbe visszailleszkedve töltik el. Büszke vagyok rá, hogy ﬁaink közösségi emberré váltak a sárospataki gimnázium összetartó közegében, ahol az iskola hagyományai megadták a kiválóság érzését
is, hogy bármely cél elérhető. Nem biztos, hogy ezt egy külföldi
középiskolától megkapták volna.
Kit ajánl következő interjúalanyunknak?

Intézményének neve egybeforrt a bionikával. Milyen kérdésekre keres választ ez a tudomány?

– Ulbert Istvánra gondoltam, akit a bionikai terület egyik legkitűnőbb és legsokoldalúbb művelőjének tartok. 
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Startol az ,,Élvonal”
A nemzetközi élmezőnyben versenyképes
kiválóságot ösztönző pályázattal egészül ki
a kutatói versenypályázati rendszer.

A

z Élvonal – Kutatói kiválósági program felhívásra azok a vezető kutatók pályázhatnak, akik a pályázat benyújtását megelőző tízéves teljesítményük alapján a nemzetközi tudományos
élet élmezőnyébe tartoznak, és tudományterületükön nemzetközileg elismert, kiemelkedő tudományos hatást kiváltó eredményeket értek-érnek el. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal felmérései alapján a felfedező kutatások területén
hazánkban ezeknek a feltételeknek jelenleg mintegy 120-150 fős
pályázói kör felel meg.
A 2018–2022 közötti időszakra összességében hárommilliárd
forintos keretösszeggel meghirdetni tervezett Élvonal – Kutatói
kiválósági program (KKP_17) nyertes pályázói a következő öt évben maximum 300 millió (évi maximum 60 millió) forint támogatást fordíthatnak kutatócsoportjuk létrehozására vagy bővítésére,
és ígéretes alapkutatási projektjük magyarországi megvalósítására.
A 2018. évi kiﬁzetésekre rendelkezésre álló forrás 600 millió forint.

Az ötéves periódusra szóló, nyertes pályázónként összességében közel egymillió euró olyan támogatás, amely versenyképes
alternatívát jelenthet a nemzetközi pályázati rendszerekben. Egy
évben várhatóan 10-12 kutató nyerheti el ezt a támogatást, kizárólag olyanok, akik az eddigi eredményeikkel már bizonyították,
hogy szakterületükön versenyképesek a világ élvonalába tartozó
kutatókkal. A kiválósági programban elnyert támogatás öt évre
szól. Az ötéves periódus lejárta után a korábbi kedvezményezettek
ismét csak nyílt versenyen indulhatnak újra az akkori élvonalbeli
pályázókkal. 

Cirkuláló ráksejtek újszerű vizsgálata
A Gran Prize, a Svéd Kereskedelmi Testületnek az emberi életminőség javítására irányuló szellemi teljesítmények
ösztönzésére létrehozott díja, amelyet
idén a Magyar Tudományos Akadémia és
a Pannon Egyetem Transzlációs Glikomika
kutatócsoport nyert el a rák elleni harcban előrelépést jelentő pályázatával.

A

kutatócsoport új, integrált eszközök és módszerek kifejlesztése és alkalmazása speciális glikomikai kutatásokban
tárgyú pályázatát díjazták. Napjaink egyik nagy jelentőségű
kihívása a kis mennyiségű minták analízise, ezért a kutatók
olyan technológiai fejlesztéseken dolgoztak, amelyek lehetővé teszik a speciális glikomikai kutatásokat akkor is, ha a
vizsgálandó minta csak igen limitált mennyiségben áll rendelkezésre, mint például a keringő ráksejtek esetében. A csoport
négy évvel ezelőtti megalapítása óta rákos folyamatoknál a
sejtek felszíni kommunikációjában lényeges szerepet játszó
glikoproteinek komplex cukorszerkezetének nagy érzékenységű vizsgálatához fejlesztett ki mikroﬂuidikai módszereket
és bioinformatikai eszközöket. Guttman András, a kutatócsoport vezetője az intézményben, és az azóta eltelt időben a
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Guttman Andráss és a díj átadója, Anna Bodaa svéd nagykövethelyettes

világ minden tájáról felhalmozott tudást szeretné az egyetem szolgálatába állítani. A laboratóriumnak már most jelentősek a hazai és nemzetközi partnerkapcsolatai. Reményeik szerint az MTA és a Pannon
Egyetem Műszaki Informatikai Karának támogatásával olyan projekt
valósulhat meg, melynek keretében a cirkuláló ráksejtek újszerű vizsgálatára nyílik lehetőség, és a kutatás mellett oktatási tevékenységet is
tudnak folytatni. 

inno -tér
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Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Árvai Károly/kormany.hu

Kész a központ,
jönnek a lézerek
Magyarország modern kori története legnagyobb
tudományos beruházásának nevezte Orbán Viktor
miniszterelnök a szegedi lézerközpontot az épületkomplexum átadásán. A miniszterelnök szerint
a kutatóközpont nem olyan beruházás, amellyel
felzárkózhatunk Európához, hanem olyan, amelylyel Európa felzárkózik a világhoz. Az ELI-ALPS
(Extreme Light Infrastructure Attosecond Light
Purse Source) lézereinek egyik legfontosabb
tulajdonsága, hogy nagyon rövid időtartamú
fényimpulzusokat bocsátanak ki.

tudomány

A

szegedi szuperlézerrel kapcsolatos első fontosabb
bejelentés a szegedi városházán történt: 2007ben beszéltek először a város és az egyetem vezetői arról, hogy az Európai Unió döntése alapján
tudományos nagyberuházásokat hoznak létre a térségben a
versenyképesség növelése érdekében. Ezek között szerepelt
a lézerﬁzika és Szeged városa, valamint a tudományegyetem
világhírű lézerﬁzikai iskolája. A következő fontos dátum:
2009. október 1. Ekkor jelentették be hivatalosan, hogy Magyarország Csehországgal és Romániával közösen építheti
meg szegedi, prágai és bukaresti helyszínnel az Európai Unió
44 tudományos nagyberuházásának egyikét, a lézeres kutatóközpontot. Akkor arról szóltak a hírek, hogy a szuperlézer
néven emlegetett ELI teljes költsége 500 millió euró, ebből
közel 245 millió jut a Tisza-parti városban megvalósuló lé-
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Az építkezés 2014-ben kezdődött, és idén május 23-án adták át az ELI -ALPS
üzemkész épületét. Az alsó képen balról: Lehrner Lóránt, Orbán Viktor,
Pálinkás József, az NKFIH
H elnöke és Botka László
ó Szeged polgármestere.

zerközpontra. Bajnai Gordon akkori miniszterelnök deklarálta: a magyar kormány
teljes pénzügyi garanciát vállal a projektre,
nemcsak a központ megépítésére, hanem
a 25 évig történő üzemeltetésére is. Egy
2011-es kormánydöntés alapján kezdhettek
hozzá a Tisza-parti tudományos központ
építéséhez. 2012. december 12-ére készültek el a brüsszeli támogatások lehívásához
szükséges dokumentációk. Ezek után indulhatott meg a munka: 2014. február 6-án került sor az alapkőletételre. Bő három évvel
később, 2017. május 23-án Orbán Viktor miniszterelnök egy üzemre kész kutatóhelyet
adott át.
„A beruházás megvalósítását azért
nyertük el, mert vállaltuk, hogy hajlandók
vagyunk saját költségvetésből és az uniós
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strukturális alapból kihasítani erre egy öszszeget. Nem volt könnyű döntés, hiszen a
70-80 milliárdos beruházásról közvetlenül
a gazdasági válságot követően kellett dönteni. Egy gyenge lábakon álló Európában mi
voltunk azok, akiknek leginkább rosszul állt
a szénája, azonban mégis vállaltuk, és lábra
álltunk. Ez a beruházás egy újabb lépés a jövő felé. A tudományos élet jövője Szegeden,
Magyarországon van. Nem olyan beruházás
az itteni, amivel Európához zárkózunk fel,
hanem amivel Európa zárkózik fel a világhoz. Reményeink szerint sikerül méltó helyen
elhelyezkednünk a világ tudományos térképén” – emelte ki Orbán Viktor, aki szerint
a központot olyan berendezésekkel szerelik fel, amelyeknél korszerűbbek nincsenek a világon. Egy olyan tudományterületet

tudomány

képvisel az ELI-ALPS, amelynek fejlődése
ma a leggyorsabbak közé tartozik.
„Még el sem kezdődött a kivitelezés,
a kutatóközpont tervezése során számos
olyan szempontot kellett ﬁgyelembe venni,
amelyhez egyedi építészeti megoldás társult.
Ilyen a speciális cölöpözés, a rezgésmentes
alap, a tisztaterek kialakítása. A műszaki
munkálatokkal párhuzamosan zajlottak a
lézerberendezésekkel kapcsolatos beszerzési
folyamatok. A kutatók és mérnökök áldozatos munkájának köszönhetően ezek nagy
része lezárult, illetve lezárás előtt van. Ennek
köszönhetően hamarosan elkezdődhet az
elsődleges és a másodlagos források beszállítása. Ezt követően a lézerek összeszerelése
és beüzemelése jelent újabb mérföldkövet.
Nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi
tudományos közösség tagjai számára is”
– foglalta össze az átadáson az elmúlt évek
eseményeit Lehrner Lóránt, az ELI-HU Nonproﬁt Kft. ügyvezető igazgatója.
A 24 500 négyzetméter összalap-területű kutatóközpont stabilitását a talajmechanikai tulajdonságoknak megfelelően 819
cölöp biztosítja, amelyek közül a leghoszszabb 45 méter mélyre nyúlik. A rezgésmentes kísérleti terekben a hőingás legfeljebb
0,5 Celsius-fok lehet. Az új központ a világ
legnagyobb csúcsintenzitású berendezései
közül azzal tűnik ki, hogy itt állítják elő másodpercenként a legtöbb és egyben a legrövidebb lézerimpulzusokat, ezzel megﬁgyelhetővé válnak a molekulákon belül zajló
folyamatok. A szegedi lézerek között vannak
olyanok, amelyek csúcsteljesítménye néhány
petawatt, azonban ezek igen rövid ideig
– a másodperc milliárdszor milliomod részéig – szolgáltatnak akkora energiát, mint
egymillió paksi atomerőmű. Osvay Károly
kutatási-technológiai igazgató egyik korábbi sajtónyilatkozatában arra hívta fel a
ﬁgyelmet, hogy a szegedi szuperlézer működtetéséhez nem kell külön erőmű, mert
a nagy energiájú impulzusok időtartama
nagyon rövid. A másodperc túlnyomó részében nincs „fény”.
Az ELI-ALPS két fázisban, a 2007–2013as költségvetési időszak és a 2014–2020-as
uniós időszak gazdaságfejlesztésre szánt
kereteiből valósult meg mintegy 71 milliárd
forintból. (Az ELI-ALPS beruházást a kormány az Új Széchenyi program között szerepelteti.) A tudományos fejlesztés forrásának 85 százalékát az EU Európai Regionális
Fejlesztési Alapja biztosította. A jelenlegi
elképzelések szerint 2019 közepére minden
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A 24 500 négyzetméter összalap-területű kutatóközpont stabilitását a talajmechanikai tulajdonságoknak megfelelően 819 cölöp biztosítja, amelyek közül
a leghosszabb 45 méter mélyre nyúlik. A rezgésmentes kísérleti terekben
a hőingás legfeljebb 0,5 Celsius-fok lehet.

tudomány

egységet összeállítanak, illetve letesztelnek.
A szegedi központ a Csehországban és Romániában épülő társintézményekkel 2019 végétől működik teljes kapacitással.
A kutatóhely nemcsak szakmai szempontból, hanem anyagilag is konkurenciát jelent a
magyar kutatóhelyeknek, hiszen az ott dolgozók a nyugat-európai bérszínvonalat megközelítő ﬁzetésért dolgozhatnak. Az új magyar
tudományos bázis a teljes létszámát 2018 végére éri el, de már most több mint kétszázan
dolgoznak Szegeden, hiszen a már az intézet
kötelékébe tartozó 140 szakember munkáját
– kétharmaduk magyar – hetven-fős személyzet segíti. Amikor minden a helyére kerül, az
intézetben 170 kutató és mérnök dolgozik
majd az egykori szovjet laktanya helyén felhúzott ultramodern épületben. A jelenlegi stáb
tagjai közül többen évek óta részt vettek az
előkészítő munkában – kísérleteket végeztek,
illetve kidolgozták a majdani munkát megalapozó elméleteket. Ennek keretében laborokat béreltek a Szegedi Tudományegyetemtől,
az MTA Wigner Fizikai Kutatóközponttól, a
Pécsi Tudományegyetemtől. Együttműködési
szerződéseket kötöttek görög, svéd, német,
francia, spanyol és olasz kutatóintézetekkel.
Ezeken a helyeken heteket, hónapokat töltöttek az ELI munkatársai azért, hogy megalapozzák a majdani szegedi kutatásokat, hogy
minél jobb eszközökkel kezdjék el a munkát,
hogy a lehető legjobb diagnosztikai eszközök
álljanak a rendelkezésre. Osvay Károly szerint
ugyanis a kutatók nem születnek, hanem évtizedes gyakorlattal válnak azzá a szakemberek.
Az ő képzésüket szolgálják az előbb említett
együttműködések.
Az első két lézer ebben a hónapban érkezik
Szegedre, 2018 elejére pedig már valóban attoszekundumos – egy attoszekundum a másodperc milliárdszor milliárdod része – impulzusaik is lesznek. Az egyik lézerberendezés teljesen kész, a litván partnerek időre teljesítették
vállalásukat. A második lézerrendszer július
elején a németországi Jénából érkezik, ez utóbbit helyezik azonban először üzembe, a litvánt
csak 2018-ban. Az épület ugyan elkészült, de
a balti országból érkező berendezés beszereléséhez további fejlesztésekre van szükség.
Az úgynevezett közép-infravörös lézert egy
Nizza melletti francia vállalkozás szállítja – ezt
várhatóan szeptemberben rakják össze.
„Amint beüzemeljük az eszközöket, indulhatnak a mérések. A francia lézerre már két
kutatócsoport is mérési időt kért. Terveink
szerint decemberben sor kerülhet ezen az első
külső kísérletre. Biztosak vagyunk abban, hogy
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a jénai lézerre is nagyon nagy lesz a kereslet” – nyilatkozta az épületkomplexum átadó ünnepségén Osvay Károly, aki szerint
bizonyos területeken kevés a szakember,
de olyan is akad, ahol több a jelentkező,
mint amennyire igény van. Az előbbire példa a lézeres részecskegyorsítással foglalkozó terület. Európában ugyanis több eszköz
– ilyen például a világ leghosszabb szupravezető lineáris részecskegyorsítója, a Hamburg melletti European XFEL, amellyel atomi szintű szerkezeteket és folyamatokat
akarnak lefényképezni – is kiváló kutatási
feltételeket biztosít az ilyen képzettségű
szakembereknek. Lézeres részecskegyorsításban jártas kutatóból több is lehetne. Kifejezetten lézeres szakemberekből ellenben
jól áll a szegedi központ.
„Nagy öröm, hogy idáig eljutottunk, ám
a projektet a kezdetektől ismerő, abban aktívan közreműködő és örökösen elégedetlen
emberként vannak hiányérzeteim. Ugyanakkor a nagy európai kutatás-fejlesztési berendezések építését ismerve nem lehetek
elégedetlen” – összegez Osvay Károly, aki
példaként a Franciaországban épülő hatalmas nemzetközi kísérleti termonukleáris
reaktort (ITER) említi. A Cadarache-ban
formálódó fúziós erőmű mögött hiába állnak a legtehetősebb államok – az Egyesült
Államokon kívül az Európai Unió, Kína, India, Dél-Korea, Oroszország és Japán –, a kivitelezés majdnem egy évtizedes késésben
van. És nem ez az egyetlen példa a csúszásra. Ehhez képest nagyon is időben készült
el a szegedi épületegyüttes.
Az egyértelmű, hogy mit jelent Szegednek az ELI-ALPS, de mit jelent az egyetemnek? – a kérdést Szabó Gábornak, a Szegedi Tudományegyetem rektorának tettük
fel. Az akadémikus szerint világosan látszik, hogy a két intézmény között igen szoros együttműködésre van szükség, hiszen
egymásra vannak utalva. Ezt felismerve az
egyetem és a lézerközpont stratégiai megállapodást írt alá. Az is egyértelmű, hogy
a közös munka első fázisa nem mentes
a problémától az egyetem számára, hiszen
a kollégák közül sokan, részben vagy egészen átmentek a lézerközpontba, ami természetes folyamat. Hosszú távon azonban
az egyetemet is szolgálja ez a csúcsberendezés, mert a központba érkező külföldi
kutatókra is számítanak az oktatásban.
A lézerﬁzikus rektor szerint az eddig is elismert szegedi ﬁzikusképzés nívóját emeli,
hogy a vendégkutatók folyamatosan nem-
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Az épületkomplexum környezetében mindenhol megjelenő vízfelületek,
szökőkutak, valamint a teljes területen az esővíz összegyűjtését biztosító,
körbejárható záportározó kiváló lehetőséget biztosítanak a zöld környezetben való
kikapcsolódásra, és emellett jelentős mikroklíma-javító hatásuk is van.

zetközi szintű előadásokat prezentálnak.
Ennek fejében a lézerközpontból az egyetem doktori képzésére delegált ﬁatal szakemberek tandíjmérséklésre számíthatnak.
Szabó Gábor úgy véli, hogy hosszú távon
nagy szerepe lehet a szegedi egyetemnek az
ELI-ALPS működésében, elsősorban azért,
mert a lézerközpontban végezhető kísérletek komoly előkészítést igényelnek, akár
több hónapos, féléves munkát. Ehhez olyan
ember kell, aki az ELI-hez, de az adott szaktudományhoz, például a biológiához, anyagtudományokhoz is ért. Az sem biztos, hogy
a kísérletezést az ELI-ben kell kezdeni, az
egyetemi lézerlaborokban az előkísérleteket
lehet elvégezni. „Az ELI-ALPS-nak se módja,
se szándéka, hogy felvegyen biológusokat, vegyészeket, ezeknek az embereknek az egyetemen kell elérhetőnek lenniük. Ez kiterjed más
tudomány területekre is” – érzékeltette a
rektor, hogy az egyetem milyen fontos hát-

tudomány

térbázist jelent az új központ számára. Szabó
Gábortól azt is megkérdeztük, hogy az új
kutatóhely hatása érződik-e a jelentkezők
számán? A válasz: ﬁzika tanári szakra jóval
többen jelentkeztek az idén, mint a megelőző években. Az ELI eddig csak ígéret volt, a ﬁatalok már látják, hogy az álom megvalósult.
A rektor szerint a kutatóhely látogatóközpontját a ﬁatalokat lenyűgöző élményházzá
kell tenni. Óriási lehetőség, ha valakit azért
sikerül a műszaki és természettudományos
pályára terelni és ott tartani, mert egyszer
körbejárta a lézerközpontot. A minta a svájci részecskegyorsító központ, a CERN lehet,
ahol hihetetlen proﬁ körülmények várják az
érdeklődőket.
Az átadóünnepség „sztárvendége” az
attoﬁzika egyik megalapozója, Krausz Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a németországi Max Planck Kvantumoptikai Intézet igazgatója volt. A Mó-

ELI - ALPS, átadás, rezgésmentes alap, tisztaterek, attoszekundum

Ha már az attoﬁzika költözik a lézerközpontba, nem árt, ha tudjuk, mennyi idő
egy attoszekundum. Krausz Ferenc példával szemléltette az idő e parányi mennyiségét. A fény nagyjából egy másodperc
alatt ér a Földről a Holdra. Ugyanez a fény
egy attoszekundum alatt a 0,3 nanométer nagyságú vízmolekula egyik szélétől
a másikig jut el. A kérdés az, hogyan lehet
az ilyen rövid idő alatt lejátszódó folyamatokat láthatóvá tenni? Ha nem is egyszerűen, de lehet. Az eddig emberi szem számára
láthatatlant, így például az elektronok mozgását is megmutathatják az ELI-ALPS kutatóközpont berendezései. Az elektronok
mozgása ugyanis rendkívül gyors: attoszekundumban mérendő. Miért fontos nekünk az elektronok mozgása? Krausz Ferenc szerint azért, mert ha megmozdul egy
elektron egy molekulában, megváltozik
a molekula formája, alakja, funkciója is.
Így ez a molekula már nem úgy működik
a testben, ahogy kellene. Ahhoz, hogy a rák
különböző fajtáinak a gyógyítására megfelelő terápiákat fejleszthessenek ki a kutatók, a mikroszkopikus folyamatokat kell
minél jobban megérteniük.
A szegedi lézerközpont egyik nagy ígérete, hogy éppen a daganatkutatásban hozhat átütő eredményt. A ﬁzikus meghökkentette a hallgatóságot, amikor arról szólt,
hogy „a statisztikák szerint minden második ember életében daganatos beteg lesz,
e csoport fele rákbetegségben veszti életét.
Azaz, a teremben ülők negyede rákban hal
meg. Ez elég motiváció arra, hogy mindent
megpróbáljunk annak érdekében, hogy áttörést érjünk el e betegség gyógyításában.”
Az attoszekundumos méréstechnika segítségével elvileg már a néhány milliméteres

daganat is észlelhető – a rákos sejtek által
a véráramba juttatott anyagok kimutatásával. Ha ebben a stádiumban diagnosztizálható a betegség, akkor nagyságrendekkel
nagyobb az esély a gyógyítására. A problémát az jelenti, hogy a véráramba viszonylag
kevés ilyen molekula jut, de Krausz Ferenc
szerint akár egyetlen csepp vérből is kimutatható lesz annak az első molekulának
a jelenléte, amely kizárólag a rákos sejtekben képződik, illetve azok a molekulák,
amelyek az egészséges sejteknél nagyobb
számban fordulnak elő a daganatokban.
Mindkét fajta molekula használható biomarkerként a rákos megbetegedés diagnosztizálására. Ezután már „csak” az apró
daganat helyét kell megtalálni, majd megsemmisíteni. (A tüdőrák egyik fajtájában
biztató eredményeket értek el.) „Ennek a
forradalmi technológiának az alapjait elsőként a világon az ELI-ALPS teremti meg”
– jelentette ki Krausz Ferenc.
„Az ELI-ALPS nem egy a sok közül, nem
egyszerűen egy modern laboratórium.
Az ELI-ALPS európai összefogásnak, a magyar kormány támogatásának köszönhetően elsőként teremti meg annak esélyét, hogy
azokat a mikroszkopikus folyamatokat
megﬁgyelhessék, amelyek a súlyos betegségek gyógyításának az előfeltételei, mert valós időben és a kutatók szemével láthatóvá
válnak” – emelte ki az attoszekundumos
fényimpulzus forrás jelentőségét Krausz Ferenc. A ﬁzikus Szent-Györgyi Albert szavaival fejezte be előadását: „Minél alapvetőbb egy felfedezés, annál távolabb esik
a gyakorlati felhasználástól, annál kevésbé
függ össze a mindennapi problémákkal.
Mégis ezek a nagy alapvető felfedezések viszik előre az emberiséget.” 

Az első két lézer idén nyáron érkezik Szegedre, 2018 elejére pedig már
attoszekundumos impulzusaik is lesznek. A közép-infravörös lézert várhatóan
szeptemberben rakják össze. A beüzemelés után kezdődhetnek a mérések.

Forrás: eli-hu.hu

ron született ﬁzikus kutatócsoportjával elsőként állított elő és mért meg attoszekundumos fényimpulzust – erre 2001-ben
Bécsben került sor –, és használta fel azt az
elektronok atomon belüli mozgásának feltérképezésére, megalapozva ezzel az attoﬁzika tudományát. A 2008-ra továbbfejlesztett módszerrel rutinszerűen tudnak
100 attoszekundumnál rövidebb impulzusokat előállítani. Ezekkel a molekulákban,
szilárd testekben lejátszódó szinte minden
folyamat elvileg láthatóvá tehető. A Thomson Reuters 2015-ös elemzése szerint Krausz
professzor a kanadai Paul B. Corkummal
együtt az attoszekundumos ﬁzikával esélyes
a Nobel-díjra. A mindig jól értesült médiacsoport szerint az attoszekundumos ﬁzika
a leginkább „Nobel-érett” tudományterületek egyike. (Eddig ez az elismerés elmaradt, de lehet, hogy éppen a szegedi eredmények hozzák el az attoﬁzika egyik megteremtőjének a legnagyobb tudományos
díjat.)
Az ELI-ALPS legfontosabb munkaeszköze a fény, aminek ezernyi arca van – mondta
Krausz professzor, aki szegedi előadásában
példákkal is igazolta, hogy miért indokolt
fénnyel, így a lézerrel kapcsolatos kutatások számára rendkívüli méretű és ennek
megfelelően rendkívül költséges infrastruktúrát létrehozni. Ha sikerülne például azt
a napenergiát begyűjteni, ami Szaúd-Arábia
területének mindössze nyolc százalékára
érkezik, az fedezné a jelenlegi létszámú emberiség teljes energiaigényét. Az internet
is elképzelhetetlen lenne az egész világot
átszövő optikai szálak hálózata nélkül – itt
is fény segítségével továbbítják az információt –, aminek hossza eléri az egymilliárd
kilométert.
Kutatók fél évszázados munkájának köszönhetően a lézerek napjainkra a tudomány minden területét meghódították.
Lézert használunk a gyógyászatban, az
anyagmegmunkálásban és megannyi más
területen. Friss lézeres példa a LISA (Laser
Interferometer Space Antenna), egy világűrbe tervezett gravitációshullám-detektor.
A magyar ﬁzikus szerint az egymástól ötmillió kilométer távolságra lévő három szonda
távolságát lézerek segítségével állandósítják
– a szondák közötti eltérés a hajszál vastagságánál kisebb lehet, bármilyen nehéz is
ezt elképzelni. Ezzel a precizitással a világűr
különböző pontjaiból érkező gravitációs
hullámokat elképesztő pontossággal és érzékenységgel mérhetik majd.
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Felejtenünk kell ahhoz,
hogy tanuljunk
„Túlélő” emberi agyszelet-preparátumokat vizsgál anatómiai és élettani
módszereket kombinálva Tamás Gábor akadémikus és csapata. A Szegedi
Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Agykérgi
Neuronhálózatok Kutatócsoport vezetőjétől azt is megkérdeztük, miként
bizonyították, hogy az emberi agy jelentősen különbözik az állatokétól.
Az információátadást biztosító idegsejtkapcsolatokat a ’90-es évek kísérleteiben az akkor szokásos állatmodelleken tesztelték az agykutatók. Mikor
nyílt lehetőség az emberi agy hasonló
vizsgálatára?

– Szegeden 2004-ben kezdtük el az emberi
agy idegkapcsolatainak új generációs vizsgálatát. A legelső kísérletek idején, szinte az
első pillanatban robusztus jelét láttuk annak,
hogy az emberi agykéregben szupererős
idegsejtkapcsolatok biztosítják a rendkívül
hatékony információáramlást. Ez az eredmény annyira fundamentálisan átalakította
az idegi hálózatok működéséről alkotott elképzeléseinket, hogy munkánkban azóta is
prioritást élvez ez a kutatási irány.
Miként vált lehetségessé az emberi agykéreg működés közbeni vizsgálata?

– A mélyagyi tumor miatt műtött páciens
előzetes és írásbeli hozzájárulásával etikai
engedélyt kaptunk arra, hogy a beavatkozás
miatt mindenképpen eltávolítandó, kisujjkörömnyi felületű agykéregdugón tudományos kísérletet végezhessünk. A sebészek
által a műtött páciens agyából eltávolított
élő agyszövetdarabkát azonnal mesterséges,
de az agy-gerincvelői folyadékhoz hasonló
összetételű, tápanyagtartalmú és hőmérsékletű oldatba helyezzük, majd körülbelül
fél milliméter vastag szeleteket készítünk
belőle. Ez a „túlélő” emberi agyszelet-preparátum körülbelül 24 órán át vizsgálható.

jektben a kísérleti eljárások megtervezése, a mérési módszerek kidolgozása több
mint egy esztendeig tartott. Az elmúlt időszakban évente 25-30 emberi agypreparátumot vizsgálhattunk. Amikor erre adott
a lehetőség, akkor három műszakban és
túlórázva vizsgálódunk a laboratóriumban.
A kísérletes anyag értékessége és ritkasága
miatt nem dolgozhatunk olyan tempóban,
mintha állatmodelleket használnánk, ezért
tervezhetetlen a munkánk előrehaladásának üteme. Tapasztalatom szerint négy-öt
évig tart, míg egy-egy projektet befejezünk.
E témával kapcsolatban az első publikációink 2006-ban és 2008-ban az ideg- és a biológiatudományok vezető folyóirataiban,
köztük például a Science-ben jelentek meg.
A kombinált anatómiai és elektrofiziológiai analízis elvét doktoranduszként
Oxfordban tanulta meg. Mi az, amit eh-
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Hol tartanak ennek a projektnek a megvalósításában?

– Mivel rendkívül ritkán adódik lehetőség
emberi szövettel kísérletezni, nagyon felkészülten kell nekiállni a munkának. E pro-
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hez a tudáshoz „szegedikumként” tett
hozzá?

– Az agysejtek hártyáján átáramló ionáramok biztosítják a sejtek közötti kapcsolatot.
Mi olyan pontosan vagyunk képesek megmérni ezeknek a membránionáramoknak
az erősségét, amire korábban az emberi
sejtek esetében nem volt példa. Így mechanikus magyarázatot tudunk arra adni, hogy
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kvantum végzi a jelátadást. Egy ilyen rendszer ﬁnomhangolása legfeljebb úgy lehetséges, hogy egyszerre több, vagy csak egy
szinapszist kapcsolunk be. Ha viszont a sejtközi kommunikációt a szupererős emberi
szinapszisokban nézzük meg, akkor azt látjuk, hogy öt kvantumnyi egység áll készen
arra, hogy felszabaduljon a jeladó sejtből
a jelfogó sejt felé. Ez a felfedezésünk megmagyarázza, hogy az emberi agyban miért
olyan nagyon erősek ezek a kapcsolatok, és
arra is választ ad, hogy mitől lehet egyesével „halkítani” vagy felerősíteni az emberi
szinapszisokat.
Az idegi hálózat dinamikája befolyásolható?

A professzor egy idegsejtekről készült
fotót mutat.

az emberi szinaptikus, azaz sejtközi kapcsolatok mitől sokkal erősebbek, mint az eddig
vizsgált állatok esetében. Ezzel párhuzamosan a Nusser Zoltán akadémikusnak
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben vezetett csoportjával olyan
elektronmikroszkópos technikát alkalmazunk, amellyel szintén nem vizsgáltak még
emberi agyszövetbeli szinapszisokat. Ez az
elektronmikroszkópos tomográﬁai eljárás
arra képes az idegsejti kapcsolatok helyén,
mint amire a CT a teljes testben. Mi nanométeres pontossággal, három dimenzióban
tudjuk feltérképezni az anatómiai struktúrát ott, ahol e kommunikáció történik.
A két vizsgálati módszer ötvözésével
milyen eredményre jutottak?

– Az idegi kommunikációban egy-egy kvantumnyi „csomag” szabadul fel a jeladó
sejtből a jelfelfogó sejt felé. Egy állati szinapszist vizsgálva azt látjuk, hogy egy ilyen
interakcióból átlagosan egy, maximum két

– Vannak gyenge szinapszisok és erős idegi kapcsolatok az emberi agyban. Hogyan
lehet tanulási modellezéssel az egyiket
erősíteni, a másikat gyengíteni? Az erre a
kérdésre adható válasszal új kutatási irányba indultunk el a Nemzeti Agykutatási
Program jóvoltából Szegedre települt Karri
Lamsa professzor csoportjával együttműködve. A tanulás két alapvető módszere hasonlítható a szobrász munkájához, aki vagy
egy halom agyaghoz tesz újabb és újabb
részeket és így formálja alkotását, vagy
úgy hozza létre művét, hogy egy kőtömbből lefaragja a „fölösleget”. Tehát tanulhatunk úgy is, hogy a kevés információból
szelektív erősítéssel, például gyakorlással
szerezzük meg a tudást, de úgy is, hogy a
sok-sok információból felejtéssel jutunk el
a lényeghez. A kétféle tanulási módszert
kombinálni is lehet: a szelektív erősítés után
felejtéssel eljutni a tudáshoz. Az emberi agy
mérete adott, így aztán ha e rendszer információtárolási képessége telítődik, akkor a
szaturáció következtében szinte automatikusan működésbe lép a beépített felejtési
folyamat. Vizsgálati eredményeink azt is
megmutatják, hogy a szupererős kapcsolatok tanulás hatására változnak: gyengébbek
lesznek. Ennek a változásnak a molekuláris
hátterét részben már sikerült feltárni.

ge kapcsolatokat igyekeznénk csendesíteni. Az emberi agyban gyógyszerekkel is
megtámogatható a felejtés, vagy úgy is
mondhatnánk: a negatív tanulási folyamat
generálható. Ez az eredményünk arra is felhívja a ﬁgyelmet, hogy az állatmodelleken
letesztelt gyógyszerhatóanyagok az emberi
agykéregben nem ugyanúgy hatnak.
Mi a radikálisabb oka annak, hogy az
emberi ideghálózat nagyban különbözik az állatokétól?

– Erre a kérdésre választ keresve számoltuk
meg, hogy hányféle idegsejttípusból épül
föl az emberek, illetve a kísérleti állatok
agya. Épp most végezzük az utolsó simításokat azon a tudományos közleményünkön, amelyben megadjuk a részletes választ,
bizonyítjuk állításainkat. Most csak annyit
mondhatok, hogy más összetevőkből áll az
emberi agykéreg, mint az állatoké. A variabilitásbeli különbség akkora, mint az Amazonas vidékének őserdeje és egy európai
lombos erdő közötti eltérés.
Az emberi és az állati agy lényegi különbségeinek számszerűsítése és bizonyítása után milyen kérdésekre keresik a választ – az Európai Unió, a
Nemzeti Agykutatási Program, illetve
a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Hivatal mellett amerikai magánalapítvány
támogatását elnyerve – a következő
négy-öt évben?

– Az „ismétlés a tudás anyja” közmondásból kiindulva a tanulásban ismert folyamatokat játszattunk el az erős szinapszisokkal: ugyanazt a motívumot ismételtük az
idegi hálózatban. Azt tapasztaltuk, hogy
az ismétlést követően az erős szinapszisok
szelektíve gyengíthetőek, ráadásul nagyobb mértékben, mintha az eleve gyen-

– Mitől gyökeresen más az emberi idegi
hálózatok dinamikája? Miért van abban kitüntetett információáramlásra lehetőség
– az állatokéhoz képest? Mitől erősebbek
az emberi szinapszisok, azok tanulás vagy
más folyamatok eredményeként jönnek
létre? Valóban a kvantumok számát váltogatjuk-e akkor, amikor tanulunk, illetve
felejtünk? Valószínű, hogy az emberi agy
egyedi tulajdonságainak a kialakításában
részt vesznek a szuperhatékony kapcsolatok. Ha találunk egy olyan, etikailag vállalható, de információtartalmában az eddigieknél lényegesen gazdagabb eljárást, amivel
vizsgálhatjuk a pácienseink agyműködését,
akkor azt szeretnénk eldönteni, hogy az
erős emberi szinapszisok kapcsán kialakuló eseményláncolatok hogyan fűződnek
gondolatokká, miként rögzülnek memóriaeseményekké. Számítok arra, hogy más kutatások is bizonyítják: az emberi agy jelentősen különbözik minden más élőlényétől.
Az agyunk tesz minket emberré. 
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Inzulintermelés másként
A Debreceni Egyetem kutatói olyan
anyagokat találtak, melyek serkentik
az inzulintermelő béta-sejtek működését, így új távlatokat nyithatnak
a cukorbetegség kezelésében.

A

szervezet cukorháztartásában központi szerepet játszó inzulin több szerv és szövet cukorfelvételét teszi lehetővé. Diabéteszről az inzulintermelő béta-sejtek elvesztésekor beszélünk,
vagy ha az általuk termelt inzulin nem képes a hatását kifejteni
a szöveteken. A Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
Orvosi Vegytani Intézetének, valamint a Természettudományi és
Technológiai Kar Szerves Kémiai Tanszékének kutatói bizonyos vegyületekről – az úgynevezett glikogén foszforiláz inhibítorokról –
kimutatták, hogy képesek stimulálni az inzulint termelő bétasejtek működését. A vizsgált vegyületek között voltak olyanok,
amelyeket a Szerves Kémiai Tanszéken állítottak elő, illetve már
ismert, sőt emberi kipróbáláson átesett anyagok is. Az egyetem
szakemberei ezekkel az anyagokkal kezeltek egereket és különböző tenyésztett sejteket. Az eredmények közül a legmeglepőbb az

Gravitációs hullám
harmadszor
Harmadszor is gravitációs hullámokat
észlelt a LIGO nevű eszköz. Ezek a hullámok is akkor keletkeztek, amikor két
fekete lyuk összeolvadásával egy
nagyobb fekete lyuk jött létre.

A

LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory)

2017. január 4-i jelről a Physical Review Letters folyóiratban június
elején megjelent cikk számolt be. A legutóbbi jel jött egyébként
a legtávolabbról: a fekete lyukak összeolvadása tőlünk mintegy
hárommilliárd fényévnyire történt. (Az első és a második észlelés
objektumai 1,3 és 1,4 milliárd fényévnyire voltak.) Az újonnan felfedezett, összeolvadással keletkezett fekete lyuk körülbelül 49-szer
akkora tömegű, mint a mi Napunk. Ez az érték a korábban észlelt
két, szintén összeolvadásból származó fekete lyuk tömege közé
esik, amelyek 62, illetve 21 naptömegűek. Az elemzéseket két egyforma detektor végzi az Egyesült Államokban, amelyeket a Caltech
és az MIT egyetemek működtetnek. Frei Zsolt, az Eötvös Loránd
Tudományegyetem professzora, az ELTE LIGO tagcsoportjának vezetője szerint a kérdés már nem az, hogy tudjuk-e észlelni a gravitációs hullámokat, hanem az, hogy hogyan és mire használhatjuk
ezeket a jeleket az asztroﬁzikában és a világegyetem megértésében. A gravitációs hullámokat detektáló programban több mint
ezer tudós vesz részt a világ minden tájáról. 

Forrás: LIGO

2015 szeptemberében észlelt először gravitációs hullámokat, a másodikat 2015 decemberében regisztrálta. A harmadik,

a felismerés volt, hogy az alkalmazott molekulák képesek voltak
a béta-sejtek működését serkenteni, azaz emelték az inzulin termelődését és kiválasztását is több biokémiai útvonalon keresztül.
(A kutatók eredményeiket a British Journal of Pharmacology és
a Plos One tudományos szaklapokban publikálták.) A most felfedezett biokémiai folyamatok távlatilag új gyógyszeres támadáspontot jelenthetnek, amelynek segítségével a beteg saját inzulintermelését serkenthetik. 
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Szerző: Bogdán Zoltán

Logisztika 4.0
– és ami mögötte van
Ma már egyre gyakrabban nem modern vagy 21. századi logisztikáról beszélünk, hiszen a „Logisztika 4.0” igazi erőt, dinamizmust sugalló kifejezés,
amely ráadásul szinte elválaszthatatlanul összekapcsolódik a nagy karriert
befutó Ipar 4.0-val. Mögöttük pedig felsejlik a negyedik ipari forradalom
világformáló, kissé fenyegető árnya. A logisztika globális és hazai jövőjéről
Kádár Botonddal, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) tudományos főmunkatársával, illetve Bóna Krisztiánnal,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék vezetőjével beszélgettünk.

A

hhoz képest, hogy az Ipar 4.0 (Industrie 4.0) kifejezést alig öt évvel ezelőtt találták ki Németországban, viharos gyorsasággal söpört végig
a kontinensen, és ma már széles körben az ultramodern (digitális, hálózatos) ipar szinonimájaként használják. Nem sokkal utána megjelent és hozzátapadt a Logisztika 4.0 kifejezés is, ami szinte magától értetődik, hiszen
sem a gyárkapun belüli ipari termelés, sem a gyárkapun
kívüli ellátási láncok nem képzelhetők el hasonló fejlettségű logisztika nélkül. A szakemberek persze tudják, hogy ez
így van már évtizedek óta, csak abban az időben még nem
nevezték 2.0-nak vagy 3.0-nak az akkori legfejlettebb ipari

Alapfogalmak
Már a „hagyományos” logisztika is sokkal több, mint egyszerű szállítás és raktározás. Bizonyos esetekben már az alapanyag kitermelésének a megszervezése is ide tartozik, ezenkívül a cégek közötti külső,
valamint a komplett belső áruszállítást, anyagmozgatást, raktározást,
rakodást, anyagellátást, áruelosztást és hulladékkezelést is magában
foglalja. Ezekre épül rá a Logisztika 4.0. A 21. századi logisztikusoknak
tehát egyaránt érteniük kell a logisztikai, áruszállítási, informatikai és
vállalatirányítási rendszerekhez, a raktártechnológiához, az anyagmozgató gépekhez, eszközökhöz, berendezésekhez, magától értetődően
az ellátási hálózatokhoz, és legújabban már az úgynevezett „zöld”
logisztikához is.
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és logisztikai megoldásokat. A nagyközönség viszont szereti a
látványosan leegyszerűsített üzeneteket, mint amilyen ez a 4.0-s
címke, így az polgárjogot nyert, legalábbis az Európai Unióban.
Az Egyesült Államokban inkább a „kiber-ﬁzikai rendszerek”
(Cyber-Physical Systems) elnevezést használják, Kínában viszont
nem címkéznek, hanem szakadatlanul gyártanak és fejlesztenek,
mert tudják, hogy ez az európai „visszaiparosítás” tulajdonképpen
az ő bőrükre megy.
Anélkül, hogy belemennénk a „hány ipari forradalom volt eddig?” című vitába, annyit leszögezhetünk, hogy a 21. században
valóban forradalmi változások történnek a termelés világában,
amit most már közmegegyezéssel negyedik ipari forradalomnak
hívunk. Ez leginkább arról szól, hogy a gépek és eszközök összekapcsolódnak, a gazdaság hamarosan egyetlen hatalmas, intelligens információs rendszerbe integrálódik.
Az Ipar 4.0 egy olyan német/európai koncepció, amely e forradalom kihívásaira ad erőteljes válaszokat, mégpedig elsősorban
az ipari folyamatok teljes digitalizációjával és hálózatosodásával,
az információs technológia és az automatizálás egyre szorosabb
összefonódásával. Közvetlen cél, hogy megállítsák az európai ipari
gyártás leépülését, illetve elmozduljanak a magasabb hozzáadott
értékű termelés felé. A logisztika meg, mondhatni sziámi ikerként
követi az ipart ezen az izgalmas, bár egyelőre felderítetlen és beláthatatlan úton – miközben neki a gyárkapukon kívül is rendkívül
fontos szerepe van. Merthogy az Ipar 4.0 nem egy elméleti konstrukció, legfontosabb feladata a termékek költséghatékony gyártása, ezeket a cikkeket aztán valamilyen úton-módon el is kell juttatni a felhasználókhoz, a fogyasztókhoz. Ennek az útnak és módnak
a kitalálása jelenleg a logisztika legfontosabb feladata.

Kutatásban jók vagyunk
Noha a magyar ipar és logisztika nem arról híres, hogy high-tech
eszközökkel és berendezésekkel árasztja el a világpiacot, van egy
olyan szegmens, ahol komoly tényezőként tartanak számon ben-

nünket, és ez a kutatás. A legendás „magyar mérnökagy” némi túlzással egy közepes teljesítményű számítógéppel képes olyan eredményeket produkálni, amelyre vevők a világ legfejlettebb cégei is.
Az MTA SZTAKI egyik legnagyobb, legproduktívabb egysége
a 45 fős Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium, ahol
gyártási és logisztikai (Logisztika 4.0-s) problémák megoldásával
foglalkoznak a mérnökök, matematikusok és informatikusok. Kádár Botond tudományos főmunkatárs osztja meg velünk, hogyan
is látszik erről a helyről a logisztika világszintű átalakulása.
Az természetesen senkit nem lephet meg, hogy a megrendelőik
jelentős része nagy külföldi (esetleg Magyarországon termelő) cég,
elsősorban nekik van ugyanis stabil igényük (és pénzük) azokra az
alkalmazott kutatási eredményekre, amelyeket a labor produkál.
Rajtuk kívül erős középvállalatoktól is kapnak feladatokat, sőt feltörekvő, teljesen magyar tulajdonú cég is jelentkezett már náluk.
A kimagasló szellemi teljesítmény mellett értelemszerűen a szolgáltatás kiemelkedő ár-érték aránya (magyarul viszonylagos olcsósága) is sokat nyom a latban, viszont rossz munkát a logisztikában
is csak egyszer lehet eladni.
Ami a konkrét megbízási projekteket illeti, általános tapasztalatuk, hogy egyre kevesebb a „rutinfeladat”, és egyre több köthető
az Ipar vagy a Logisztika 4.0-hoz. Csak a csoport egy kisebb része
foglalkozik a „klasszikus”, gyáron kívüli, hálózatos logisztikával, a
fő erősségük a gyárkapun belüli logisztikai problémák megoldása.
A hálózatos kutatás-fejlesztési projekt megrendelője általában
egy olyan nagyobb, dinamikusan erősödő cég, amelynek logisztikai problémái keletkeznek, mondjuk, a beszállítóival. A labor munkatársai digitálisan leírják és modellezik a hálózatot, a gyártási és
logisztikai folyamatokat, majd a végén megoldási javaslatot tesznek, hogyan kell átalakítani az egész rendszert, milyen fejlesztéseket kell elvégezni, hogy az alapanyag vagy az alkatrész megfelelő
minőségben és kellő időben mindig megérkezzen. Ennek egy variációja, amikor a tervezőknek konkrétan ki kell számítaniuk, hogy
egy adott beszállító cég percre pontosan mikor, milyen bontásban
és mennyiségben tegye le a gyár „kapujába” az adott alkatrészt,
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A gyártási logisztikában egy adatchippel rendelkező alkatrész
az első gépi művelet után önmaga dönti el, hogy egy robottargoncával melyik munkaállomáshoz megy tovább, és rugalmasan változtat, ha netán egyik vagy másik gép kiesik.

hogy a gyártósor a hét minden napján 24 órában működőképes
legyen, és ne fordulhasson elő milliós károkat okozó leállás. Ilyenkor egy hálózatba kötött, okos (a későbbiek során esetleg majd
vezető nélküli) kamion is jó szolgálatot tesz: összeveti a közlekedési helyzetről szóló információkat a menetrenddel, majd nem
előbb és nem utóbb érkezik a gyárba az előírtnál, mert mind a
kettő gondot okozna.
Mindezt leírni sokkal könnyebb, mint megvalósítani – és ez
fokozottan igaz fő tevékenységi körükre, a gyáron belüli logisztikára, amely manapság már szinte elválaszthatatlanul összeforr az
Ipar 4.0 problémakörével. Tulajdonképpen csak erőszakkal lehetne szétválogatni a különböző gyártástervezési, gyártásirányítási,
gyártásoptimalizálási, ütemezési és szállítási folyamatokat, melyikben mennyi a gyártás és mennyi a logisztika. Az megkérdőjelezhetetlen, hogy termékeket, anyagokat, félkészárukat az egyre inkább
automatizált, robotizált, digitalizált gyáron belül is el kell juttatni
A-ból B pontba, elő kell készíteni egy munkaállomásra. Természetesen minél gyorsabban, hatékonyabban és olcsóbban, fennakadás nélkül. Mindehhez megfelelő információval kell rendelkezni,
amelyet a keletkező hatalmas mennyiségű adatból kell kiszűrni.
A kutatók feladata itt is egy olyan rendszermodell kialakítása,
amely zökkenőmentessé teszi ezt a belső logisztikát.
Ez már az Ipar 4.0 előtt is így volt, de a robotizáció, az IoT (Internet of Things) eszközök, a hálózatok, az okos szenzorok, a felhő
alapú adatok, a Big Data, az M2M (Machine-to-Machine) kommunikáció mindezt lényegesen magasabb szintre emeli. A jövőben
egyre jellemzőbbé válik, hogy azokkal a tárolási kapacitásokkal,
kommunikációs technológiákkal, amelyekkel egy Ipar 4.0-s üzem
rendelkezik, sokkal részletesebben és pontosabban végig lehet
követni valamilyen termék útját a gyártási és logisztikai láncban.
Egy adatchippel ellátott alkatrész, amely majd valamibe beépül,
miután rácsatlakozott a lokális hálózatra, mintegy önmagát viszi
tovább információként, adatként a következő munkaállomásra.
Gyakorlatilag „el tudja mondani”, mikor, hol, mi történt vele. Ennek ma még kissé utópisztikus oldalága, hogy az alkatrész az első

gépi művelet után önmaga dönti el, hogy egy robottargoncával
melyik munkaállomáshoz megy tovább, és rugalmasan változtat,
ha netán egyik vagy másik gép kiesik.
A szűken vett gyártási logisztikában is jóval több döntési pont
jöhet létre: valamivel gyorsan álljanak le, mert arra már nincs megrendelés, esetleg tegyék félre, mert befutott valami fontosabb.
Régebben, ha elindítottak egy munkafolyamatot, a termék mindenképpen elkészült, utána raktározták, ami tetemes idő- és pénzveszteséget jelentett.
Talán hangsúlyozni sem kell, hogy e folyamatok során hatalmas
mennyiségű adat (Big Data) keletkezik, amelynek feldolgozása, értékelése, majd modellezése, a megfelelő algoritmus megtalálása
nagyon komoly fejlesztői, kutatói feladat. Olyannyira, hogy ezen
alkalmazott kutatási feladatok mögé (elé) gyakran kifejezett alapkutatás szükségeltetik, mondjuk, egy olyan matematikai modell
vagy bizonyítás, amely korábban még nem létezett. Az említett
feladatokból származtatható, kutatást is igénylő feladatok igen
fontosak a labor számára, hiszen ezekből a problémamegoldásokból születnek meg azok a tudományos cikkek, amelyekre majd
hivatkozni lehet, illetve az esetleg még hiányzó PhD-k. Hiszen egy
akadémiai kutatóintézetben a munkatársakat a kutatási eredményeik és nem az intézetnek szerzett árbevétel alapján értékelik.

Globális megatrendek
A BME logisztikai tanszéke az egyik legjobb helyszín arra, hogy
a Logisztika 4.0-ról, illetve a logisztikai „megatrendekről” tudjunk
meg újdonságokat. Nemcsak azért, mert évtizedes felhalmozott
tudásra építhetnek, nemzetközi kapcsolatokkal, saját kutatólaborral és hamarosan egy kiválósági központtal is rendelkeznek,
hanem mert naponta szembesülnek azzal az égető kérdéssel: mit
is tanítsanak a jövő logisztikai mérnökeinek, amit még öt, tíz vagy
éppen húsz év múlva is használni tudnak.
Bóna Krisztián tanszékvezető ez utóbbi kérdésre frappáns választ ad: „A hallgatókkal természetesen megismertetjük az alapvető
rendszereket, technológiákat és hálózatokat, de tulajdonképpen
leginkább arra kell felkészíteni őket, hogy a jövőben bármilyen körülményhez rugalmasan alkalmazkodjanak. Harminc éve még nem
volt internet vagy mobiltelefon, ma egy komplett, hálózatra kötött
számítógépet hordunk a zsebünkben. Ezek az eszközök, mint ta-

Logisztika 2050-ben
Nem konkrét, lineáris jövőképet, hanem öt lehetséges forgatókönyvet vázol fel a Deutsche Post DHL által kidolgozott, Logisztika
2050-ben című tanulmány, amelyet a szakmában a legjobbnak,
legátfogóbbnak tartanak. 1. Elszabadult gazdaság – az összeomlás veszélye; 2. Megahatékony megavárosok; 3. Testre szabott
megoldások; 4. Bénító protekcionizmus; 5. Globális rugalmasság
– lokális alkalmazkodás.
A fő kérdés, hogy a következő évtizedekben képes lesz-e az emberiség egy fenntartható, együttműködő világgazdaság megteremtésére vagy éppen ellenkezőleg: jön a klímakatasztrófa, a bezárkózás, a széttagoltság? Biztató hír lehet a szakmának, hogy a
logisztikai szolgáltatások iránti igény szinte mindegyik forgatókönyv szerint jelentős mértékben nőni fog – bár alapvetően
más és más kihívásoknak kell majd megfelelniük.
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pasztaljuk, tökéletesen megváltoztatták a világot és benne a logisztikát – a három évtizeddel ezelőtt végzett kollégák pedig még ma
is dolgoznak közöttünk. Pedig az elmúlt időszakban csak egy »normális« fejlődést tapasztalhattunk, a negyedik ipari forradalomban
a technológia fejlődése lineárisból exponenciálisba csap át, még csak
nem is sejtjük, milyen irányokban és milyen következményekkel.
Az viszont erősen valószínűsíthető, hogy a jövő logisztikai mérnöke
majdhogynem informatikus lesz – igaz, részben már ma is az.”
A rutinos oktató javasolja, hogy szűkítsük le a megatrendekről
szóló kérdéskört, hiszen a logisztika szinte észrevétlenül annyira
átszövi már a mindennapi életünket, hogy csak a főbb szegmensek
jellemzése is átláthatatlanná tenné a cikket. Az Ipar 4.0-val legközelebbi kapcsolatban lévő gyártási hálózat például jóformán egy
külön világ, ráadásul a beszállítók is külön gyárak, külön hálózattal. Azután a gyár és a vevő között ott van még egy bonyolult és

kiﬁnomult értékesítési hálózat is. Így alakul ki a hálózatok ﬁzikai és
virtuális hálózata.
A terméket mindenképpen tárolni, mozgatni kell, különböző
logisztikai csomópontokra eljuttatni, hogy megérkezzen a boltba,
majd hozzám, a fogyasztóhoz. Közkeletű tévedés, hogy a logisztikai hálózatot a közlekedési hálózattal azonosítják. A logisztika sokkal több annál a szállítóeszköznél, amely az árut az egyik raktárból
a másikba viszi. A virtuális logisztikai hálózaton belül hihetetlen
mennyiségű adat áramlik, amelyek feldolgozása és értékelése után
realizálódik csak a ﬁzikai valóságban is a termék A pontból B-be
juttatása. Ez már részben ma is így van, de a jövőben sokszorosan
„ígyebb” lesz: a hálózatba kötött IoT eszközök, a robotika-kobotika,
a virtuális valóság, a mesterséges intelligencia, a 3D nyomtatás,
a drónok stb., az Ipar 4.0-val összefüggésben a logisztika területét
is meghódítják és átalakítják.
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Ha nem gyártói, hanem fogyasztói szemszögből nézzük a globális logisztikát, a legnagyobb kihívás egyértelműen az e-kereskedelem (e-commerce) robbanásszerű fejlődése. A különböző webáruházak és shopok forgalma már évek óta exponenciálisan nő,
és szemlátomást még csak a folyamat elején járunk. A fogyasztót
természetesen nem a háttérben sistergő technika érdekli, csak az,
hogy ha az oldalon kiválasztotta, megrendelte, majd kiﬁzette az
árut, egy héten belül kapja meg a megadott címre a csomagot.
(Az áruszállító drónok bizonyos jogszabályi akadályok miatt egyelőre még az Egyesült Államokban is lekerültek a napirendről.)
A fogyasztó döntését a legkevésbé sem befolyásolja, hogy ezt az
árut egy Ipar 4.0-s európai üzem, egy 3D-s nyomtató vagy Kínában
egy félautomata rendszer gyártotta le, robottargonca szállította-e
az autonóm kamionhoz vagy kézzel csomagolták, hogyan került
be az adata a Big Data hálózatba, a kütyüje pedig az európai raktárba. Csak az a lényeges, hogy a jó minőségű és olcsó áru minél
gyorsabban eljusson hozzá.
Az sem izgatja, hogy az ingyenes („free shipping”) szállítást enynyi idő alatt csak méregdrága repülővel lehetne teljesíteni Kínából,
hiszen szemlátomást megoldják valahogy. A Távol-Keleten ugyanis már a gyakorlatban alkalmazzák a Logisztika 3.0-t vagy 4.0-t:
a webáruházakból az üzemekbe kerül a megrendelés (adat), onnan
a csomagolóba, majd a helyi raktárakba az áru (anyagáram), óriási
konténerhajók szállítják az európai vagy amerikai kikötőkben lét-

szól, minden efelé mutat. Több kérdést vet fel a fenntarthatóság és
a környezetvédelem, amely főleg a fosszilis energiahordozókat használó szállítóeszközöket érinti. Az úgynevezett city logisztikában öt-tíz
éven belül valószínűleg átveszik a hatalmat az elektromos furgonok
és teherautók, de már nincs messze az az idő, amikor megjelennek
az első elektromos kamionok és szállítóhajók, illetve ezek autonóm
(vezető nélküli) formái. Különös ﬁgyelmet kell fordítani a 3D-s nyomtatásra és a drónokra is, mert minden bizonnyal meg fogják változtatni a világunkat, csak még nem tudjuk, pontosan hogyan. A 3D-s
nyomtatók elterjedése valószínűleg gyökeresen át fogja alakítani az
eddig megszokott anyagáramlási rendszereket, több alapanyagra lesz
szükség, viszont kevesebb készterméket kell szállítani. A drónokat
nem csak, illetve nem elsősorban csomagszállításra fogjuk használni, némi technológiai fejlesztés (és jogalkotói segítség) után hihetetlen módon el fognak terjedni a világban, nem lenne meglepő, ha tíz
év múlva a gyárban is drónok röpködnének a dolgozók feje fölött.
Feltéve, hogy az akkorra már tökéletesen digitalizált, automatizált,
robotizált üzemcsarnokokban szükség lesz még emberekre…

Példakép a szomszédban
Magyarország a Logisztika 4.0 terén nincs reménytelen helyzetben. Bár a hazai nagyvállalatok meg a kis- és középvállalkozások
egyelőre még csak ismerkednek az új ipari forradalom és az Ipar
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rehozott logisztika hálózati csomópontokba (gateway-ek) az árut,
hogy elhelyezzék a készleteket a gigantikus raktárakban. Innen érkezik azután meg Budapestre másfél hónap helyett néhány nap
alatt a költséghatékony kínai áru. Kipróbált és jól működő globális
gyártási és logisztikai hálózat ez, amely mögött intelligens megoldások és hatalmas hierarchikus szolgáltatói rendszerek vannak.
Bizony, nagyon össze kell szedni magát az EU-nak, ha vissza akarja
szerezni a pozícióit.
A tanszékvezető szerint a logisztikai „megatrendek” között talán
fölösleges is külön megemlíteni a hálózatosodást, hiszen minden erről

4.0 által generált kihívásokkal és azok pénzügyi következményeivel, a megoldás bizonyos értelemben kézzel fogható közelségben
van. A magyarországi hipermodern német autó- és egyéb gyárak
már ma is a legmagasabb szintet képviselik a gyártási és a hálózati
logisztika terén, és a vihargyors digitális átalakulásuk folyamatos.
Ez pedig ugyanígy igaz a kiterjedt (részben magyar) beszállítói
körre is. Egyebek mellett innen lehet és kell példát venni, vagy éppen csatlakozni a beszállítói programokhoz, mert az ipari forradalom és az Ipar 4.0 igen nagy valószínűséggel nem fog megállni az
országhatárnál. 
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coworking, pitchverseny • érzékenyítő könyv, autizmus

Diktálja a tempót
a Z generáció
Youth Challenge címmel 16 és 25 év
közötti fiataloknak szervezett
kétnapos vállalkozói workshopot
a Loffice közösségi iroda
júniusban Budapesten.

A

rendezvény egy nemzetközi együttműködés,
a European Coworking Network program
záróeseménye volt. A résztvevők munkája eredményeképpen született tanulmány, vállalkozói
kézikönyv és oktatási modul a jövő vállalkozóinak
biztosít majd támpontot.
A munka során végzett kutatásból kiderült,
hogy a Z generáció ﬁataljainak 40 százaléka tervezi
saját projekt indítását a jövőben. 71 százalékuk érzi
úgy, hogy a terveihez pénzügyi forrás szükséges, és
55 százalékuk gondolja azt, hogy üzleti ismeretekre
szeretne szert tenni az induláshoz. A célcsoportba

olyan diákok tartoztak, akikben megvan a vállalkozói szellem, illetve vannak saját vállalkozás indítására vonatkozó elképzeléseik.
A ﬁatalok először „mini mesterkurzusokon” vettek részt a kreatív gondolkodás,
üzletfejlesztés, márkaépítés, kommunikáció és PR , valamint a pénzügyi ﬁnanszírozás témakörében. Megszerzett tudásukat azonnal hasznosíthatták is, hiszen
a négy csapatra nem kisebb feladat várt, mint hogy a program fő témájához,
a diverzitáshoz kapcsolódó három kifejezés (ún. hashtag) segítségével kidolgozzák
saját üzleti ötletüket, melyet egy pitchverseny keretében prezentáltak.
A legkreatívabb és legértékállóbb ötlet díját a Talponállók fantázianevű csapat
érdemelte ki. Ötletük egy olyan telefonos applikáció volt, amelyben a főhősnek
mindennapi élethelyzeteken alapuló küldetéseket kell teljesítenie. Így a felhasználók gyakorlatilag játszva tanulhatnak bele a „felnőtt világ” kihívásaiba, az önálló
döntéshozatalba. 

Forrás: autispektrum.com

Az év innovatív
gyerekkönyve
A 88. Ünnepi Könyvhéten innovációs kategóriában a Csillagbusz
című, autizmusról szóló mesekönyv lett az év gyermekkönyve.

A

z érzékenyítő könyv, melynek főszereplője
egy autizmussal élő kisﬁú, a Magyar Gyerekkönyv Fórum (HUBBY) innovációs díját nyerte
el. A mesekönyv dr. Stefanik Krisztina pszichológus, autizmus-szakértő, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar tudományos és nemzetközi dékánhelyettese tollából született az AutiSpektrum Egyesület kezdeményezésére, az illusztrációkat pedig Bartos Erika készítette.
„Ahhoz, hogy hiteles képet fessünk Misiről, a
könyv autizmussal élő főszereplőjéről, sokat segítettek azok a gyerekek és felnőttek, akikkel együtt dolgoztam az elmúlt huszonhárom évben” – mondta
el a szerző.
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„Az utóbbi években egyre több kezdeményezés próbál segítséget adni a családoknak, hogy feldolgozzák a velük történteket, elfogadják, ha együtt kell élniük
egy komoly betegséggel, illetve azoknak is segíteni, akik érteni szeretnék, miért más
a szomszéd gyerek, miért kell több türelem az egyik osztálytárshoz, miért hiányzik
valaki olyan sokat az oviból” – emelte ki Varga Betti irodalomkritikus laudációjában a díj átadásakor.
A Csillagbusz szövegén érződik a szaktudás, a tapasztalat, ugyanakkor olyan
természetességgel mesél, hogy úgy érezzük, a történet inkább szól egy kisﬁúról,
mint az autizmusról. És ez a valódi érzékenyítés kulcsa. Az illusztrációk szervesen
kapcsolódnak a témához, szöveghez, az egyszerű, letisztult képi világ ﬁlozóﬁájában
és funkciójában is támogatja a könyv céljait, ugyanis az autizmussal élők számára
a vizuális eszközökkel segített kommunikáció könnyebben feldolgozható. 

inno -tér

mesterséges intelligencia • szerverterem, labor, műhely

A jövő mobilitása
Napjainkban a hálózatba kapcsolt ipar
és az automatizált vezetés áll a kutatások
középpontjában, és a jövő mobilitásának
fejlesztésében Magyarországnak is
jelentős szerep jut.

A

magyarországi Bosch-csoport mérnökei a jövő mobilitásán
dolgoznak a cég folyamatosan bővülő budapesti fejlesztési
központjában, az automatizált vezetésre és a villamosításra összpontosítva. A következő néhány évre előre jelzett gyors technológiai változásokra való felkészülés, valamint az új generációs fejlesz-

tési projektek érdekében a budapesti központ további bővítését
tervezik.
„Üzleti sikereink lehetőséget biztosítanak számunkra a holnap
világának formálására” – jelentette ki Volkmar Denner, a cégcsoport igazgatótanácsának elnöke. Ennek az átalakulásnak a fókuszában a mobilitással és az IoT (Internet of Things, dolgok internete) hálózatba kapcsolással összefüggő változások állnak, ugyanis
ezzel a mindennapi eszközeink, így például a háztartási gépeink
vagy az autónk az interneten keresztül is elérhetőek, és képesek
egymással akár önállóan is kommunikálni. Az IoT alapja az M2M
(Machine-to-Machine) technológia, amely emberi közreműködés
nélküli adatáramlást jelent, és ez a kommunikáció minden, megfelelő technológiával ellátott gép között létrejöhet. Mindennek a
kulcsa a mesterséges intelligencia, ezért a cégcsoport bejelentette, hogy a következő öt évben háromszázmillió eurós befektetést
hajt végre saját mesterséges intelligencia központjába, miközben
a gyártási kapacitása is dinamikusan változik. 

Új szellemi központ épül
A Magyar Nobel-díjasok Kutatás-Fejlesztési
Park első ütemében épül fel a Műegyetem
és az ELTE közvetlen közelében a globális infokommunikációs vállalat egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési központja.
örnyezettudatos irodaház épül a Duna-parton. A 24 ezer
négyzetméter alapterületű, a WING Zrt. fejlesztésében felépülő Ericsson Ház a svéd infokommunikációs cég otthona lesz,
ide költözik az egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési központja is.
Az irodák mellett itt lesz hazánk egyik legkorszerűbb és egyik
legnagyobb szerverterme, számos kutatás-fejlesztési laboratórium, valamint a cég innovációs műhelye is. A szellemi központ
szoros kapcsolatban lesz a közeli egyetemekkel, és a tervek szerint
nagyszámú diáknak, doktorandusz hallgatónak ad majd munkát,
és együttműködik az oktatókkal is a közös kutatási és fejlesztési
projektjeik keretén belül. A hatemeletes székházban – mely a fejlesztő szerint funkciójában és az építészeti megoldásokat illetően
is kiválóan illeszkedik a környék hangulatához és a dunai panorámához – várhatóan úgy 1800-an dolgoznak majd. A létesítmény-

Forrás: Wing

K

hez 540 parkolóhely és 250 kerékpártároló tartozik, ezek az épület
alatti négy szinten kapnak helyet. A beruházó célja a LEED Gold
környezettudatossági védjegy megszerzése, ezért nemcsak a kész
épületben, hanem az építkezés alatt is környezettudatos megoldásokat alkalmaz. Ennek megfelelően például a helyi gyártású, valamint az újrahasznosított anyagokat részesíti előnyben. 
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Szerző: Paulik Katalin

Ahol „rezseg” az élővilág
Tanulmány készült Magyarország természeti környezetének változásáról a rendszerváltás óta eltelt időszakra vonatkozóan. A Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpontjának irányításával összeállított
negyedszázados áttekintésről Báldi András főigazgatót kérdeztük.
Biodiverzitás, élőhelypusztulás, a természetvédelem hatékonysága – mit vizsgáltak, hasonlítottak össze?

− Az elmúlt évtizedek változásait vettük szemügyre a biológiai
sokféleség, a fajok és élőhelyek szempontjából, mindezt egy széles
társadalmi, jogi környezetbe helyezve. Negyed évszázad után ideje
mérleget vonnunk, hogy tisztán lássuk, mi is történt az elmúlt roppant izgalmas időszakban, hiszen közben átéltünk egy rendszerváltást, majd az Európai Unióhoz való csatlakozást. Mindkét lépés
drasztikusan átalakította a társadalmi-gazdasági környezetet, és
ez óhatatlanul hatással volt az élővilág sokszínűségére is. Azon túl,

hogy nekünk, kutatóknak mennyire érdekes ennek a negyed évszázadnak az áttekintése, úgy gondoljuk, hogy mindannyiunk számára hasznos megismerni, milyen változások történtek hazánkban. Kutatóként abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy
rendelkezésünkre állnak az adatok, ami ritkán fordul elő olyan
országok, régiók esetében, ahol drasztikus változások történnek,
például egy forradalom, egy háború vagy egy rendszerváltás következtében. Egy háborús övezetben viszonylag kevesen foglalkoznak azzal, hogy, mondjuk, a mezei pacsirták állományát felmérjék.
Általában tehát nem állnak rendelkezésre a változások dokumen-
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tálásához szükséges adatok. Szerencsére a Közép-Európában és
Magyarországon lezajlott teljes rendszerváltozás és társadalmigazdasági átrendeződés hatásait nyomon lehetett követni, és kimutatni, hogy a biológiai sokféleséget, azaz az élővilágot milyen
hatások érték. Mindez kiváló lehetőséget teremtett számunkra,
hogy bemutassuk, miként hatott a tulajdonviszony-rendszer teljes
átalakulása, vagy ahogy az államiból magántulajdon lett, ami fundamentális változást jelentett például a földhasználatban és ezen
keresztül az élővilágban. A meglévő adatoknak köszönhetően nyomon tudtuk követni, ahogy a korábbi szocialista gazdálkodáshoz
képest közel nyolcvan százalékkal csökkent a műtrágya-felhasználás a rendszerváltás utáni években, ami közrejátszott például
a vizeink tisztulásában. Egyik fontos összetevője a Balaton jelenlegi kiváló vízminőségének az, hogy a tó vízgyűjtőjében töredékére
csökkent a földekre kiszórt műtrágya mennyisége. Természetesen
ehhez sok egyéb intézkedés is hozzájárult, a többi között az, hogy
körbecsatornázták a tavat és új tisztítóberendezéseket építettek.
Viszont kétségtelenül alapvető fontossággal bír, hogy a tó vízgyűjtő területén a szennyezés forrása a negyedére csökkent.
Valójában tehát inkább a gazdasági változásoknak, mintsem a környezettudatos földművelésnek volt köze ahhoz,
hogy csökkent a rendszerváltozást követően a mezőgazdaság hatékonysága?

− A szocialista termelőszövetkezetekben, állami gazdaságokban
magas volt a műtrágya-felhasználás, ezek feloszlását követően
a magángazdálkodók csökkentették az agrokemikáliák használatát, akár mondhatjuk úgy is, hogy elszegényedett a mezőgazdaság,

és ezért használtak kevesebbet, ami viszont nagyon jót tett a környezetnek. A rendszerváltozás utáni években biológiai sokféleség
szempontjából paradicsomi állapotok voltak Magyarországon,
ahogy a többi volt szocialista országban is. Ennek oka abban keresendő, hogy ziláltak lettek a tulajdonviszonyok, folyt a gazdasági
átrendeződés, szétestek a téeszek, a művelés intenzitása általánosan csökkent, aminek jó és rossz hatásai is voltak. Ugyan megnőtt a biológiai sokféleség, de elterjedtek inváziós növényfajok
is, például azokon a területeken, ahol a gyepekről eltűnt a legelő
állomány. Összességében mégis kijelenthetjük, hogy ez a korszak
a biodiverzitás növekedéséhez vezetett.
Milyen tényezők hatottak leginkább a magyar természetvédelemre, illetve ennek intézményrendszerére az elmúlt
huszonöt évben?

− Nem csak a trendek változását követtük nyomon, sokkal szélesebb társadalmi összefüggésekben vizsgáltuk a jogrend és az intézményrendszer átalakulását is. A rendszerváltozás után néhány
éven belül nagyon magas szintre emelkedett a szabályozás, 1996ban jelent meg a kifejezetten progresszívnek számító természetvédelmi törvény, erős volt a természetvédelem intézményrendszere,
valamint a nemzeti park igazgatóságok is. Akkoriban mindez egy
erősödő jogi és intézményi bázist teremtett. A következő nagy lépés az uniós csatlakozás volt, ami szintén erősítette a természetvédelem jogrendszerét, hiszen bejöttek az uniós jogszabályok, amelyek olyan országokban készültek, mint például Hollandia, ahol
kevés a természetes élőhely, ezért nagyon megbecsülik. A madarak, vadon élő állatok és növényfajok természetes élőhelyeinek
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védelme érdekében létre kellett hozni hazánkban is a Natura 2000
hálózatot, egy olyan európai összefüggő ökológiai hálózatnak a részeként, amely arra hivatott, hogy biztosítsa a biológiai sokféleség
megóvását. A Natura 2000 azóta is erős fegyvertény természeti
értékeink megőrzésében, s mivel ebben a végrehajtás hatékonysága is fontos szempont, Brüsszel vigyázó tekintetét folyamatosan
rajtunk tartja. Az uniós csatlakozással tehát bejöttek jó jogszabályok, mint a víz keretirányelv, amely a vizek jó ökológiai állapotának megtartását kötelezettségként írja elő a tagállamok számára.
Ezzel egy időben fejlesztési pénzek is érkeztek az országba, és
a gazdasági, építési, infrastruktúra-fejlesztésekre fordítható források sokkal nagyobb tételek voltak a nem fejlesztésre irányuló támogatásoknál. Így lehetséges az, hogy bár az uniós tagság sok nyereséget hozott a természetvédelemben, összességében mégis úgy
tűnik, hogy a veszteség a nagyobb. A madarakról vannak országos
adataink, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által koordinált MMM, a Mindennapi Madaraink Monitoringja keretében sok száz önkéntes számolja protokoll szerint a madarakat.
Ez 1999-ben indult, így egy több mint tizenöt éves adatsor áll rendelkezésünkre, amiből jól látni, hogyan változik országosan a gyakori madarak állománya, ami egyúttal jelzi a környezet állapotának változását is. Az Európai Unió hivatalos környezeti indikátora
a mezőgazdasági területeken fészkelő madarak állományának mutatószáma, a Farmland Bird Index. Míg hazánkban a kétezres évek
elején viszonylag stabilnak volt mondható a madárállomány, addig az unióhoz való csatlakozást követően folyamatosan csökken.
Hiába jöttek be az unióval az agrár-környezetgazdálkodási támo-

gatások, sokkal több pénz áramlott az országba arra, hogy intenzívebb legyen a mezőgazdálkodás, az intenziﬁkáció pedig együtt járt
a gazdálkodó egységek, birtokok növekedésével. Így alakultak ki
a nagy és tőkeigényes, de sokkal több proﬁtot hajtó nagyüzemek.
A nagyüzemi művelésű táblákon pedig nincs se gyom, se rovar.
Azért szomorú ez, mert a nyugati rossz példából előre láthattuk,
hogy csökkenni fog a biológiai sokféleség, mégis hagytuk megtörténni. Pontosan kimutatható, hogyan csökken zuhanásszerűen
a madarak állománya a mezőgazdasági területeken, például a mezei pacsirtáé, a sordélyé vagy a gébicseké.
Mégis elkönyvelhetünk néhány sikert is, például a vizes
élőhelyekkel kapcsolatban.

− Úgy tűnik, hogy a védett területek sikersztoriként értékelhetők
Magyarországon, ahol is a természetes és féltermészetes élőhelyek
pusztulása megállt. Ilyen például a hortobágyi vagy a kiskunsági
puszta, ahol az építkezések, beszántások, akácfa-telepítések száma
jelentősen csökkent. Ez jelzi, hogy a tájvédelmi körzetekben, nemzeti parkokban hatékonyan működik a természetvédelem.
Összességében mit lehet elmondani, miben lett más a helyzet a korábbi évtizedekhez képest?

− Jó dolog a már említett európai uniós természetvédelmi hálózat,
a Natura 2000, és ide kapcsolható a víz keretirányelv, amely szintén
erős kötelezettségeket ír elő a jó ökológiai állapot fenntartására. Jó
az is, hogy a közösségi agrárpolitikának része az agrár-környezetgazdálkodás. A LIFE program tette lehetővé például a parlagi sas,
a túzok és részben a parlagi vipera védelmét is. Ezeknek az eredményeknek örülhetünk és büszkék is lehetünk. Viszont annak ellenére, hogy a ragadozó madarak állománya szinte mindegyik fajnál
erősen növekszik, vagyis hatékonyak a védelmi intézkedések, a
gyakori madarak száma az ország kétharmadát kitevő mezőgazdasági területeken általában jelentősen csökkent. Láttuk NyugatEurópában, hogy egy hatékony, intenzív mezőgazdálkodás eltünteti azokat az alacsony intenzitással művelt vagy féltermészetes élőhelyeket, amilyen például a gabonatáblák szegélye, a mezsgye vagy
az árokparti sövények, ahol ezek a madarak korábban előfordultak.
Miért látszik elveszni az előző generációk gyakorlata?

− Ennek oka a területalapú agrártámogatás. Régen a gazdálkodó hagyott egy sávot, egy puﬀerzónát a tábla szélén, a jelenlegi
támogatási rendszernél viszont beszántja a határig, mert minél

Az EU -ban 1992-ben indult a LIFEE (L’Instrument Financier pour
l’Environment – Pénzügyi Eszközök a Környezetvédelemért)
program. A LIFEE három fő területen nyújt pénzügyi támogatást:
pályázható környezetvédelemre (LIFE -Environment), természetvédelemre (LIFE -Nature) és Európán kívüli tevékenységekre
(LIFE -Third Countries). A LIFE -Természet a vadon élő növényés állatvilág megőrzéséhez, élőhelyek komplex védelméhez
és fajvédelmi programokhoz nyújt támogatást. A Natura 2000
területek természetvédelmi célú kezelésére is elsősorban a
LIFE -Természet program nyújt pénzügyi forrásokat. (A térképen zölddel a Natura 2000 területek, sárgával az úgynevezett
Emerald hálózat, a különleges természetvédelmi jelentőségű
területek hálózata látható.)
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Az együtt gondolkodásra
jó hazai példa az agrár-környezetgazdálkodásban előírt
ugaroltatás, ami abból áll,
hogy egy korábbi táblába
magkeveréket vetnek, és
hagyják pihenni két-három évig, csak kaszálják.
Hároméves ugaroknál a
sáskák, a bogarak, a méhek
előfordulása hasonlít a
puszták féltermészetes élővilágának sokszínűségéhez.
Amikor a természetvédelmi
szakemberek bemutatták az
erre vonatkozó tudományos
eredményeket, az ugaroltatás benne maradhatott a
2014 és 2020 közötti agrártámogatási rendszerben.

nagyobb területet művel meg, annál több támogatást kap. Ezért
tűnnek el ezek a féltermészetes élőhelyek, ráadásul a táblákon is
sokkal intenzívebb gazdálkodás folyik. Az a baj, hogy az agrár-környezetgazdálkodás se igazán hatékony. Mondanék erre egy extrém példát: létezik egy támogatási forma, amely a biológiai védekezés növelését tűzte ki célul, ez konkrétan odúk telepítését jelenti
annak érdekében, hogy a kártevő rovarokat, hernyókat megegyék
a madarak.
Az ötlet tökéletes. Hol itt a baj?

− Mivel a gazda a támogatást odúnként kapja, annyit rendel, amenynyit csak tud, de az már nincs előírva, hogyan rakja ki. Ezért előfordul, hogy egy fára akár négyet-ötöt is kitesz, vagy egyszerűen lever
egy karót a gyepre, azon van az odú, vagyis teljesíti az előírásokat,
még sincs eredménye annak, amit csinál.
Ön szerint milyen szempontokat kellene figyelembe venni ahhoz, hogy segítsük hazánk természeti környezetének
hosszú távú megőrzését?

− Az agrár-környezetgazdálkodást említeném részben azért, mert
az ország területének kétharmada mezőgazdasági művelés alatt
áll. Sok jó külföldi és hazai példa létezik. Ehhez azonban együtt
gondolkodásra van szükség a gazdálkodók, a természetvédők vagy
a kutatók között, akik tudják, hogyan kell a jó ötleteiket megvalósítani. Ott működik ez jól, ahol a kutatók mintegy témavezetőként
nyomon tudják követni a megvalósítást. Angliában például, ha kigondolnak egy új agrártámogatási formát, a felelős minisztérium
előzőleg kutatást indít; megbíz egy egyetemet vagy intézetet,
hogy átfogó kísérleteket végezzen a leghatékonyabb megoldás
megtalálása érdekében. Az előbb említett példából kiindulva, néhány ezer odúval kísérleteket lehetne végezni az ország különböző
területein, és a kutatók szakvéleménye alapján kellene megállapítani, hogy hektáronként hány odú kihelyezése a leghatékonyabb,
persze régióra, tájszerkezetre és növényzetre speciﬁkálva.
Az együtt gondolkodásra jó hazai példa az agrár-környezetgazdálkodásban előírt ugaroltatás, ami abból áll, hogy egy koráb-

bi táblába magkeveréket vetnek, és hagyják pihenni két-három
évig, csak kaszálják. Ez idő alatt a művelésből kivont tábla teli lesz
fűfélékkel és virágokkal, amiben „rezseg” az élővilág. Kutatócsoportunkkal az így megjelenő biológiai sokféleséget vizsgáltuk korábban a Hevesi Füves Pusztákon a túzok védelmére összeállított
agrár-környezetgazdálkodási séma részeként. Összehasonlítottuk
a gyepek, valamint az egy-, két- és hároméves ugarok élővilágát.
Ki tudtuk mutatni, hogy a hároméves ugaroknál például a sáskák,
a bogarak, a méhek előfordulása hasonlít a puszták féltermészetes
élővilágának sokszínűségéhez. Amikor felmerült a döntéshozók
részéről, hogy szükség van-e az ugaroltatásra, a természetvédelmi
szakemberek, akikkel korábban együtt dolgoztunk, bemutatták
az erre vonatkozó tudományos eredményeket, amellyel bizonyították, mennyire fontos az ugaroltatás az élővilág sokféleségének
megőrzésében, így benne maradhatott a 2014 és 2020 közötti
agrártámogatási rendszerben. Tudományos eredmények nélkül
a természetvédők véleménye talán kevés lett volna ehhez. Azt
gondolom, hogy a természetvédelmet és az ahhoz kapcsolódó kutatásokat össze kellene hangolni a mezőgazdálkodással, valamint
a hatósági, kormányzati oldallal, ez sokat segítene az uniós támogatások hatékony felhasználásában. Hiszen nem a fejlődés ellen,
hanem a biológiai sokféleség értékként kezelése érdekében emeljük fel a szavunkat.
Az Ön érdeklődési területe az ökoszisztéma-szolgáltatás.
Mivel foglalkoznak jelenleg?

− Ebben a visszatekintő, leltárkészítő tanulmányban nem tértünk ki arra a nemzetközi irányra, amin mi is dolgozunk, vagyis,
hogy a döntéshozók ﬁgyelmét felhívjuk az ökoszisztéma-szolgáltatásra. A költségvetési sorok között nincs olyan, hogy biodiverzitás, holott hihetetlen értéke van annak például, hogy a vadméhek
beporozzák a gyümölcsösöket, és ha eltűnnének, összeomlana a
mezőgazdálkodás. Ki lehet mutatni tehát, mekkora kár származhat
a biológiai sokféleség csökkenéséből. Nagyon izgalmas terület az
ökoszisztéma-szolgáltatás és a természet értékének összekapcsolása a társadalmi, gazdasági értékekkel, de ez már egy másik téma. 
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BIOSURF: Biometán a fenntartható
és megújuló üzemanyag
Jelenleg Európa teljes biogáztermelése 14 milliárd köbméter földgázzal egyenértékű.
2020-ra 18-20 milliárd köbméter biometánt tud termelni Európa, ami az EU földgázfelhasználásának 3 százalékát fedezheti. A határokon átívelő biometán-kereskedelem megoldást kínálhat,
hasonlóan a megújuló elektromos áram országok közötti kereskedelmének kialakításához.

A

BIOSURF (Biometán a fenntartható és megújuló üzemanyag)

projekt célja a biometán-termelés és -felhasználás növelése és
a földgázhálózatba történő betáplálása, valamint üzemanyagként
való hasznosítása azzal, hogy a nem-technológiai akadályokat lebontjuk, és megteremtjük a feltételeket az európai biometánpiac
megvalósulásához. Ehhez a biometánt állati hulladékokból, egyéb
hulladékokból és melléktermékekből, továbbá fenntartható módon termelt biomasszából kell előállítani.

A BIOSURF hangsúlyt fektet arra, hogy az elért eredményeket
széles körben ismertesse. Ilyen rendezvényre hívjuk az érdeklődőket:
Helyszín: La Vida Rendezvényház, 1095 Bp., Soroksári út 48.,
14. épület (Gőzmalom Udvar) Parkolási lehetőség van.
Időpont: 2017. július 13., 9:30–16:30
Részvétel: ingyenes, azonban szervezési okokból előzetes
regisztrációt kérünk július 5-ig kovacs.attila@embs.hu címre
(név, munkahely, e-mail cím és telefonszám megadásával).
Előadások nyelve: angol – szinkrontolmácsolást biztosítunk.
A projektet támogatja az Európai Unió Horizon 2020 kutatási
és innovációs programja, szerződés száma 646533.

eTourEurope, vezeték nélküli töltés

Villanyautósok versenye
Kilenc nap alatt kilenc európai fővárosba
jutott el júniusban az európai elektromos
autózást népszerűsítő verseny, az eTourEurope, melynek résztvevői idén negyedik
alkalommalmérhették össze villanyautóik
menettulajdonságait Európa útjain.
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A

Ford csapata a cég vadonatúj elektromos autójával indult a
versenyen azzal a céllal, hogy bebizonyítsák, valóban eljött
az elektromos autózás ideje, és ma már nem csupán a városi közlekedésben, hiszen nagyobb – a mostani verseny esetében napi
400 kilométeres – távolságok is megtehetők költséghatékonyan,
biztonságosan és környezetkímélő módon. Az új generációs, teljesen elektromos hajtású modell akkumulátora fél óra alatt tölthető
fel nulláról akár nyolcvan százalékos szintre, és egyetlen feltöltéssel 225 kilométert képes megtenni, amit egy CCS (Combined
Charging System) szabványú gyorstöltővel lehet csatlakoztatni az
európai úthálózat mellett, illetve a szervizállomásokon és pihenőhelyeken telepített egyenáramú gyorstöltő pontokra. A Ford
az Egyesült Államokban és Európában egyaránt teszteli a vezeték
nélküli töltés technológiáját, ugyanis a parkolóhelyek alá beépített
berendezéseknek köszönhetően sosem fordulhatna elő, hogy az
autósok megfeledkeznek járművük feltöltéséről. A vezeték nélküli
töltés még azok számára is hosszabb elektromos hatótávolságot
biztosítana, akik csupán rövid időre parkolnak le. Előrejelzéseik
szerint a hibrid, plug-in hybrid és tisztán elektromos hajtású járművek globális kínálata a következő tizenöt évben meghaladja
majd a benzinmotoros autókét. 
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Szerző: Bogdán Zoltán

Szennyvízzel is
lehet öntözni?
A jelen problémakörein túllépve, már a „klímaváltozós” jövőre készül a Biomassza
Termékpálya Szövetség (Bitesz). Megítélésük szerint az emberiségre váró nagy
kihívásokat – így az éghajlatváltozást, az édesvízkészlet csökkenését és a környezetszennyezést – komplexen kellene kezelni, az öntözéses megoldások kialakításában
pedig Magyarországnak is kiemelkedő szerepe lehet. A részletekről Ligetvári Ferenc
Bitesz-elnökkel és Tóth József főtitkárral beszélgettünk.

M

ostanában elég nagy a csönd a hazai biomasszaágazatban: a háttérben megbízhatóan működnek
a bejáratott technológiák és gazdasági mechanizmusok, de sehol egy szenzációs hír újabb hatalmas
biomassza-erőművekről vagy éppen tízmilliárdos uniós pályázatokról. Ami egyáltalán nem véletlen: a fosszilis energiahordozók
alacsony világpiaci ára, illetve a jelenlegi gazdaságpolitika hazánkban nem igazán kedvez a megújuló energiatermelésnek.
Időközben pedig még az a távoli fenyegetés is eltűnt, hogy
az Európai Unió megbüntet bennünket, ha 2020-ig nem érjük el
az általunk vállalt 14,65 százalékot a megújuló energiatermelésben. Az elégetett tűzifák (egyébként több tagországra is jellemző)
kreatív beszámításával már 2017-ben is 15 százalék körül állunk,
és ez a helyzet a következő három évben sem fog romlani, illetve
javulni. A zöldenergia-termelés nagyobb részét a biomassza (főleg
tűzifa és szalma) teszi ki, a Nap, a szél, a víz, biogáz és geotermia
összesen is csak a negyedét jelenti.

A Bitesz vezetőségének viszont erős meggyőződése, hogy nem
elégedhetünk meg a jelenlegi eredményekkel, nem nyugodhatunk
bele abba, hogy a minimumot már teljesítettük, mert a klímaváltozás egy-két évtizeden belül (vagy akár rövidebb idő alatt!) igen
kellemetlen helyzetbe hozhatja Magyarországot. A klimatológusok
egybehangzó véleménye szerint ugyanis a Mediterráneum után a
Kárpát-medence lehet az egyik nagy vesztese a felmelegedésnek,
ami csökkenő éves csapadékösszegben, a nyári időszakban szélsőséges hőségben és szárazságban nyilvánul majd meg. Ezzel párhuzamosan pedig amúgy is komoly gondjaink vannak a települési szilárd hulladék lerakásával, illetve a szennyvíztisztítás hulladékának,
a szennyvíziszapnak az ártalmatlanításával is.
Felvetődhet a kérdés: miért foglalkoznak a biomasszások ilyen
„idegen” témakörökkel, hiszen évtizedek óta megvan az ő igazi
szakterületük, a mező- és erdőgazdasági termények, hulladékok
felhasználása, illetve a belőlük előállítható „zöld” hő- és villamos
energia. Ha szűken vesszük a biomassza fogalmát, akkor abba való-

Zöldenergia-termelésünk mintegy
75 százalékát a
biomassza (főleg
tűzifa és szalma),
míg a Nap, a szél,
a víz, a biogáz
és a geotermia
összesen csak a
negyedét teszi ki.
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ban csak a fa, a szalma, a mezőgazdasági növényi hulladék fér bele,
ha bővebben, akkor szinte minden, ami szerves anyag, beleértve az
állati eredetű maradványokat vagy éppen a szennyvizet és szennyvíziszapot is.
A két szakember szilárd meggyőződése, hogy az emberiségre elkerülhetetlenül váró legnagyobb globális kihívásokat – így a
klímaváltozást, az édesvízkészlet csökkenését és az egyre katasztrofálisabb hulladékhelyzet kezelését – csakis komplex módon érdemes kezelni. Különösen az olyan, felmelegedéstől fokozottan
fenyegetett területeken, mint Magyarország. Mindez egyebek között feltételezi az öntözés kiterjesztését is, amelyre hazánk jelenleg sem technikailag, sem pénzügyileg nincs felkészülve – viszont
a Bitesznek van egy megoldási javaslata.

Mit kezdjünk a szennyvíziszappal?
Az öntözés kérdéskörét félretéve, tekintsük át a szennyvíztisztítás
alapjait.
A jelenleg elterjedt technológia szerint a mindössze 0,05 százalék szerves anyagot tartalmazó szennyvizet a csatornák és a szippantós kocsik a mintegy 700 magyar kommunális szennyvíztisztítóban gyűjtik össze, ahol a folyadékot különböző mechanikai,
kémiai és biológiai eszközökkel tisztítani kezdik. A cél: minél gyorsabban kivonni az oldott és lebegő formájú szennyező, illetve
esetlegesen mérgező, fertőző anyagot, plusz a nitrogén, foszfor
és kálium döntő részét. A szerves anyagokat biológiailag részben
szén-dioxiddá, részben a mikroorganizmusok kiülepíthető sejtanyagává kell alakítani. A végeredmény olyan minőségű víz lesz,
amelyet már az eutroﬁzálás veszélye nélkül be (vissza) lehet engedni a különböző vízfolyásokba, másfelől pedig jelentős mennyiségű,
2-5 százalék szárazanyag-tartalmú biomassza, vagyis szennyvíziszap, melynek az újrahasznosítását vagy éppen ártalmatlanítását
valamiképpen ugyancsak meg kell(ene) oldani.

És itt kezdődnek (folytatódnak) a problémák!
A 2013-ban kiadott hazai Szennyvíziszap Kezelési és Hasznosítási
Stratégia eredetileg azt tűzte ki célul, hogy a tisztítókban keletkezett szennyvíziszap mind nagyobb részét komposztként – mintegy
trágyapótlóként – a mezőgazdaságban kell felhasználni. Csak azt
szabad elégetni, ami összetételénél fogva nem alkalmas erre a célra,
és a minimálisra kell csökkenteni a lerakást. Papíron nagyon jól nézett ki ez a konstrukció, csak éppen a valóság mutatott más képet.
A mezőgazdászok ugyanis nem igazán érdeklődnek az iszapinjektálás, illetve ilyesfajta komposzt termékek iránt, egyrészt a kijuttatás technológiai problémái, a feltételezett veszélyesség (feldúsuló
nehézfémek), illetve a mérsékelt termésfokozó hatás miatt. Ezért
leginkább a különböző rekultivációs célokra használják a komposztokat. A Bitesz képviselői is igyekeztek meggyőzni az illetékeseket,
hogy a szennyvíziszap-komposztálás nem igazán jó irány. Hiszen
ahhoz, hogy az iszapból komposzt legyen, minimum másfélszer
annyi nagy szárazanyag-tartalmú zöld terméket kell hozzákeverni,
plusz a növény az oldhatatlan állapotban lévő foszfort és nitrogént
nem tudja felvenni. Kár elrontani a jó minőségű zöld komposztot
a szennyvíziszappal.
Az illetékesek részben elfogadták a szakma véleményét, és
a módosított Stratégia jelenleg már jóval kisebb hangsúlyt fektet
a komposztálásra és nagyobbat az égetésre. Ahogyan ez tőlünk
nyugatabbra is működik: néhány országban jogszabályilag tiltották meg a szennyvíziszap komposztálását, viszont a radikális megoldásnak számító égetést mindenütt engedélyezik, sőt preferálják.
A szárítással a víztartalma nagy részét elveszítő iszapot vagy speciális „mono”égetőben vagy általános hulladékégetőkben, szénerőművekben, cementgyárakban semmisítik meg.
Nálunk egyik megoldás sem életképes. A csak szennyvíziszapra
szakosodott „mono”erőművekből mindössze két, kis teljesítményű, kísérleti berendezés működik Egerben és Sajóbábonyban,
a jelenleg évente keletkező 250 ezer tonna szennyvíziszapból mint-

A szennyvíztisztítók célja minél gyorsabban kivonni az oldott és lebegő formájú szennyező, illetve esetlegesen mérgező, fertőző anyagokat, a nitrogén, foszfor és kálium döntő részét. A tisztított vizet vissza lehet engedni a különböző
vízfolyásokba, de a szennyvíziszap újrahasznosítása vagy ártalmatlanítása nagyrészt megoldatlan.
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A kiszárított szennyvíziszap megsemmisíthető és energiát is
termel, ha hasznosítják speciális „mono”égetőben vagy általános hulladékégetőkben, szénerőművekben, cementgyárakban.

egy 100 tonnával tudnak megbirkózni, ami fél ezreléket sem jelent.
A rákospalotai kommunális hulladékhasznosító mű egyáltalán
nem alkalmas szennyvíziszap égetésére. A hazai szénerőművek
és az egyetlen cementmű pedig, igen jelentős összeg ellenében,
csak akkor lenne hajlandó szennyvíziszapot fogadni, ha az tökéletesen ki van szárítva, leginkább pedig komposzt állagú. Ehhez
csak egy szakmai megjegyzése van a Bitesznek: Magyarország kiemelkedően legnagyobb ilyen jellegű intézményét, a csepeli Központi Szennyvíztisztító Telepet úgy adták át, hogy nem tartalmaz
szárítót: a maradék szennyvíziszapot hatalmas mennyiségű vízzel együtt szállítják a lerakókba. Nem csoda tehát, hogy a hazai
szennyvíziszap közel kétharmada még mindig a lerakókba kerül!
A szennyvíziszapból biogáz is készíthető, ami környezetvédelmileg és gazdaságilag is jó, de nem oldja meg az összes problémánkat. A csökkentett mennyiségű, úgynevezett fermentációs maradvánnyal ugyanúgy kezdeni kell valamit, mint az iszappal, hiszen
ez éppenséggel koncentráltabban tartalmazza a káros anyagokat,
mondjuk a nehézfémeket.

összegeket költeni a vegyszeres ﬁnomtisztításra, kevesebb lesz a
szennyvíziszap, a növények pedig öntözővízhez és vele együtt tulajdonképpen igen hatásos szervestrágyához is jutnak.
Arra senki sem gondol, hogy mindenfajta tisztítás nélkül lehetne öntözni szennyvízzel: a nehézfémeket, a mérgező és patogén
anyagokat, gyógyszermaradványokat, hormonokat ki kellene belőle vonni, de a foszfort, a nitrogént és a káliumot semmiképpen sem.
A szabadtéri kísérleteket természetesen kicsiben és abszolút veszélytelen módon kellene elkezdeni: a kis vidéki szennyvíztisztítók
például segíthetnének a faluszélen, pár hektáron energianövényeket termelni. A tudós szakemberek pedig megvizsgálnák, mennyi
lesz az így keletkezett biomassza, illetve mindez milyen környezetterheléssel jár: mi szivárog be a talajba és a talajvízbe, illetve mi dúsul fel esetleg a növényekben.
A Bitesz vezetői személyesen is nagyon hisznek abban, hogy
a „részlegesen tisztított szennyvíz” használható és veszélytelen
konstrukció, olyannyira, hogy a későbbiekben a gyenge termőképességű rétek, legelők, erdők, sőt a széles körben elterjedt mezőgazdasági kultúrák (búza, kukorica stb.) részbeni vízellátása is
megoldható lesz több tíz- vagy százezer hektáron. Persze nem
felszíni öntözéssel, hanem a meglévő belvízcsatornák felhasználásával, illetve olyan, háttérbe szorított vagy éppen elfeledett mezőgazdasági eljárások felelevenítésével, mint például az altalajöntözés. És természetesen a jelenlegi szennyvíztisztítási technológia
gyökeres átalakításával, amely majd megfelel a körkörös gazdaság
kívánalmainak.
Mivel a tudományban nem az egyéni meggyőződések, hanem
a megismételt mérési eredmények a perdöntőek, minél előbb el
kellene kezdeni a kísérleteket, a mintaprojektek, bemutató üzemek létrehozását, nehogy lépéshátrányba kerüljünk. Hiszen ami-

Nem kell félni a szennyvíztől
A Bitesz szakemberei több irányban gondolkodnak. Az egyik fontos cél, hogy minél kevesebb káros szennyvíziszap keletkezzen, azt
viszont komposztálás és főleg lerakás helyett modern égetőművekben kell „termikusan hasznosítani”. Ez lehet egy új, a települési
szilárd hulladékot felhasználó, RDF (refuse derived fuel) technológiával felszerelt kommunális szemétégető, amely képes 8-10 százalék iszapot befogadni, esetleg olyan fejlett monoégető, amelyet
a szennyvíztisztítók mellé építenek, egy teljesen zárt rendszert
kialakítva.
A kevesebb szennyvíziszap-mennyiséget azonban természetesen csak úgy lehet elérni, ha a kommunális tisztítókba kevesebb
szennyvíz érkezik.
És itt kapcsolódik a szennyvíz a klímaváltozáshoz és az öntözéshez! Ha a szennyvizet csak részlegesen tisztítjuk, vagyis a növények
számára értékes anyagokat benne hagyjuk, és ezt öntözésre használjuk, több legyet is üthetünk egy csapásra. Nem kell hatalmas

A részlegesen tisztított szennyvízzel a gyenge termőképességű rétek, legelők, erdők, sőt mezőgazdasági kultúrák (búza,
kukorica stb.) részbeni vízellátása is megoldható lenne több
tíz- vagy százezer hektáron, altalaj-öntözéses technikával.

kor a klímaváltozás káros hatásait a mezőgazdászok a saját bőrükön (terméseredményeiken) fogják érezni, akkor már – minden
bizonnyal – végzetesen késő lesz alternatívák után kutatni. 
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kopoltyúhálók tiltása, illegális kereskedelem • csavarszivattyú, arkhimédészi csiga

Védelmet kap a disznódelfin
A Mexikó partjainál élő, kritikusan
veszélyeztetett kaliforniai disznódelfin
védelmet kap, a fajt veszélyeztető
halászhálókat ideiglenesen betiltották.

A

mexikói kormány megállapodást kötött a Kaliforniai-öböl és
a világ legkisebb cetfajának megmentése érdekében a Leonardo DiCaprio és a Carlos Slim Alapítvánnyal. Az egyezmény kiterjed az elhagyatott, vízben lebegő hálók begyűjtésére, valamint
a lakosságot is segítő új, fenntartható halászati eszközök és technikák kifejlesztésére. A Természetvédelmi Világalap, a WWF azonban
fontosnak tartja a kopoltyúhálók használatának és birtoklásának
egyértelmű tiltását a Felső-Kaliforniai-öbölben és környékén, valamint a már létező, alternatív halászati eszközök azonnali enge-

délyezését és népszerűsítését is, amíg nem dolgoznak ki új, fenntartható halászati technikákat. A WWF elengedhetetlennek tartja
továbbá a mexikói, az amerikai és a kínai kormány összehangolt fellépését annak érdekében, hogy megállítsák a szintén itt élő totoaba
hal úszóhólyagjának illegális kereskedelmét. A kopoltyúhálók használata ugyanis emiatt vált elterjedtté a Felső-Kaliforniai-öbölben,
a disznódelﬁn pedig ezekbe a kivetett hálókba akad bele és fullad
meg. Mivel a totoaba úszóhólyagjának sokan gyógyhatást tulajdonítanak, ezért rendkívül nagy iránta a kereslet, főleg Kínában.
A WWF szakemberei szerint szükség van a delﬁnfaj veszélytelen
helyen történő szaporítására is addig, amíg az öböl elég biztonságossá nem válik ahhoz, hogy visszatelepítsék őket természetes
élőhelyükre. 

Vízerőmű avatása A
Szentgotthárdnál üzembe helyezték Magyarország első, arkhimédészi csigákkal, más néven csavarszivattyúval működő vízerőművét.

32

innotéka
inn

2017. július

z erőmű központi eleme, a turbinaként funkcionáló két arkhimédészi
csiga – a legrégebbi ismert, víz emelésére alkalmas egyszerű gép –, melyek a duzzasztómű alján találhatóak, így a gát egyfajta akusztikai falnak tekinthető. A vízerőmű teljesítménye 310 kilowattóra, éves kapacitása 1,2 millió kilowatt, ami 100-150 háztartás éves fogyasztását fedezi. A megtermelt
villamos energia az E.ON hálózatába kerül. A 380 millió forintnyi beruházás
felét az Európai Unió ﬁnanszírozta, míg a másik felét hitelekből és magántőkéből fedezte az üzemeltető társaság.
A megújuló energiák közül környezetbarát megoldást jelentenek a kis vízerőművek, jelentette ki V. Németh Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium
államtitkára avatóbeszédében, hozzátéve, hogy a bős–nagymarosi vízlépcső
ügye után huszonöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy ismét téma lehessen
a vízenergia hasznosításának kérdése hazánkban. Az államtitkár szerint Magyarország adottságai miatt a kis vízerőműveké lehet a jövő, amelyek építése
és üzemeltetése a legkisebb környezeti kárral jár, és alacsony vízállás mellett
is megbízhatóan termelhetnek energiát. Jelenleg a Hernádon és a Rábán működik néhány ilyen.
A városvezetés szerint az arkhimédészi csigákkal működő vízerőmű turisztikai vonzerőt is jelenthet, hiszen az általános iskolai tananyagban szerepel ezeknek a csigáknak a működése, amit itt használat közben lehet megtekinteni. 
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DELFIN Díj
a legígéretesebbeknek
A Magyar Telekom idén is kiosztotta
a DELFIN Díjat, amelyet a fenntarthatóság terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó
cégek, szervezetek nyerhetnek el.

A

vállalat 2008-ban alapította a DELFIN Díj (Díj egy ELkötelezett, Fenntartható, Innovatív Nemzedékért)
pályázatot azért, hogy elismerje a fenntarthatóságban
élen járó beszállítóit. 2013 óta viszont bármely hazai
vállalkozás vagy akár civil szervezet is indulhat a díjért már megvalósult és működő projektekkel, programokkal. 2017-ben négy
kategóriában összesen hat díjat adtak át.
a látássérültek a nyomtatott sajtót elektronikusan tudják olvasni
számítógépük segítségével.

Innováció a fenntarthatóságért
FORNAX ICT Infokommunikációs Megoldások Kft. – A cég

redinner alkalmazása a felesleges élelmiszer hasznosítására nyújt
megoldást, ehhez a felhasználókat és a közelükben található éttermeket kapcsolja össze.
Villámfordítás Fordítóiroda – A cég célja az elektronikus fordítási tanúsítványok hazai rendszerének kidolgozása és bevezetése, amely a papírmentesség révén csökkenti a környezeti terhelést és az ügyintézés időtartamát.

Klímavédelemmel kapcsolatos
beruházás, fejlesztés
Fővárosi Vízművek Zrt. – A vállalat egy törpe vízerőmű létrehozását tűzte ki célul a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepen, amely a telep energiaszükségletének önerőből való ellátási
arányát növelte, és így csökkentette a telep függését külső villamos hálózattól.

Esélyegyenlőség

Fenntarthatósági tudatformálás, oktatás

Alko-soft Szolgáltató Nonproﬁt Bt. – A cég olvasást segítő eszközök magyarországi forgalmazásával, honosításával, ingyenes digitális könyvtár üzemeltetésével segíti a látássérülteket, emellett
kifejlesztette az eRikkancs rendszert, amely lehetővé teszi, hogy

ELTE Együtt a Környezettudatos Szemléletért – Az önkéntes

alapú intézményi fenntarthatósági program 2008 óta működik,
és eddig tízmillió forint megtakarítást hozott az egyetemnek,
emellett a program önkéntesei 17 millió forint értékben végeztek
önkéntes munkát.
Impact Hub Budapest – Egy nemzetközi hálózat tagjaként az
Impact Hub Budapest közösségépítéssel, edukációval, ismeretterjesztéssel és érzékenyítéssel foglalkozik fenntarthatósági, környezetvédelemi, klímaváltozási és társadalmi témákban.
A díjakat a XVIII. Fenntarthatósági Kerekasztal-beszélgetés keretében adták át. „Nagyon jó látni, hogy évről évre nő a DELFIN
Díjra pályázók száma, és tartalmában is egyre kiforrottabb, átgondoltabb projektekkel pályáznak a vállalkozások, civil szervezetek…
Úgy látjuk, hogy a fenntartható, élhető jövőről való gondolkodás
– a megfelelő szándék esetén – ugyanúgy be tud kerülni egy nagyvállalat, mint egy pár fős vállalkozás mindennapjaiba. Örömünkre
szolgál, hogy partnereink, beszállítóink számára is fontos a felelős
működés” – mondta Friedl Zsuzsanna, a Magyar Telekom humánerőforrás vezérigazgató-helyettese. 
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Szerző: B. Szabó Edina • Fotó: Varga Alex/Sugár mozi

Gyerünk
a moziba be!
Az ember azt hinné, ma már minden, vagy
majdnem minden automatizált a multiplexek
világában. Elképzelhetetlen, hogy a nemritkán napi 15-20 vetítést még emberek és nem
rendszerek koordinálják, cserélik a tartalmat,
figyelik a vetítés minőségét, és így tovább.

A

A digitalizálás után régi, tekercses kópiákat már nem is lehet lejátszani?

z igazság valahol a kettő között van: a gépész előkészíti a napi vetítéseket, elindítja az automatizmusokat,
azután, mint egy rendszergazda, vigyáz a programra, a nap végén pedig utolsóként megy haza. Varga
Alex, a Sugár mozi gépésze segítségével nyerhetünk bepillantást
a mozik nézőtéren túli világába.

– Nem, ám ha van hozzá vetítőnk, a régi 35 milliméteres kópiákat
ugyanúgy le lehet vetíteni, de már nem gyártanak moziﬁlmet 35-ös
ﬁlmen, ezek helyét az úgynevezett DCP, azaz Digital Cinema
Package vette át, ez egyben jelzi is, hogy minden, ami szükséges
egy ﬁlm vetítéséhez, az egy csomagban érkezik. A DCP mára elfogadott kifejezés, aki ﬁlmekkel foglalkozik, felveszi a szótárába.
Fizikailag végül is ez egy nagyobb külső merevlemez, amely egy
fájlrendszert tartalmaz, és minden ﬁlmhez, minden DCP-hez tartozik egy egyedi KDM (Key Delivery Message) kulcs, amivel azt
meg tudjuk nyitni, le tudjuk játszani. Ezeket a forgalmazó adja át
egy meghatározott időintervallumra. A kulcs a határidő után már
nem él, vagyis nem lehet a segítségével megnézni a ﬁlmet. Ez minden egyes ﬁlmnél így működik.

A film digitalizálása miatt mikor vált sürgetővé a vetítők,
a mozik technikai bázisának digitalizálása?

– Bár az első digitális gépek már korábban megjelentek a digitális kópiákkal, Magyarországon a mozikban a géppark digitalizálása 201112 körül kezdődött el, nagyobb vagy akár teljes mértékben. Elérhetővé váltak pályázati programok, és ha jól tudom, ez jelenleg is folyik, és
biztosan van olyan kisebb mozi az országban, ahol éppen zajlik egy új
digitális gép beszerelése, vagy legalábbis tervbe van véve.

Digitális vetítőgép információs
és beállítási érintőképernyője
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hiszen ezeket a szervereket, vetítőgépeket minden reggel ellenőrizni kell az esetleges hibák elkerülése érdekében.
Ez azt jelenti, hogy ezek után a gépész akár haza is mehet,
mert minden menne a maga útján?

– Nem egészen, mert ugyan a digitális mozizás nagyon klassz dolog, de a gépész még nem nélkülözhető. Problémák mindig előfordulhatnak, például valamelyik szerver éppen nem fogadja el
a DCP-hez tartozó kulcsot, vagy nem kapcsol fel a teremben a
világítás, ráadásul a multiplexekben egyszerre több ﬁlm is fut.
Bármi történik, kívülről nincs hozzáférés a rendszerhez, a korábban már említett biztonsági okok miatt. Ez a zárt rendszer csak
a helyszínen hozzáférhető, ha esetleg elmegy a kép vagy a hang,
nem gyullad fel a lámpa, minden beállítást csak helyileg lehet javítani, ellenőrizni. Ezenfelül még nem beszéltünk a forgalmazókkal való kapcsolattartásról, a kópiák fogadásáról/visszaküldéséről,
feltöltésükről a műsortárba. És ugye ide tartozik a műsorkészítés,
az adminisztráció, valamint egyéb feladatok.
Többször elhangzott a teremvilágítás, a lámpák beállítása.
Az is a gépész dolga?

– Igen, az a programozás része, nem pedig manuálisan kapcsoljuk
fel és le. Ez ugyanis függ a ﬁlm hosszától, a ﬁlm előtti programoktól, a végefőcím időzítésétől egyaránt. De kezdjük az elejéről.
Amikor megérkezik egy ﬁlm zárt és erős dobozban, magát
a DCP kópiát egy strapabíró fémházban találjuk. A nevéből már
kiderül, hogy milyen nyelvű és felbontású az egyes ﬁlmhez tartozó kép és hang. A merevlemez mellé még kapunk egy nyomtatott

Digitális vetítőgép automata motoros objektívvel

A DCP-k és a kulcsok szabványosak, vagy van közöttük eltérés?

– A ﬁzikai megjelenés és a portok, valamint a fájlrendszer is egyforma, a világ minden digitális mozijában ugyanaz a formátum kerül
a ﬁlmekből, csak a ﬁlm szinkronja tér el, a KDM kulcsok azonban
minden mozinál különböznek. Vagyis az én kulcsom nem működik más moziban ugyanannál a ﬁlmnél, és másé sem a mi mozinkban – a kulcsok, a biztonság érdekében, az egyes szerverek ismert
szériaszámához vannak rendelve.

Digitális vetítőgép, még nyomógombos
vezérlőpanellel

Vagyis van egy külön szerverszoba a moziban? Nincs felhőben tárolás, online adatküldés?

– Igen, saját szerverszobája van a mozinak, sőt, az egyes vetítőgépeknek is külön szerverük van, külön operációs rendszerrel, amely
lejátssza a ﬁlmet, a napi műsort. Mindez ﬁzikai tárolást jelent,
a DCP-k postai úton vagy futárral érkeznek, alapvetően egyaránt
biztonsági és adatmennyiségi okokból. Igen nagy fájlcsomagokról
van ugyanis szó. Ha, mondjuk, a DCP-n egy adott ﬁlmből több formátum van például 3D-s angol–magyar, 2D-s angol–magyar nyelvű, az közelít az 500 gigabyte-hoz. Ezt egyszerűen nem lehet neten
keresztül letölteni, főként, ha az adott mozi nincs ellátva nagy sebességű internetkapcsolattal. Ha csak a magyar 2D részét kellene
mérnünk, az is lehet akár 140 gigabyte.
Mit tudhatunk a szerverszoba méretéről? Szoba vagy inkább terem?

– Szoba, de nem faltól falig kell elképzelni. Minden szervernek,
ahogy a központi szervernek is, van saját tárhelye. De azért, ha,
mondjuk, az első terembe feltöltjük a szerverre az adott DCP-t, azt
műsortárba töltve át tudom másolni a harmadik terem szerverére
is – nem kell ﬁzikailag átvinni egyik teremből a másikba, mint korábban. Itt is minden ellenőrizhető a szerverek kijelzőin át. Ezzel el
is érkeztünk a lényeghez, legalábbis a beszélgetés szempontjából,
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DCP, fémkeret nélkül

DCP a szerverbe helyezve, feltöltésre készen

információs lapot is, ezen szerepel például, hogy mikor kezdődik
a stáblista. Hogy visszautaljak a teremvilágításra, aszerint állítjuk
be ugyanis, a végefőcím határozza meg az időzítést. A papíron
megtaláljuk a képaránytól kezdve a hangsávok számáig mindent,
ami a tökéletes és elvárt vetítéshez szükséges.
Maga az egység egy különféle portokkal ellátott fémkeretben
érkezik, ha esetleg USB csatlakozón át szeretnénk használni, arra
is van így lehetőség, de ha erre nincs szükség, egyszerűen kihúzzuk ebből a keretből. Fogjuk, és mint egy óriási memóriakártyát,
betesszük a megfelelő szerverbe, bezárjuk, és már fel is játszhatjuk
akár külön egy vetítőgép szerverére, akár a központi szerverre.
A feltöltés néhány órát vesz igénybe, bár, ha a forgalmazó esetleg USB-t küld, azon keresztül jóval lassabb mindez, tekintve, hogy
az USB adatátviteli sebessége lényegesen alacsonyabb. Persze még
így is egyszerűbb felölteni és előkészíteni, mint a régebbi tekercses
megoldások esetében, ahol a nagy fémládában érkező körülbelül
húszperces tekercseket sorban feltekerték, összevágták, és felkerültek az óriási nagy platterre, onnan fűzték be a vetítőbe. Még
régebben pedig két vetítőgéppel oldották meg a lejátszást: amíg
az egyik tekercsen pörgött a ﬁlm, addig a másikon előkészítették
és váltogatták a vetítőgépeket, amikor kellett, egy váltójel alapján.
Egy szó, mint száz, ma minden gyorsabban és egyszerűbben megy.
A vetítőgépeken ma már érintőkijelző van, ezen keresztül állítunk
be minden szükséges részletet. Mindig minden szükséges információ látható, ellenőrizhetők a beállítások, a korhatár-beállítástól
kezdve a feliraton át az is, hogy mondjuk 2 óra 19 percnél felkapcsol a lámpa, mert elindul a végefőcím.
A vetítőgépek mellett vannak az erősítők és a hangprocesszor,
ami azért felel, hogy a megfelelő hangsáv a hozzá tartozó hangszórócsoporton szólaljon meg a megfelelő frekvenciatartományban.
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Minden processzor be van állítva az adott teremhez, a beállítás az
egyes termek karakterisztikájához igazodik; egy előzetes mérés határozza meg azt is, hogy melyik hangszóró milyen hangerővel szóljon,
így biztosítva a tökéletes hangzást. Továbbá találunk itt még egy behallgató egységet, amivel ellenőrizni tudjuk a hangot, akár egyben,
akár sávokra bontva. Ezeknek az eszközöknek a helyes működését
szintén előzetesen programozni kell. A vetítőtermeket emellett komoly hangszigetelés veszi körül, és a termekbe semmi nem hallatszódhat be, sem a vetítők, sem a légkondicionáló rendszer hangjából.
Miután mindez be van állítva, a mozigépész tulajdonképpen mint
egy felhasználó, átveszi a vezérlést. Már csak ezért sem mehetnénk
haza a beállítások után, hiszen ha például áramszünet van, ezek
a gépek leállnak, és maguktól nem indulnak újra, illetve a vetítőgépek izzói akár 6000 wattosak is lehetnek, fényerejük 34 000 lumen, emiatt a szünetmentes táp sem jelent megoldást ekkora
teljesítményfelvételnél, ezeket nem olyan egyszerű újraindítani
(az átlagos projektorok körülbelül 1000-3000 lumen fényerő kibocsátására képesek, a felvételi teljesítményük 300 watt körüli).
Filmszalagon a korhatár-besorolás
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Az utolsó ﬁlm befejeztével pedig a gépek leállítására és részleges áramtalanítására kerül sor, értem ezen a vetítőgépeket és erősítőket, a szerverek ez alól kivételt jelentenek.
A digitalizálás miatt csak DCP-t lehet leadni?

– Külső forrásról is lehet vetíteni, legyen az laptop egy befogadott külsős rendezvényen vagy akár egy DVD-lejátszó, de a műsorrendi vetítéseken kizárólag DCP-ről való lejátszásra van lehetőség. Ezeknek a kópiáknak a minősége elengedhetetlen a nézők
elégedettségéhez, a képfelbontásuk 2K a hatsávos hang mellett.
Nem csupán a képminőség fontos, hanem a mozik által használt
szabványformátumok között is van különbség, nem mindegy,
hogy egy ﬁlm szélesvásznú, azaz scope 2.39:1 vagy ﬂat 1.85:1. Ezek
beállításánál látjuk széthúzódni a függönyt vagy mozogni a fekete maszkolószalagokat. Izgalmas még az optikaváltás, ami régen
szintén manuálisan történt, aztán automatizáltan, előre beállítva,
ma pedig már ez is része a ﬁlmek programjának.
Vetítőgép külső portjai
Régi mozi vagy digitális mozi? Melyik áll Önhöz közelebb?

– A digitalizáció. A régi mozik szeretetével együtt számomra erős
érv a digitális mozizás mellett az, hogy jelentősen csökkent a hibalehetőségek száma, legyen szó a ﬁlm karcolódásáról, szakadásáról
vagy csak egy rossz illesztésről és még sorolhatnám, a minősége
nem fog változni, mindig tartja a színvonalat.

a csúcstechnikát és a ﬁlmek nagyobb tárházát, amit az úgynevezett
klasszikus mozik nem tudtak követni, ilyenek a többdimenziós (3D,
4D) mozizás vagy a 360 fokos hangzásvilág. Véleményem szerint
ilyen téren továbbra is mindenképpen fejlődés várható. A 3D és
a 4D mozik útján haladunk, de ezt követnie kell mind a hang-, mind
a képminőség fejlődésének. A látványos felvételek, a ﬁlmforgatás
specialitásai, a képi világ digitális megoldásai húzzák maguk után
a többi jellemző fejlesztését, úgyhogy a nézői élmény fejlesztésében
a határ a csillagos ég. 

Mi lehet a következő fejlődési szint a vetítéseket illetően?

– Nem is a vetítéseket emelném ki, hanem a teljes élményt. Ma a
moziba járók élményért jönnek, nem „csupán” megnézni egy ﬁlmet.
A multiplexek felvillantották a minőség más típusát, a csillogást,

Digitális vetítőgép működés közben
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Az okos hűtés mellett
Az LG a Környezetvédelmi Világnap alkalmából a London Vegetable Orchestra (LVO)
zenei tehetségeivel fogott össze azért, hogy
együtt hívják fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás globális problémájára – amely alól
Magyarország sem kivétel.

E

U-s becslések alapján hazánkban évente mintegy 1,8 millió ton-

na élelmiszer-hulladék keletkezik, ennek több mint 20 százaléka,
úgy 400 ezer tonna a háztartásokban. Ez azt jelenti, hogy a háztartások évente körülbelül 100 milliárd forint értékű fel nem használt,
el nem fogyasztott élelmiszert dobnak ki.
A hűtési technológiák drámai hatással voltak a társadalmak fejlődésére, hiszen a hűtőszekrények megjelenése is hozzájárult ahhoz,
hogy az emberek a mezőgazdasági jellegű életvitelt felválthatták
a (nagy)városi élettel. Azt, hogy nem minden hűtőszekrény egyforma,
az LVO zenészei maguk is megtapasztalhatták. A zenekar tagjainak az
előadásokhoz minden nap új zöldségekből kell hangszert készíteniük, mert ha nem friss az alapanyag, nem lehet a megfelelő hangokon
megszólaltatni az eszközöket. A vállalat szabadalmaztatott inverter lineáris kompresszor technológiája erre a problémára kínál megoldást.

Amikor ugyanis a zenészek az LG hűtőjében tárolták a zöldségből
készült hangszereiket, gyakorlatilag még egy hét után sem változott az eszközök hangja, mert a technológia segítségével sikerült
kiküszöbölni a hosszú ideig tartó élelmiszer-tárolás legnagyobb
ellenségét, a hőmérséklet-ingadozást. A kezdeményezésről szóló
videó LG Inverter Linear Refrigerator: NatureFRESH™ Vegetable
Orchestra címmel megtekinthető a YouTube-on. 

5G Koalíció A

Forrás: Botár Gergely/kormany.hu

A Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki
biztos, Deutsch Tamás az Informatika a Társadalomért
Egyesület által júniusban rendezett Információs Társadalom Parlamentje című budapesti konferencián
jelentette be az „5G-koalíció” megalakítását.

Soltész Attila, az Informatika a Társadalomért Egyesület elnöke (balra) és
Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos
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koalíciót csaknem félszáz kormányzati, közigazgatási és iparági szereplő, kamara, egyetem, kutatóintézet, szakmai és társadalmi szervezet
hozza létre, feladata pedig elsősorban az 5G fejlesztési stratégia kialakítása lesz, hogy az 5G szabvány
várhatóan 2020-as bevezetésekor hazánk az elsők
között élvezhesse annak előnyeit. Kiemelt cél, hogy
a nemzetközi szabványok megteremtése után ez
a jóval nagyobb felhasználási lehetőségeket kínáló
technológia széles körben elérhető legyen, és ezzel
Magyarország az 5G-fejlesztések egyik európai központjává válhat.
Az internetet még nem használók motivációján és a szolgáltatások költségeinek csökkentésén
párhuzamosan folyik a munka, ennek eszközeként
a miniszterelnöki biztos megemlítette, hogy előbb
27-ről 18 százalékra, majd 2018-ban 5 százalékra
csökken az internetszolgáltatás áfája, és bevezették a legalacsonyabb netes szolgáltatásnál is olcsóbb digitális jólét alapcsomagot.
A digitalizáció máris sikeres, hiszen a magyar háztartások 82 százaléka számára már elérhető a szupergyors, legalább 30 megabájtos letöltési sebességet kínáló internet, ami az uniós átlagot meghaladó arány.
Egy nemzetközi szakmai szervezet felmérései szerint
a magyar mobilhálózatok a sebességük és a lefedettségük alapján a világ harmadik legjobbjának számítanak. 

Szvetelszky Zsuzsanna • Stephen Hawking • Hargittai István–Hargittai Magdolna

Szvetelszky Zsuzsanna

Rejtett szervezetek

eszmecsere. Minél kevesebb energiát
fektet abba a vezetés, hogy maga uralja
ezt a területet, annál nagyobb hitele
lesz a beosztottak pozitív, negatív vagy
éppen ellentmondásos véleményének,
s így a vállalaton belül – a formális mellett – létrejöhet a rejtett szervezet.
Az informális kommunikáció megismerése, a formális kommunikációtól való
eltéréseinek feltárása, a belső hálózatok
feltérképezése és irányítása nem a hatalom vagy a manipuláció eszköze, hanem
az egészséges és hatékony szervezeti
működés lényeges aspektusa, tehát minden vezető számára lényeges feladat. •

Az informális kommunikáció hatalma

Typotex Kiadó
A könyv célja, hogy a munkahelyi
szóbeszéd működését, a szervezetek
rejtett kommunikációs folyamatait
vizsgálva bemutassa az informális vállalati kommunikáció tipikus vonásait.
Minél több beosztott elégedetlen a
vállalat hivatalos információival, vagyis minél kevésbé megfelelő a formális
kommunikáció, annál kiterjedtebb és
intenzívebb lesz a cégen belüli informális

Stephen Hawking

Fekete lyukak
A BBC Reith-előadásai

Akkord Kiadó

Reith-előadás-sorozatában arról a
témáról, amelyik már évtizedek óta
foglalkoztatja őt – a fekete lyukakról.
A legendás ﬁzikus ebben a két, maradandó élményt nyújtó előadásában kifejti,
hogy csak akkor juthatunk közelebb az
Univerzum titkainak feltárásához, ha megértjük a fekete lyukakat és azt a kihívást,
amelyet ezek az objektumok a tér és az idő
természetére vonatkozóan jelentenek. •

„Azt tartják, a tények néha furcsábbak
a fantázia szüleményeinél, és ez sehol
másutt nem igaz annyira, mint a fekete
lyukak esetében. A fekete lyukak különösebbek, mint bármi, amit csak a tudományos-fantasztikus írók megálmodtak.”
Stephen Hawking professzor 2016ban két előadást tartott a BBC

Hargittai István–
Hargittai Magdolna

New York-i séták
a tudomány körül

Ebben a különlegesen teljes útikalauzban Hargittai István és Hargittai
Magdolna kémikusok feltérképezik és
tömegével mutatják be a tudományos
emlékműveket és intézményeket.
A Nobel-obeliszk, a város biotechnológiai folyosójának gyöngyszemei
(mint például a Rockefeller Egyetem,
ahol Oswald Avery megállapította,
hogy a DNS az öröklés anyaga) vagy az
afrikai-amerikai feltaláló, Lewis Latimer
otthona, mind megannyi látnivaló.”

Akadémiai Kiadó
A szerzők két évvel korábban Budapesti séták a tudomány körül címmel kiadott kötete után most New
Yorkban kalauzolnak bennünket.
„New York tele van káprázatos neonfényes ragyogással, de tudományos
kiválósággal is, ha tudjuk, hol keressük.

Barbara Kiser, Nature, 2017. január 19.
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közömbös gázzal oltó gép, szárazoltó gép, sűrített gáz, oltópor, oltóhab

Szerző: Stöckert Gábor

A porral oltás úttörője
Jóllehet az első poroltók már a 19. században elkészültek, száz esztendeje még a tűzoltás szinte egyetlen módszere a víz volt.
Ekkoriban már több feltaláló gondolkozott
alternatív lehetőségeken, és közülük az
egyik legaktívabb egy magyar volt: Szilvay
Kornél ezredes, Budapest egykori tűzoltó
parancsnoka.
Szilvay 1890-ben a fővárosban született,
és ott is töltötte egész életét. A Budapesti
Felsőipariskola gépészeti tagozatán tanult,
diáktűzoltóként itt ismerkedett meg későbbi választott hivatásával. Tanulmányai
A 8 Órai
Ujság
1925-ös
cikke a
kaszinótűzről.

A feltaláló a születése 125. évfordulója
alkalmából kiadott emlékérmen.

Forrás: Fővárosi Katasztrófavédelem honlapja

után előbb önkéntes, majd 1914-től hivatásos tűzoltó lett, és műszaki érdeklődését kihasználva a tűzoltás korszerűbb és
biztonságosabb lehetőségeit kereste. Élete

Az első szárazoltó gép.

során 39 találmányra kapott szabadalmi
oltalmat, ezek közül a poroltó, illetve általában a szárazoltás területén végzett fejlesztései bizonyultak maradandónak.
Másokhoz hasonlóan ő is észrevette,
hogy egyes tűzeseteknél – például égő
raktárak oltásakor – az oltóvíz nagyobb
károkat okoz, mint maga a tűz. Ez indította
arra, hogy víz nélküli oltómódszereket tervezzen, és 1923-ban szabadalmaztatta első
ilyen találmányát, egy közömbös gázzal
oltó gépet. Az áttörést végül egy 1925-ös
tűzeset hozta meg, amikor a Nemzeti Kaszinó gobelinterme gyulladt ki. Ekkor már
Szilvay utasítására a főváros tűzoltóautóin
hatkilós porraloltókat rendszeresítettek;
a kaszinóbeli tüzet kizárólag ilyen készülékekkel szüntették meg. A terem értékes
perzsaszőnyegei és gobelinjei így kisebb,
kijavítható károkkal megúszták a tűzvészt.
Az eset kedvező visszhangja hatására a főváros megrendelt egy nagyobb teljesítményű szárazoltó gépet. Szilvay még abban az
évben el is kezdett dolgozni ezen.
Az elhivatott mérnök-tűzoltó találmányának lelke egy robbanómotor volt,
amelynek a gázait a szárazoltó gép lehűtötte és nagy nyomásra sűrítette. A sűrített
gáz szerepe természetesen az volt, hogy az

INDEX

oltóport vagy oltóhabot a tűzre juttassa. Az oltóporok alapja máig jellemzően
nátrium- vagy kálium-hidrogén-karbonát,
Szilvay ehhez még kőport is kevert, nehogy a por összeálljon a tömlőben. Az első
Szilvay-féle szárazoltó 1928-ban készült el,
és 95 alkalommal sikeresen bevetették.
1929-ben a párizsi nemzetközi tűzoltókiállításon francia, amerikai és kanadai tűzoltók is érdeklődtek a találmány iránt, később használták is a gépet külföldön, főleg
hajók raktártüzeinek oltásakor.
A későbbiekben is tovább korszerűsítette a szárazoltást és annak alkalmazási
területeit (a módszert zárttéri transzformátortüzek oltására is átdolgozta, így a transzformátorházakat oltópor-bevezető nyílásokkal látták el). Szilvay Kornél életében
több ezer tűzoltást vezetett, az 1925-ös mellett a budapesti Szent István-bazilika 1947es vízzel oltása volt a legnevezetesebb. Ott
a freskókat védve sikerült eloltaniuk a tüzet;
embereivel folyamatosan szivattyúzta az
oltóvizet, ezzel megmentették a bazilikát a
nagyobb beázástól és vízkártól.
Szárazoltó eljárását szinte élete végéig
tökéletesítette; 1957-ben bekövetkezett halála előtt két esztendővel még szabadalmi
kérelmet nyújtott be. 
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