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ismeretében emlékezzünk arra, hogy a mögöttünk hagyott
év egyik visszatérő híre volt – sajnos –, hogy néhány környező országban újra járványos méretet öltött a kanyaró.
A járványügyi szakemberek az egyre alacsonyabb átoltottsággal magyarázzák a jelenséget. Ne felejtsük el, nem
a világ távoli vidékén, hanem Európában vagyunk. És mégis, itt is sokan ellenzik a kanyaró elleni védőoltás beadását,
jóllehet az oltások az orvostudomány legnagyobb vívmányai közé tartoznak. Tudjuk, nem csak ezt, a többi oltást is
elutasítják. Csakhogy ezzel nemcsak a gyermeküket és saját magukat, hanem a környezetüket is veszélyeztetik.
Elsősorban az újszülöttekre, idősekre, legyengült immunrendszerűekre veszélyes az oltatlan ember.
Az Egészségügyi Világszervezet (World Health Organiza-

fertőzések – például a kanyaró vagy a diftéria (torokgyík) –
előkelő helyen szerepelnek. A WHO idei célja a többi között
a méhnyakrák világszintű megelőzése a HPV elleni átoltottság növelésével, valamint Afganisztán és Pakisztán
területén a járványos gyermekbénulás megállítása.
Fontos cél, elérendő cél, amihez nem elég a világszervezet
deklarációja. Felkészült helyi szakemberek segítsége nélkül
továbbterjed az oltásellenesség – és a fertőző kór.
Szegedi Imre
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Interjú Standovár Tibor biológussal
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otó: Revviczky Zsolt

Erdőkerülés
télen-nyáron

Elvileg eljuthatunk oda, hogy a munkánknak nincs értelme, mert a világ
nem a természetvédelmi értékek megőrzése felé halad, de a napi feladatokban mindig találhatunk sikereket. Aki ezt elfogadja, örömét leli ebben
a munkában – nyilatkozta magazinunknak Standovár Tibor, az ELTE
Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékének tanszékvezető docense, akit előző nyilatkozónk, Magyari Enikő ajánlott figyelmünkbe. Az ökológus szerint sok száz év kell ahhoz, hogy az őshonos
fajokból ültetett fákból erdő legyen. Ezt a folyamatot az ember segítheti.
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Különös nevet visel…

Minek tartja magát?

– Apai ágon Baranyából származik a család. A Délvidéken ma is él
néhány Standovár. Én Budapesten, Lágymányoson nőttem fel egy
lakótelepi lakásban. Most az ELTE déli tömbjében beszélgetünk,
gyerekkoromban az épület helyén tó volt, ahova gyakorta jártam
a barátaimmal.

– Olyan természetvédelmi biológusnak, aki az erdőkkel foglalkozik. Amikor végeztem az egyetemen, Magyarországon nem tudtunk a természetvédelmi biológiáról, így – döntően Juhász-Nagy
Pál hatására – ökológiai mintázatelemző vizsgálatokkal kezdtem
a pályámat, a doktorimat is ebből írtam. A természetvédelmi
biológia Amerikából indult el. Integratív tudomány, alapvető
missziója a biodiverzitás csökkentésének lassítását, megállítását
szolgáló elméleti és gyakorlati eszközök kidolgozása. Születésénél
a legkülönbözőbb képzettségű szakemberek bábáskodtak: állatkerti szakértők, állattenyésztők, halászati kérdésekben jártasak
mellett különböző biológiai szakterületek művelői határozták
meg a tudományág kereteit. A hetvenes évek végén, a nyolcvanas
évek elején jött létre, hazánkba egy-két évtizedes késéssel érkezett meg.

Hogyan jött a képbe a természetvédelem?

– A szüleimmel sűrűn kirándultunk, de ezekből az utakból nem
alakult volna ki élethosszig tartó elköteleződés. Ehhez az kellett,
hogy egy erős, szuggesztív egyéniség hatása alá kerüljek. Czájlik
Péterről van szó, akit tizenkét évesen ismertem meg – az általános iskolámban indította el a Vásárhelyi István Természetvédelmi
Szakkört. Megtalálta a hangot a ﬁatalokkal, a természet szeretetét, megismerésének igényét oltotta belénk. Nyaranta táborozni
mentünk, pesti gyerekek szabadultak ki teljesen nomád körülmények közé. Okos feladatokat kaptunk: a gyöngyösi Mátra Múzeum
gyűjteményét gyarapítottuk, alapvető információkat szereztünk
a Mátra nyugati térségéről.
A budapesti Táncsics Mihály Gimnáziumban nem próbálták más irányba terelni az érdeklődését?

– Sok kiváló tanárom közül a biológiát oktató Oberczián Gézáné
Ibi néni volt nagy hatással rám. Ő segített eldönteni a dilemmát,
hogy erdőmérnök vagy biológus legyek. Az utóbbi mellett döntöttem, de a pályám mégsem úgy alakult, ahogy szerettem volna.
Abban az évben ugyanis nem volt szabad hely az ELTE biológus szakon – elvitték a keretet a külföldi diákok. Ezért abban a reményben
jelentkeztem biológia–földrajz tanári szakra, hogy átjelentkezhetek
a biológus képzésre. Az első év után ez sikerült, igaz, újra első éves
lettem – jelentős számú felmentéssel. Az így felszabaduló időt az
angol szakfordítói szakirány felvételével hasznosítottam.
Az egyetem befejezése után fel sem merült, hogy nemzeti
parkban, esetleg a közigazgatásban dolgozzon?

– Komolyan nem, hiszen az egyetem utolsó két évében demonstrátorként dolgoztam a tanszéken, egyre jobban tetszett az oktatás. Mehettem volna a szombathelyi főiskolára, a Mátra Múzeum
szintén szóba jöhetett, de az egyetemi állás számomra visszautasíthatatlan ajánlat volt. Ugyanazon a tanszéken dolgozom, ahol
elkezdtem egyetemi tanársegédként.
Rengeteg hallgató a terepgyakorlaton szembesül először
azzal, hogy a flaszteron túl is van élet. Leendő biológiatanárok között is lehet ilyenekkel találkozni, hiszen nem
csak megszállottak mennek biológia szakra. Talál közöttük
csillogó szemű érdeklődőket?

– Kiváló hallgatók mindig voltak, vannak és remélem, lesznek is.
A tömegképzés beindulásával jelentősen megnövekedett a létszám, amit nem követett a csillogó szemek számának emelkedése.
Nehezebb megtalálni őket, illetve, ami még rosszabb, ők nehezebben találnak meg bennünket. Egyébként valóban döbbenetes,
hogy biológiatanárnak jelentkező hallgatók között nagyok sok
olyan van, aki életében először velünk jár a természetben. Ezért
nagyon fontos, hogy a ﬁnanszírozási nehézségek ellenére minden évfolyam számára meg tudjuk tartani a terepgyakorlatokat.
Ha másként nem megy, akkor önköltséges alapon.
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Annyi minden mással foglalkozhatna, miért éppen az erdők szerelmese lett?

– Czájlik Péter hatása egyértelmű. Középiskolásként a nyarakat az
erdőkben töltöttem. Rengeteg izgalmas közös megﬁgyelés a hajnali madarászatoktól kezdve a császármadár életfeltételeit meghatározó erdőállapotok megismeréséig. Nálam ez vésődött be,
ez lett az életformám.
1997. január 1-je óta van nagyon korszerű természetvédelmi törvényünk, ennek ellenére folyamatosan azt érzi
az ember, hogy mindig megjelennek más érdekek, amelyek
fontosabbak. Mégis miben bízik egy olyan szakember, akinek az élete a természetvédelem?

– Alapvető ez a felvetés, amikor az ember próbálja ezt a területet
a hallgatókkal megkedveltetni. Minél többet tanítunk meg ugyanis a körülöttünk lévő világ biológiai állapotáról, annál nehezebb
optimistának maradni. Elvileg eljuthatunk oda, hogy a munkánknak nincs értelme, mert a világ nem a természetvédelmi értékek
megőrzése felé halad, de a napi feladatokban mindig találhatunk
sikereket. Aki ezt elfogadja, örömét leli ebben a munkában. A természetvédelem itthon nem áll nyerésre, nagyon sok a megkeseredett ember, de néhány szakember lelkesedését semmi sem töri le.
Mit szól ahhoz, hogy a január elsején hivatalba lépett új
brazil elnök programjának egyik fontos része az őserdők
egy részének kiirtása?

– Kissé elcsépelt, de attól még igaz: az erdők jelentik a Föld tüdejét. A bolygón élő fajok nagyon jelentős hányada erdei körülmények között él. Azért van még számos faj a Földön, mert léteznek
erdők. Aki ezt nem tartja önmagában értékesnek, az gondoljon
arra, hogy az erdők nélkül mi emberek sem élhetnénk, hogy rengeteg nyersanyagot biztosít, hogy a vízforgalom szabályozásában
és a termőtalaj megóvásában is meghatározó a szerepe. Sokszor
eszembe jut a svájci Hans Leibundgut erdőművelés-professzor
gondolata: „Emberi kultúránk az erdő irtásával kezdődött, és csak
az erdő megvédésével maradhat fenn.” Néhány ország felismerte,
hogy erdők nélkül nincs élet. Kínában, ahol minden talpalatnyi
helyet élelmiszer-termelésre használnak, nagy ívű erdőtelepítési
program indult. Évente 500 ezer hektárnyi területet ültetnek be,
ami azt jelenti, hogy négy év alatt annyi erdőt telepítenek, amenynyi összesen nálunk zöldell.

portré

Interjú Standovár Tibor biológussal

„Úgy beszélünk fenntartható fejlődésről, hogy valójában nem módosítjuk világrendünket – ez pedig így nem
tűnik működőképesnek. Kevesebb forrást kell felhasználni, és forráson értek mindent, ami a Földön keletkezik
és gyártható, az olajkincstől kezdve a folyamatosan termelődő biomasszáig, aminek – ijesztő adat – évente negyven százalékát az ember hasznosítja valamilyen formában. Ilyet még egyetlen faj sem csinált a Földön, viszont
így lehet, hogy nem is fogunk évmilliókig élni. Nagyon
szkeptikus vagyok, amikor a fenntartható fejlődésről beszélünk” – nyilatkozta korábban. Tartja ezt a véleményét?

– A politikusok a fenntartható fejlődésen a fenntartható növekedést értik – saját rövid távú érdekeiket szem előtt tartva. Amíg
a növekedés alapú, a környezetet egyre nagyobb ütemben kizsigerelő gazdasági szemlélet dominál, addig nehéz optimistának lenni.
Hazánk erdeinek mennyiségéről, állapotáról, a védettség
szintjéről és hatékonyságáról nagyon eltérő véleményeket
lehet hallani. Vannak, akik azt hangsúlyozzák, hogy Magyar-

ország erdősültsége az elmúlt nyolcvan évben megduplázódott, hiszen az ország területének 11,8 százalékáról napjainkra 21 százalékra nőtt a fákkal borított térségek kiterjedése. Mások a természetszerű erdők vészes megfogyatkozásáról, a gazdálkodás káros hatásairól és a védelem kiterjesztésének szükségességéről beszélnek. Hol az igazság?

– Óriási eredmény, hogy hazánk erdősültsége nő, ami azért fontos,
mert az első világháború után az ország korábbi területének kétharmadát vesztette el, de erdőterületeinek jóval nagyobb hányada
került a környező országokhoz. Az igazán értékes, nagy kiterjedésű
erdők a Felvidéken és Erdélyben fejlődtek. Pusztán az ország faigényének biztosítása miatt is erdőket kellett telepíteni – ezt hősies
erőfeszítések árán, nagy szakmai hozzáértéssel megtette, illetve
teszi a mai napig az erdésztársadalom. Az más lapra tartozik – ha
nagyon szőrös szívűek akarunk lenni –, hogy csupán a faállománynyal való borítottság növekedett. Faültetvények születtek, amelyek csak külső megjelenésükben erdők. Jogilag erdők, de biológiai
értelemben sokkal szegényebbek, mint az igazi erdők. Különösen
igaz ez a nemesített, illetve az idegenhonos fákból álló ültetvé-
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nyekre. Ez utóbbiak mezőgazdasági területnek tekinthetők, ahol
nem egy év alatt, hanem néhány évtizedenként takarítják be a termést, mint a nemesnyár- vagy akácültetvények esetében. Ha nem
egy korábbi erdő helyére ültetünk fákat, akkor azok nőnek, de
az erdőség számos tulajdonságával nem rendelkeznek.

Sok vagy kevés erdő van hazánkban?

– Ahhoz képest kevés, hogy mennyi lehetne. Egyes becslések szerint
a mai ország területének akár 85 százalékát boríthatta erdő, mások
a 65 százalékot tartják reálisabb értéknek. Nyilvánvaló, hogy az ötven százalékot sem érhetjük el, de a harminc százalékot nyugodtan megcélozhatjuk. Ennek azonban nem kedvez a klímaváltozás.

Ön szerint mikortól erdő az erdő?

– Amikortól az adott típusú talajon, adott klimatikus környezetben fejlődő erdőre jellemző növény- és állatfajok megtelepszenek,
és működnek a természetes erdő folyamatai. Ez hosszú folyamat.
A Bakonyban vizsgálódva mutattak nekünk egy száz évnél idősebb tölgyes állományt. Gyönyörű volt a látvány. A házigazdánk
erre azt mondta: ti szakemberek sem mondanátok meg, hogy
másodlagos erdőt csodáltatok meg. Dokumentumok bizonyítják
ugyanis, hogy az erdősítés előtt mezőgazdasági művelés alatt volt
a terület. Kimentünk és közelebbről is megvizsgáltuk a tölgyest.
Hihetetlen eredményt kaptunk. Az erdészeti út egyik oldala elsődleges erdő volt, a másikon az előbb említett másodlagos telepítésű
erdő. Kimutattuk, hogy bizonyos növényfajok csak az elsődleges
erdőben éltek. Nem a kétméteres erdei út jelentett akadályt. Bő
száz év sem volt elég ahhoz, hogy azonos gazdagságú élőhely legyen a két terület. Azaz, ne higgyünk a szemünknek. Gyönyörű
erdő láttán azt hihetjük, hogy ide még nem tette be az ember
a lábát, és mégis. Sok száz év kell ahhoz, hogy az akár őshonos fafajokból ültetett faállományból igazi erdő legyen. Ezt a folyamatot
az ember segítheti.
Erdőterületeink európai viszonylatban nagyon jó állapotban vannak. Mivel tudják innen, a tanszékről segíteni
a gazdálkodókat?

– Ha olyan tudásanyagot produkálunk az adott erdőkről, amelyek
korábban ismeretlenek voltak, s amelyeket a gazdálkodók is ﬁgyelembe vesznek. Mi 1996 óta vizsgáljuk az erdőket ért katasztrófákat
– széldöntés, ónos eső, jéglerakódás okozta károkat mértünk fel.
A Börzsönyben az Ipoly Erdő Zrt.-vel együttműködve nemcsak
dokumentáljuk a károkat, hanem próbálunk válaszokat adni arra,
hogy az egyik helyen miért nagyobb a kár, mint a másikon. Kielemezzük, hogy milyen állapotúak voltak a jobban károsodott erdőfoltok, amelyek alapján új típusú – más szerkezetű, fajokban gazdagabb erdőt eredményező – gazdálkodásra adunk tanácsot. A hatás
eltérő. Van olyan gazdálkodó, aki felismeri, hogy hosszú távon jól jár,
ha a mi útmutatásunkat követi, mások meghallgatnak bennünket,
majd mennek a saját fejük után. A politikai környezet is érdemben
hat a gazdálkodókra. Ha azt látják, hogy a nagypolitika a természeti értékeket sokra tartja, akkor ﬁgyelnek ránk, egyébként kevésbé.
Van ellentét a kutatók és az erdészek között?

– Hosszú munka eredménye, mire az erdészek elfogadnak valakit
a másik oldalról. Missziónak tartom a két oldal közötti közvetítést.
Nekem kell azokat az alkalmakat megtalálni, amikor elmondhatom a tudomány álláspontját. Ezért vállaltam el az oktatást a soproni egyetem Erdőmérnöki Karán, ahol hosszú éveken át tanítottam. Az ottani erdészeti ökológia tankönyv társszerzője lehettem.
Az erdők védelmére húsz éve alapított Pro Silva Hungaria nevű
szervezet alapító elnökségének tagja vagyok. Ezek közvetlenül
nem tudományos munkák, de fontosak, mert azokkal kerülök
kapcsolatba, akik az erdőkért az adott területeken felelnek.
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Van-e különbség a fokozottan védett és a nem védett erdeink között?

– A nem védett erdőkben sokkal több nem őshonos fafaj található. Kevesen tudják, hogy hazánkban legnagyobb területen a betelepített akác fejlődik, és ez nem mindenkit tölt el örömmel.
Az ökológiai szempontból értékes erdeink a védettek. Fontos tudni azonban, hogy a természetvédelmi oltalom alatt álló erdőkben
is gazdálkodnak. Sok országban ez nem így van. A hazai erdők
a fejlett országokkal összehasonlítva ennek ellenére jó állapotúak.
Gazdasági fejletlenségünkből adódóan természeti környezetünk
jobb, gazdagabb állapotban volt és van, mint a nyugati országokban. Az erdő lassan reagál, sok mindent kibír, de nem mindent.
Az nem megy egyszerre, hogy megőrizzük a fokozottan védett
értékeket, de fát is termeljünk, kisvasúttal turisták ezreit vonzzuk
be a területre, ahol biciklizni, lovagolni is lehet.
Meghatározó szerepet játszik a hazai erdőrezervátumprogramban. Miért született ez a kezdeményezés?

– Olyan erdőterületekről van szó, amelyeket azzal a céllal hagytak
meg, hogy megﬁgyeljék, az emberi hatástól mentesített környezetben milyen folyamatok zajlanak bennük. Azért, hogy az ott
szerzett ismereteket a gazdálkodásban hasznosítsák. A legidősebb
európai erdőrezervátumot 1838-ban határolták el. Közép-Európában az 1950-es évektől egyre több ilyen védett terület alakult.
Hazánkban 63 erdőt jelöltek ki erre a célra. Napjainkban különösen fontos annak nyomon követése, hogy miként reagál a magára
hagyott erdő a klímaváltozásra.
Mit tart a legfontosabb eredményének?

– A természetes erdődinamikai folyamatokat leíró eredményeinket, amelyeket döntően erdőrezervátumok elemzésével értünk el.
Egyik legidézettebb munkánk a hazai és európai bükkösök változását írja le.
Ökológusként mi a véleménye a túltartott nagyvad-állományról?

– A hazai természetvédelem és erdőgazdálkodás egyik hot topicjáról van szó. Nyilvánvaló, hogy a nagy testű vadfajok jelentős hatással vannak az erdő megújuló képességére, általános állapotára.
Vadbiológus kollégáim tiltakoznak a túltartás kifejezés ellen, mert
ha így lenne, akkor szerintük az állatok maguktól elpusztulnának.
Ugyanakkor például ma tízszer annyi vaddisznó és gímszarvas él
az országban, mint amennyi a hatvanas években – és már akkor is
panaszkodtak a gazdálkodók, hogy rengeteg kárt okoznak. A hazai
erdők jövőbeni állapota szempontjából ez az egyik, ha nem a legfontosabb megoldásra váró probléma.
Nem unja az erdőjárást?

– Nagyon sokféle céllal megy az ember az erdőbe. Hallgatói terepgyakorlaton másként mozgok, mint amikor mintavételezési cél-

portré

Interjú Standovár Tibor biológussal

lal indulok el. Munkánkat nem ismerők azzal szoktak elköszönni
tőlem, hogy jó kirándulást! Ilyenkor arra gondolok, örömmel elvinném ezt a kedves kollégát olyan „kirándulásra”, amikor hajnalban indulunk el, két órán át caplatunk a hegyre műszerekkel
a hátunkon, egész nap dolgozunk, majd kora este visszaindulunk,
és este tízre hazaérünk. Ez kőkemény munka. Tudatosan törekszem arra, hogy a fák közé időnként csak azért menjek ki, hogy
nézelődjek, hallgassam a természet neszeit.
Három gyerekét sikerült beoltani a természet szeretetével?

– A legkisebbnél látom leginkább az érdeklődést. A másik kettőnek is megmutattam a lehetőséget, de egyiknél sem erőltettem
az irányt. Én annak idején szerelembe estem, és nem ülnék itt,
ha nem tartana ez az érzés napjainkban is.

Standovár Tibor Budapesten született, 1961. április 14-én.
Három gyermek édesapja. Az ELTE-n 1985-ben angol szakfordító, 1986-ban biológus diplomát vehetett át. 1995-ben
PhD-fokozatot szerzett. Az ELTE Növényrendszertani és Ökológiai Tanszékének docense volt 1996 óta. Az időközben Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszékké alakult
csoportot 2016-tól vezeti.

ságok összegyűjtése sok időt igényel. Ha mégis marad szabadidőm,
akkor elmegyünk a pedagógus feleségemmel egy jó koncertre.
Fiatalkoromban gitároztam, kórusban énekeltem. Remélem, hamarosan újra pengethetem a húrokat. Gödöllőn élünk. Szeretjük
ezt a várost, mert emberléptékű település csodálatos kastéllyal,
változatos kulturális élettel.

Mi fér az erdőn túli életébe?

– Ha a kutatást és az oktatást, az ezekkel járó adminisztratív kötöttségeket összeadom, nem túl sok szabadidőm marad. Azért
sem, mert próbálok nem rutinból tanítani. A felkészülés, az újdon-

Kivel beszélgessünk legközelebb?

– Csóka György erdész-zoológus kollégát ajánlom, aki erdőmérnök alapvégzettséggel vált igazi ökológiai szemléletű kutatóvá. 
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Egyre több a transzplantáció
Minden eddiginél több, összesen 327 transzplantációt végeztek tavaly a Semmelweis
Egyetemen, mellyel az Eurotransplant
tagállamai között hazánk a szívátültetések
terén a második, a májtranszplantációk
esetében az ötödik helyen áll.

A

jelenleg nyolc országot – Ausztria, Belgium, Hollandia, Magyarország, Horvátország, Luxemburg, Németország és Szlovénia
– és 79 aktív transzplantációs centrumot tömörítő Eurotransplant
Alapítványhoz 2012-ben csatlakoztunk. A Semmelweis Egyetemen
hazánkban egyedülálló módon szív, máj, vese, hasnyálmirigy és
tüdő átültetése folyik. (A tüdőtranszplantációt minden esetben
az Országos Onkológiai Intézettel együttműködésben végzik.)

Tavaly 164 vese-, 80 máj-, 3 hasnyálmirigy-, 23 tüdő- és 57 felnőttszívátültetés zajlott az egyetemen. Összehasonlításként: 2017-ben
168 vese-, 74 máj-, 48 szív- és 4 hasnyálmirigy-átültetés volt. Legnagyobb mértékben, több mint 15 százalékkal, a szívtranszplantációk
száma emelkedett, de nőtt a májtranszplantációk, az élődonoros
vesetranszplantációk és a gyermekeken végzett transzplantációk
száma is.
Több program az idén 250 éves Semmelweis Egyetemen indult
el az országban: itt végezték el az első sikeres vesetranszplantációt
1973-ban, szívtranszplantációt 1992-ben és májtranszplantációt
1995-ben. A Semmelweis Egyetemen, valamint az Országos Onkológiai Intézet együttműködésében került sor az első hazai tüdőtranszplantációra felnőtteknél 2015-ben, majd 2018-ban elvégezték az első gyermektüdő-átültetést is. A Semmelweis Egyetem
klinikáinak munkatársai 3500-nál több transzplantálttal tartják
a kapcsolatot. 

Fotó: Y. Yan és J. Tumulty

Célravezető monogámia
Néhány állatfaj egyedei miért elkötelezettek a párjuk iránt, míg mások nem? A magyar közreműködéssel
született válasz az amerikai Nemzeti Tudományos
Akadémia folyóiratában, a PNAS-ben jelent meg.

K

özeli rokonságban álló fajpárokat – négy emlős, két madár, két béka és két
halfajt – vizsgált az egyesült államokbeli Texasi Egyetem kutatói által vezetett,
magyarokat is foglalkoztató kutatócsoport. A csoport egyik tagja Pogány Ákos,
az ELTE Természettudományi Kar Etológia Tanszékének adjunktusa. Az állatokat
úgy válogatták össze, hogy például az egyik emlősfaj monogám, míg a másik nem
monogám legyen.
A kutatás során az állatokból szövetmintákat vettek, majd az egyes gének
hatását vizsgálták. A hím egyedek agyában összehasonlították a gének kifejező-

Forrás: Texasi Egyetem

Egyes békáknál az utódgondozás része az ebihalak
egyesével történő átszállítása kikelést követően
kisebb pocsolyákba. A nem-monogám eperbékánál (Oophaga
(
pumilio, balra) az anyák végzik ezt
a feladatot, a monogám utánzó nyílméregbékánál
((Ranitomeya imitator, jobbra) az apák.

Az evolúció egyfajta univerzális formulát használt legalább öt alkalommal az
elmúlt 450 millió évben az állatok monogámmá változtatásához. Ez bizonyos
gének aktivitásának megnövelését (piros), míg mások lecsökkentését (kék)
jelenti az agyban. A kutatók öt közelrokon fajpárt vizsgáltak, köztük négy
emlőst, két madarat, két békát és két halat. Minden fajpár egy monogám és
egy nem-monogám fajból állt össze. A kutatók 24 gént azonosítottak, amelyek
hasonló génexpressziós mintázatot mutattak a monogám fajok hímjeiben.
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dését, így azonosítani tudták a monogámia kialakulásához köthető változásokat. Az egymástól távoli
rokonságban álló fajok – például a halak és emlősök – génjeinek csoportosításával sikeresen meghatározták azt a közös evolúciós formulát, amely
hosszú párkapcsolathoz és szülői együttműködéshez vezetett a monogám fajoknál. A kutatók arra
a következtetésre jutottak, hogy az evolúció egyfajta univerzális formulát használt a kezdetben nem
monogám fajok monogámmá válásakor bizonyos
gének aktivitásának növelésével, mások csökkentésével az agyban.
A jelenség azért fontos, mert a fejlettebb fajoknál a monogámia és az ezzel szorosan együtt járó
kétszülős gondozás tette lehetővé, hogy akkor is
felnőhessen és olyan környezeti viszonyok mellett
is túlélhessen/terjedhessen a faj, amelyek között
egyébként nem lenne erre lehetőség. 

nyelvészet, régészet, genetika, nagyállat-tartás, vándorló életmód, lovasíjász harcmodor, letelepedés

Sz
zerző: Hor váth Dániiel

Sztyeppei kultúrával
a történelem színpadára
Karácsony előtt jelent meg a Helikon Kiadónál a hatkötetes Magyar őstörténet könyvsorozat hatodik, befejező kötete, A honfoglalók műveltsége. A sorozat szerkesztőjével,
Sudár Balázs történésszel, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi
Intézetének tudományos főmunkatársával beszélgettünk népünk eredetéről, a honfoglaló törzsek világáról és a kortárs népek magyarokról kialakult képéről.
Mennyire valósághű az átlagemberben élő kép a magyar őstörténetről?

– Kevéssé, de ez aligha az ő hibájuk. Hiába hisszük azt, hogy a történelemről alkotott képünk objektív és sokrétű, valójában leegyszerűsített vázlata csupán az egykor volt valóságnak. Igaz ez a
laikusokra és a kutatókra is, az ókorra vagy az újkorra egyaránt.
A magyarság eredete sem tárulkozik fel előttünk a maga teljességében, sőt talán még fogósabb kérdés is a történelemtudomány
számára. Alig vannak forrásaink, s azok sem érnek össze, így öszszevetésükre, egymás megbízhatóságának ellenőrzésére is ritkán
adódik mód. E hiányosságok miatt kell bevonnunk a kutatásokba társtudományokat, például a nyelvészetet, a régészetet vagy
a genetikát. Minden információmorzsát meg kell becsülnünk, nem
mondhatunk le róluk, de eközben szem előtt kell tartanunk, hogy
e társtudományok nem a történelmet magát, hanem annak egy
speciális szeletét vizsgálják, így következtetéseik csak bizonyos
határokon belül érvényesek. A magyar őstörténeti kutatásokban
különösen fontosak az analógiák, azaz a hasonló jelenségek vizsgálata, amelyek bizonyos valószínűséggel utalhatnak kutatásunk

tárgyára is. Például nincs sok közvetlen forrásunk arról, hogy hogyan is működött a magyar törzsszövetség, de megvizsgálhatunk
más, jobban ismert törzsszövetségeket. A laikus múltfelfogás és
a történelemtudomány a fehér foltok kezelésében válik el egymástól. A laikusok a nem ismert részleteket hajlamosak a fantáziájukra
hagyatkozva kitölteni, a történész ilyet nem tehet. Ezért a magyar
őstörténet esetében gyakran azt kell mondanunk, még a legérdekesebb kérdésekre is, hogy ezt vagy azt, bizony, nem tudjuk.
Melyek a magyarság eredetének, korai történelmének legnagyobb fehér foltjai, ahol meglehetősen hiányosak az ismereteink?

– Valójában szinte minden fontos kérdés ebbe a csoportba tartozik. A közösségek, népek történetének legelső szakaszáról, a formálódás periódusáról – amelyet a mi esetünkben tovább bonyolít
a vándorlás is – általában nagyon kevés forrás áll rendelkezésre.
Pedig az ember számára a kezdet, a születés mindig kiemelkedő
jelentőséggel bír. Ezért különösen bosszantó, hogyha alig tudunk
róla valamit. A magyarság múltjába nagyon nehezen tekinthetünk
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A magyarság múltjába nagyon nehezen tekinthetünk vissza, eredete nem tárulkozik fel előttünk a maga teljességében. A 9. század előtti időkről szinte semmit sem tudunk. Alig vannak forrásaink, s azok sem érnek össze, így öszszevetésükre, egymás megbízhatóságának ellenőrzésére is ritkán adódik mód. E hiányosságok miatt kell bevonnunk
a kutatásokba társtudományokat, például a nyelvészetet, a régészetet vagy a genetikát. (A honfoglaló magyarság
leletanyagával kapcsolatba hozható lelőhelyek a Kárpátokról keletre a Türk Attila által rajzolt térképen.)

vissza. Történészként azt kell mondanom, hogy a 9. század előtti időkről szinte semmit sem tudunk, nagyjából a 830-as évektől
kezdve fogalmazhatunk meg óvatos állításokat. Ez nem azt jelenti, hogy semmilyen információnk nincs az azt megelőző időszakról, de e pillanatképekből nem áll össze az egybefüggő történet.
A nyelvtudomány kijelentheti, hogy a magyarság valahol-valamikor kapcsolatba került török és iráni nyelvű népekkel, de saját
erejéből a helyszínről és az időpontról semmit sem tud mondani
– ezek nélkül pedig nincs történelem. Nem tudjuk azt sem, hogy
a hét törzs mekkora részét képezte a magyarul beszélő közösségnek, és azt sem, hogy a hét törzshöz tartozóknak mekkora része
beszélt magyarul. Vajon mindenki, vagy „csak” a többségük? A szövetségbe be nem került, másfelé vándorolt csoportok vajon mekkorák lehettek? Ehhez hasonlóan a genetika is feltár bizonyos kapcsolatokat a magyarok és más népek között, de ez megint csak
nem az a fajta történelem, ami igazából mindenkit érdekelne, és
ami összefüggően elmesélhető lenne. A természettudományok jól
működnek a saját terepükön, ám az eredményeiket meglehetősen
nehéz társadalomtudományi eredményekké alakítani.

egymással. Még fájóbb, hogy ezek eredetéről ugyancsak semmit
sem tudunk. Nem világos tehát, hogy a hét törzs honnan jött. Véleményem szerint mindössze két megállapítást fogalmazhatunk meg.
Egyrészt feltételezhetjük, hogy legalább a hét törzs egy része magyarul beszélt. Noha erre sincs közvetlen bizonyítékunk, de a különféle
forrásokból mégis erre lehet következtetni. A másik biztosnak tetsző pont, hogy azok a népek, amelyek kívülről tekintettek elődeinkre, és írott kultúrával rendelkeztek, azok általában a türk népekhez sorolták őket. Így nyilatkoznak a bizánci és a muszlim szerzők

Nézzük a dolog másik oldalát: mit tudunk biztosan a magyarság eredetéről? A legtöbb ember legfeljebb annyit vél
tudni erről, hogy valahol az ázsiai sztyeppén élő nomád közösségeket kell elképzelnie. De hogyan éltünk ott valójában?

– Semmit sem tudunk arról, hogy az egyes, magyarul beszélő közösségek hogyan éltek egymás mellett, milyen kapcsolataik voltak
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is. Márpedig ezek egymástól függetlennek tekinthetők, nem egymástól szerzik az ismereteiket, és teljesen nyilvánvalóan közvetlen
tapasztalataik voltak a magyarokról. Emellett megjegyzik rólunk,
hogy tipikus lovas nomád nép vagyunk. Itt fontos szem előtt tartanunk, hogy türkként való kezelésünk nem jelenti automatikusan
azt, hogy türk nyelven beszéltünk volna, hiszen a kor szerzői gyakran minősítenek türknek más nyelvű közösségeket is, illetve az is
előfordul, hogy a türk nyelv ellenére sem sorolnak e kategóriába más
csoportokat. Ennek a címkézésnek inkább politikai okai lehettek.

Finnugor nyelven, törökös jegyekkel
Az tehát biztosra vehető, hogy lovas nomád életmódot folytattunk a honfoglalás előtt.

– Igen, a magyarság törökös, sztyeppei kultúrával lépett fel a történelem színpadára. Közösségünk életének meghatározó eleme volt
a nagyállat-tartás, a vándorló életmód, a lovasíjász harcmodor. Itt
szokott felmerülni a kérdés, hogy nyelvünk hogyan lehet a ﬁnnugor nyelvcsalád tagja, ha eközben kultúránk ezernyi módon viseli
magán a törökös jegyeket. Ez azonban nem valódi ellentmondás.
A sztyeppei életformának nem volt alapfeltétele a török etnikai
eredet vagy a török nyelv. A füves pusztákon legsikeresebbnek bizonyult életmód a közösségek között átadható kulturális örökség-

A magyarság
törökös, sztyeppei
kultúrával lépett
fel a történelem
színpadára. Közösségünk életének
meghatározó eleme
volt a nagyállat-tartás, a vándorló életmód, a lovasíjász
harcmodor. A korábbi sztyeppei
nomád életforma
egy korábbi kultúraváltás eredménye
is lehetett, de az
időbeli távolság miatt ennek már nem
látunk rá a részleteire. A képen magyar
solymász a 9–10.
században. (Boldog
Zoltán rajza)

nek tekinthető. Így a magyaron kívül más ﬁnnugor nyelvű népek is
éltek a sztyeppén, ebben igazából nincs semmi meglepő. A 19. század vége óta egyértelmű tudományos tény, hogy a magyar nyelv
a ﬁnnugor nyelvcsaládba tartozik. De ettől még történetének egy
szakaszában minden további nélkül lehetett a sztyeppei civilizáció
része, később ezt lecserélve letelepedett életmódra váltott, és a keresztény európai kultúra részese lett. Ugyanígy a korábbi sztyeppei
nomád életforma is lehetett egy korábbi kultúraváltás eredmé-

nye, csakhogy az időbeli távolság miatt ennek már nem látunk rá
a részleteire.
A honfoglalás előtt a modern értelemben népnek lehet tekinteni a magyarságot?

– Én úgy gondolom, hogy nem. Egyáltalán nem biztos, hogy az azonos nyelven beszélő csoportok abban az időben bármiféle rokonságtudatot tápláltak egymás iránt. Az akkoriban létezett, népnek
tűnő formációk valójában nem rokonsági, hanem politikai alapon
szerveződtek. Egy-egy erős hatalmi centrum szerzett magának
„népeket”, függetlenül azok eredetétől és nyelvétől. Mindebben
valamiféle „összetartozástudatnak” kevésbé volt szerepe. A korabeli források arra utalnak, hogy a magyarság is ilyen, sokszínű
közösség volt, amely számos más csoportot olvasztott magába.
Bíborbanszületett Konstantin például megjegyzi, hogy a magyarokhoz csatlakoztak a kabarok. A magyar krónikák a hét „kun”
törzs, majd a székelyek csatlakozásáról tudnak. Tehát az látszik,
hogy volt egy mag, amelyhez sok más törzs kapcsolódott. A Kárpát-medencében megérkeztünkkor már éltek avarok, germánok,
szlávok, morvák is. Ezek – legalábbis politikai értelemben – mind
magyarrá váltak, beépültek a honfoglalók országába. Magyarország tehát nyilvánvalóan színes, sokrétű entitásként létezett.
Sokféle kultúra és sokféle nyelv keveredett benne – ez pedig nem
kuriózum, sokkal inkább ez a dolgok rendje. Inkább az a kérdés,
hogy az ily módon számos rétegből összeálló hólabda mikor tapad
eléggé erősen össze ahhoz, hogy később már ne essen szét.
A magyarság esetében ez mikorra tehető?

– Meglehetősen nyilvánvaló, hogy a döntő események Etelközben
zajlottak le. Fejedelemmé választják Álmost, bár az akkor létrejövő
„állam” (vagy talán jogosabb lenne „államcsírának” nevezni) még
a klasszikus nomád társadalom jegyeit viseli magán. Ettől még
minden további nélkül széteshetett volna ez a közösség – mint
ahogy annyi másikkal megesett –, de nem így történt, ami a vezető
elit politikai ügyességét és talán szerencséjét dicséri. Így együtt érkezhettünk meg a Kárpát-medencébe, majd némi ingadozás után,
a keresztény Árpád-kor évszázadaiban megszilárdult, és mindmáig
fennáll a magyar állam. Ha ott, Etelközben szétesett volna a közösség, talán ma már senkit sem hívnának magyarnak. Minden más
nép történetében megﬁgyelhető, hogy az utolsó, megszilárdító
fázisban születik meg a nép általánosan használt neve, és innen
származik a máig élő identitás is. Talán még érdekesebb kérdés,
hogy ebben a nyilvánvalóan soknyelvű közösségben miért a magyar vált a domináns nyelvvé. Közhely, hogy a magyar igencsak rokontalan nyelv itt, Közép-Európában. Ha körülnézünk, azt látjuk,
hogy a szláv vagy újlatin nyelveken beszélőknek karnyújtásnyira
vannak rokonaik. Nekünk viszont ezer kilométerekre vannak a
legközelebbi nyelvrokonaink, és őket sem értjük. Márpedig az enynyire izolált nyelvek gyakran eltűnnek. Teljes népek nyelvcseréjére
számos példát találhatunk az ókor végén, a középkor kezdetén
Európában. Az eredetileg germán (viking) ruszok elszlávosodtak,
a török eredetű bolgárok szintúgy szlávvá váltak, a germán frankok, miután elfoglalták a mai Franciaország területét, újlatin
nyelven kezdtek beszélni, hasonlóan az ugyancsak germán lombardokhoz, akik ma Lombardia lakóiként olaszul beszélnek. Tehát
valójában kifejezetten meglepő, hogy a magyar nyelv fennmaradt.
Nem is tudjuk jelen tudásunk alapján megindokolni ezt.
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Az éltető vándorlás
A magyarság őstörténetének központi eleme a vándorlás.
Ez a vándorlás a külső kényszerítő körülmények következménye volt, vagy belső indíttatás vezérelte?

– Az nem meglepő, hogy a nomádok vándorolnak, csakhogy azt
már kevesen teszik hozzá, hogy általában a saját területükön belül
teszik ezt. Ha nem muszáj, nem költöznek el sok ezer kilométerre
a visszatérés ígérete nélkül. A nomád népek ugyanúgy ragaszkod-

kényszer lehet az éghajlatváltozás. Elég, ha néhány évig folyamatosan olyan rossz az időjárás, hogy a korábbi gazdálkodási forma
fenntarthatatlanná válik, és máris összeomolhat a közösség gazdasági rendszere. Ilyenkor az éhhalál puszta elkerülése érdekében
is el kell költözni. A másik fő külső tényező egy másik, ellenséges
nép fenyegetése. Még csak az sem szükséges ehhez, hogy a közösséget konkrét ﬁzikai támadás érje. Elég a komoly fenyegetés, annak
réme, hogy jön egy másik, erősebb nép, amelyet vélhetően nem
fogunk tudni feltartóztatni. Ezek mellett ott a lehetséges belső
késztetés is, amely általában akkor válik igazán erőssé, ha a csoport
életének pozitív időszakát éli – „túl jól” mennek a dolgok. Ha felszaporodik az állatállomány, az az emberi népesség gyarapodását
is magával hozza. Hamar eljöhet az a pillanat, amikor a népesség
eredeti élőhelye már túl kicsivé válik a sokasodó populáció számára, nem tudja eltartani az összes embert. Ez szintén a társadalom
összeomlásával fenyeget, így megint csak a költözés lehet az egyetlen megoldás. A közösség egyik fele tehát elvándorol, és új hazát
keres magának.
A magyarság vándorlásában melyik tényező volt a domináns?

A magyarság feltételezett vándorlása (Róna-Tas András rajza)

– A korabeli források mindkettőről említést tesznek. Például lehettek a vándorlás kiváltó okai a besenyők támadásai, viszont a Kárpátmedencébe való beköltözést közvetlenül nem a besenyők területszerző hadjárata tette azonnali létszükségletté. A besenyők felbérelt
zsoldosokként kalandozó hadjáratokat intéztek a magyar szállások
ellen, főként abban az időben, amikor a magyar fő erők éppen távol
voltak. A vezetők a hátországot ért rendszeres pusztítást látva arra
jutottak, hogy ez nem tartható fenn sokáig, és valószínűleg ez a felismerés vezetett végül a Kárpát-medencébe való beköltözésről (tehát a honfoglalásról) hozott döntéshez. Ezzel szemben a későbbi
magyar krónikások egyértelműen a törzsek túlnépesedéséről tudnak, és ezzel indokolják a honfoglalást – nem pedig egy külső támadást tesznek érte felelőssé. A Hunor–Magor-történetnek is az
a vezérmotívuma, hogy a túlnépesedés következtében az „őshaza”
nem tudja már eltartani a közösséget, emiatt költözni kell. A két felfogás nem biztos, hogy valós ellentétet alkot, egyszerűen csak történetünknek nem azonos szakaszára vonatkoznak.
Mennyire ismerték a magyarok a Kárpát-medencét a „hivatalos” honfoglalás előtt? Jártak itt már annak előtte?

A magyarság feltételezett vándorlása a 9. században
(Türk Attila rajza)

nak a területükhöz, mint a földművelő közösségek, csak ez a tér
nomádok esetében sokkal nagyobb. A terület ismerete komoly tudás, nagy előnyt jelent, így nem jó feladni azt, hiszen nem könnyű
egy teljesen új terület jellemzőit megtanulni. Vagyis a nomád csak
akkor megy el, ha valami miatt kénytelen így tenni. Az egyik ilyen
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– Igen, minden bizonnyal jártak. Történelmi források szólnak arról,
hogy magyar seregek zsoldosokként beavatkoztak a frank–morva
háborúkba, illetve a különböző frank csoportok egymással vívott
belháborúiba. A területet biztosan ismerték, és jól tudták, hogy
hol találnak átjárót a Kárpátokon. Nem vaktában indultak neki
a hegyeknek. Az biztos, hogy a Kárpátok természetes védelmi
vonalként szolgált, csak kevés helyen lehetett átkelni rajta. Ez az
áteresztőképesség meghatározta a honfoglaláshoz szükséges időtartamot, természetesen ﬁgyelembe véve a honfoglaló magyarság
létszámát – amelyről sajnos kevés információnk van. Mindemellett maga a vándorlás önmagában talán nem okozott komoly
megrázkódtatást: a nomád népek egyik speciális, mások által jóval
kevésbé ismert képessége a mozgás. Nagyon szervezetten tudnak
vándorolni, és az ezzel járó logisztikai problémákat is hatékonyan
kezelik. E tulajdonságuk nemcsak a vándorlásban jelenik meg, de
hétköznapi életmódjukban és harcmodorukban is. Így a magyarok
leköltözése az Urál vidékéről az onnan 1500 kilométeres távolság-
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ban lévő Etelközbe könnyedén megtörténhetett akár egy év alatt
is. Ennek megfelelően Etelközből eljutni a Kárpát-medencébe egy
vándorláshoz szokott nomád nép számára talán még különösen
megterhelőnek sem mondható. Ám ettől függetlenül egyáltalán
nem biztos, hogy egy év alatt zajlott le a „honfoglalás”, de még csak
a hegyeken való átkelés sem.

lományt. A földműves hagyományok pedig már a magyarok előtt
is jelen voltak a medencében, tehát a magyarok – új urakként –
könnyűszerrel beszedhették a termény egy részét a gazdálkodó
népektől, és ezzel biztosíthatták létfeltételeiket, így nem kellett
csak az állatokból megélniük. Minthogy megfelelőek voltak a körülmények, vélhetően gyorsan végbement az életmódváltás.

Mi utal arra, hogy a magyar honfoglalás jól szervezett esemény volt, nem pedig elszórt „beszivárgások” sorozata?

Noha a teljes állatállománnyal már nem kellett továbbállni,
ez nem jelenti azt, hogy a magyarok felhagytak nagy mozgékonyságot igénylő szokásaikkal. Ez azonban már főként
a kalandozásokban merült ki. Akkoriban hasonló volt a megítélésünk, mint a portyázó vikingeké?

– Már az is ezt bizonyítja, hogy egyáltalán tudunk a honfoglalásunkról. Ha megﬁgyeljük a környező népek, például a horvátok
vagy a szerbek történetét, akkor azt látjuk, hogy az ő esetükben
nem találni a magyarok bejöveteléhez hasonló történést. Ehelyett
felbukkannak a már megérkezett horvátok vagy szerbek itt-ott
a forrásokban, majd idővel ezek az említések egyre gyakoribbá válnak. Tehát a megjelenésük igen diﬀúznak látszik. Ennek fényében
nagyon érdekes, hogy a magyar honfoglalásról egymástól független források is határozott dátum megjelölésével emlékeznek meg.
Ez arra utal, hogy volt egy olyan emblematikus esemény, amit meg
lehetett említeni. Ez a nevezetes aktus talán a fejedelmi szállások
áttelepítése lehetett, amit nyilván a néptömegek jelentős részének
megérkezése kísért. De ez nem jelenti azt, hogy korábban ne lettek
volna magyarok a Kárpát-medencében, sem azt, hogy ne maradtak volna magyar csoportok a Kárpátokon kívül. Moldáv régészek
vetették fel nemrégiben, hogy ők a saját történelmi ismereteiket
úgy tudják legjobban kontextusba helyezni, ha a 950-es évekig erős
magyar fennhatóságot feltételeznek a mai Moldávia területén.

– Igen, ütőképességük alapja pedig a lovas nomád harcmodor volt.
Ezt ugyan akkoriban Európában már jó ideje ismerték a hunok
vagy az avarok révén, de nem tudtak hatékonyan védekezni ellene.
A germánok abban az időben alapvetően a gyalogos harcmodort
követték, a klasszikus, lovon harcoló lovagok kora némileg később
köszöntött be. Természetesen nyugaton is volt lovasság, ám az kevésbé volt ütőképes és meghatározó, mint a nomádoké. Gondoljunk bele, hogy a nomádok sok száz lóból választhatták ki harci
lovaikat, ezzel szemben nyugaton jóval kisebb volt a választék.
Ez nem csekély minőségi különbséget jelentett. Emellett a nomád
emberek és a lovaik közötti kapcsolat is teljesen más, így technikailag is ügyesebbek lóháton az ellenfeleikhez képest. Mindebből
pedig az következik, hogy a magyar lovasság rendkívül hatékony
volt. Ehhez jött még a nyugati hadseregek által leginkább rettegett

Az átalakuló törzsi társadalom
A Kárpát-medencébe megérkezett magyarok milyen gyorsan tértek át a letelepedett népekre jellemző, már-már államszerű hatalmi-életmódbeli berendezkedésre?

– Én úgy gondolom, hogy a 10. században jórészt megtartották
a törzsi berendezkedést. A honfoglalás idején Álmos és Árpád fejedelmek központi és erős hatalommal bíró vezetők voltak, akik
képesek voltak a teljes közösség irányítására. De utánuk, a 10. század első felében valószínűleg kevésbé erős fejedelmek váltják egymást, akikről – talán nem véletlenül – szinte semmit sem tudunk.
Ez a bizonytalan korszak a század utolsó harmadáig tart, amikor
Gézának, majd Istvánnak sorra meg kell hódítania az egymástól
viszonylag független hadurak territóriumait. Magyarul: újra fel kell
építeniük az országot. Mindez a folyamat egyáltalán nem egyedi,
számos nomád társadalom hasonló mintázat szerint esett szét.
A jelentős szemléletváltás a keresztény magyar királyság létrejöttekor történik, a nyugati típusú berendezkedéssel, törvényekkel és
ezek minden velejárójával együtt. Mindeközben életmódbeli változások is zajlottak. A Kárpát-medence valójában nem alkalmas
a nomadizmusra. Hiába hívják a sztyeppei országút utolsó állomásának, akkoriban nem voltak itt végtelen mezők – a mainál sokkal több erdő, illetve ártéri mocsaras terület borította az ország
nagy részét. De még ha tudtak is volna vándorolni, miért tették
volna? Egy nomád nem azért vándorol, mert szeret „kóborolni”,
hanem azért, mert a közép-ázsiai sztyeppén egy adott terület csak
egy ideig tudja eltartani az állatállományt. Ha az állatok lelegeltek
mindent, tovább kell menni. A Kárpát-medence éghajlata azonban
nem tette ezt szükségessé, jóval kisebb terület is eltartotta az ál-

A magyar lovasság rendkívül hatékony, technikailag pedig
ügyesebb volt lóháton, mint az ellenfelei (Boldog Zoltán rajza)

íjászat. Nyugaton is ismerték a lovat és az íjat, de a kettőt együtt
nem tudták nagy tömegben, ilyen hatékonyan használni. Ez nyugati szemmel egészen egyszerűen utolérhetetlen volt. Ennek lemásolásához nem lett volna elegendő elvenni egy magyar íját: ugyanúgy kellett volna lovagolni is, mint ő. A siker fő eszköze azonban
a gyorsaságban rejlett: a magyarok valószínűleg erődítményeikbe szorították ellenfeleiket, akik így nem tudtak ütőképes hadsereggé összeállni. Végül a Német-római Császárság megszilárdulása, a nyugati ellenfelek szervezettségének erősödése kényszeríti
a magyarokat a kalandozások feladására. Addig voltak sikeresek,
amíg gyorsaságukkal meg tudták akadályozni, hogy a helyi erők
ütőképes hadsereggé álljanak össze. Amikor azonban a frankok
szervezettebbekké váltak, gyorsabban hadrendbe álltak a csapataik, igazából már nem sok esélyük volt ellenük a magyaroknak. 

tudomány

2019. február

innotéka
inn

13

MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet • koki.hu

Szerző: Szegedi Imre

Látni a láthatatlant
A szuperfelbontású mikroszkópia vonzó tudományterület,
annak ellenére az, hogy a technológiáról az első cikkek
2006 táján jelentek csak meg – nyilatkozta magazinunknak
Barna László mérnök-fizikus, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) Nikon–KOKI Fénymikroszkópos Képalkotó Központ vezetője, akit 2018
decemberében Gábor Dénes-díjjal tüntettek ki.
A Budapesti Műszaki Egyetemen 1999-ben
mérnök-fi zikus diplomát szerzett, majd
2002-ben orvosbiológiai mérnök diplomát
kapott. Hogyan lett a mérnök-fizikusból orvosbiológus?

lehetőséget adott arra, hogy az Intézetben
továbbmélyítsem a számítógépes fehérjeﬁzikai módszerekkel kapcsolatos ismereteimet.
Hasznos időszak volt, de szerettem volna
még közelebb kerülni a biológiához. Katona
István hívására átjöttem az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetébe, hogy az itt
újonnan alapított fénymikroszkópos központ
vezetője legyek.

– Mérnök-ﬁzikus hallgatóként a nukleáris technika
érdekelt, majd az egyetem vége felé egyre inkább
a bioﬁzika felé fordultam. Logikus folytatásnak tartottam az orvosbiológiai mérnöki szak elvégzését is.
Mi vitte 2001-ben az MTA Szegedi Biológiai
Központ Enzimológiai Intézetébe, ahol molekuladinamikai szimulációk segítségével vizsgálta egyes fehérjék tulajdonságait?

– Závodszky Péter professzor előadásai megfogtak,
nála írtam a második diplomamunkámat. Sokat beszélgettünk, látta, hogy érdekel ez a terület, ezért

2010-ben csatlakozott az itteni kutatói
közösséghez. Mi indokolta a váltást?

Barna László
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pontosabb eloszlást mutat a szuperfelbontású.

14

innotéka
inn

2019. február

– Korábbi munkahelyemmel összehasonlítva
a KOKI kísérletes technikái, projektjei közelebb állnak a mindennapi élethez, márpedig
ez fontos szempont számomra. Úgy is, hogy
a kutatók készítik el a mintákat, mi „csupán”
a mikroszkópos kísérletek tervezésében,
a mérésekben, az adatelemzésben segítünk
nekik. A másik vonzó szempont az volt, hogy
2006 körül kezdődött a fénymikroszkópiában egy igazán izgalmas forradalom. Közel
150 éve tudott, hogy fénymikroszkóppal
csak olyan részletek különíthetők el, melyek
legalább 200 nanométerre vannak egymástól. Ezt a felbontási korlátot szárnyalták túl
azok a módszerek, melyek szuperfelbontású
fénymikroszkópia néven ismeretesek, és 2014ben kémiai Nobel-díjat jelentettek három
tudósnak. A Nikon céggel közösen alapított
képalkotó központban világviszonylatban is
elsőként használhattunk szuperfelbontású
fénymikroszkópot. Nagyon izgalmas kihívás
volt számomra a többi csúcskategóriás mikroszkóp mellett ezt a technikát is megtanulni,
optimalizálni és a kutatóknak megtanítani.
Szuperfelbontású mikroszkópiával kapcsolatos tudományos eredményeit meghívott előadóként számos hazai, illetve
nemzetközi konferencián és intézeti
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szemináriumon ismertette. Könnyen
megértik a nem szakmabeliek ezt a
technikát?

– Nincs szó különösebben bonyolult dolgokról. Érdekesség, hogy ezekért a módszerekért a tudósok kémiai Nobel-díjat
kaptak, ami azt jelzi, hogy a felbontási
határt megkerülő trükkök inkább kémiai
természetűek, mint ﬁzikaiak.
2007-ben a Fiatal Biotechnológusok
Nívódíját érdemelte ki. 2018 decemberében Gábor Dénes-díjat kapott a szuperfelbontású mikroszkópia orvostudományi kutatási célokra történő
bevezetéséért, a Fénymikroszkópos
Képalkotó Központ elismert kutatófejlesztő mikroszkópos műhellyé alakításában betöltött szerepéért. Mit
tud ez a központ?

– Hazánkban ez volt az egyik első fénymikroszkópos központ. Érdemünk, hogy
nem ragadtunk le a 2010-es szinten, azóta
is folyamatosan bővülünk. Az első berendezést Katona István saját pályázati forrásából vette meg, majd úgy döntött, bárki
használhatja azt. A példáját Szabadics
János és Hájos Norbert is követték. A központ számos műszere intézeti csoportok
hozzájárulásából érkezett. Az adományozók nem élveznek elsőbbséget, ugyanúgy
óradíjat ﬁzetnek, mint más felhasználók.
Az eszközöket fejlesztjük, új ötletekkel
állunk elő. A japán cég fejlesztőmérnökei
rendszeresen járnak hozzánk, hogy a tapasztalatainkat az újonnan fejlesztett hardverbe és a szoftverbe integrálják. Európa
számos pontjáról is fogadunk vendégeket, akik az itteni kutatókkal konzultálnak.

belőle, ahhoz új megoldásokra van szükség.
Azt szeretnénk elérni, hogy egy mintában
legalább háromféle jelölést tudjunk vizsgálni a módszer által biztosított 20 nanométeres XY és 50 nanométeres Z felbontásban,
melyhez újfajta jelölőanyagok szükségesek.
Szintén feladat, hogy egy képalkotás ne
hosszú percekig tartson, hanem másodpercek alatt eredményt adjon.
Van ehhez pénz, paripa, fegyver?

– Kiváló kutatókkal működünk együtt, akik
örömmel dolgoznak velünk az új technikák
napi rutinba való átültetésén. 2018. december közepén érkezett a Nikon STORM szuperfelbontású mikroszkópjának legújabb
verziója, melynek tesztelése azóta is folyik.
Az itteni munka elismerése, hogy a japán
cég folyamatosan tartja velünk a kapcsolatot, kipróbálhatjuk a legújabb verzióikat
anélkül, hogy meg kellene vásárolni azokat.
Ám ha az adott készülék érdemben segíti
az itt folyó munkát, akkor általában forrást
is találnak kutatóink a megvásárlásra.

Korrelatív konfokális és STORM
M mikroszkóp. A STORM
M szuperfelbontású
kép rögzítésére az EMCCD
D kamerát
használjuk. Alul korrelatív konfokális
(fehér) és STORM
M (zöld) kép.

A doktori disszertációja alapját jelentő egyik cikk a Nature Neuroscienceben, a másik a Nature Protocolsban
jelent meg. Ezen a területen könnyű
publikálni?

Milyen feladatok állnak a központ
előtt?

– A jövőben szeretnénk más szuperfelbontású mikroszkópos technikát is elérhetővé
tenni a felhasználók számára. Csapatunkat
bővítenünk kell kifejezetten képanalízisre
szakosodott kollégával, hiszen az egyre
fejlettebb rendszerekkel a képfelvétel már
nem igazán jelent gondot, de annál nagyobb kihívás a keletkezett óriási méretű
és különböző struktúrájú adatok megfelelő
feldolgozása. 

– A szuperfelbontású mikroszkópiát felhasználó tudományos projektek nagyon
vonzóak, annak ellenére, hogy a technológiáról az első cikkek 2006 táján jelentek
csak meg. Az eljárás napi rutinba való átültetése hosszú időt vett igénybe, és sok
cikket hozott. Eredményeinkkel magas
idézettségű folyóiratokba kerültünk be.
Ez a lehetőség továbbra is adott.

Csak az idegtudományi kísérletekben
hasznos a szuperfelbontású mikroszkópia?

– Az élettudományi kísérletekhez kiváló,
az anyagtudósok számára az elektronmikroszkóp hasznosabb.

Kismolekulák

Mikrotubulus

Tubulin

Mitokondrium

Sejt

Mi hozható ki még ebből az eljárásból?

– Az általunk használt módszer alapvetően
függ a jelölő ﬂuoreszcens molekulák fotokémiai tulajdonságaitól. Van, amelyikkel
nagyon nagy felbontást érünk el, ugyanakkor nehézséget okoz, ha ugyanazon a mintán többféle jelölést alkalmazunk. Ha arra
vagyunk kíváncsiak, hogy hol van az adott
sejt membránja és a számunkra fontos fehérje hol helyezkedik el, illetve mennyi van

1 Åm

Atomok

1 nm

10 nm

Molekulák

Elektronmikroszkópia

100 nm

1 μm

10 μm

Sejtszervecske

Szuperfelbontás

0,1 μm

Sejt

Fénymikroszkópia

Mérettartományok és a megfelelő mikroszkópos eljárások az élettudományokban.
A szuperfelbontású fénymikroszkópia elérheti a 10 nanométeres felbontást.
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vegyészmérnökképzés, tudományos eredmények, szakmai teljesítmény, vállalati kapcsolatok

Szerző: Paulik Katalin

A hagyomány is
a siker része
A Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Kara
1949-ben alakult meg, két évvel később Veszprémi
Vegyipari Egyetem néven vált önálló intézménnyé,
2000-ben integrációval újabb telephelyekkel bővült,
majd 2006-ban lett Pannon Egyetem. Gelencsér
András rektorral beszélgettünk.
A Pannon Egyetemet a világ 150 legjobb vegyészmérnöki képzést
nyújtó intézménye közé rangsorolta az Academic Ranking of World
Universities (ARWU) által 2003 óta minden évben összeállított
Shanghai Ranking, ráadásul egyedüli magyar és legjobb kelet-európai egyetemként.

− 2017-ben valóban ezt az eredményt érte el az intézmény, amire nagyon büszkék vagyunk.
Minek köszönheti az egyetem nemzetközi hírnevét, mit tudhatunk
az intézmény múltjáról, a napjainkig vezető útról?

− Nem véletlen, hogy a vegyészmérnökképzéssel került egyetemünk erre az
előkelő helyre. Amikor 1949-ben megalapították a Budapesti Műszaki Egyetem Nehézvegyipari Karát, több nagynevű professzor érkezett a fővárosból
Veszprémbe, és ha olyan kivételes személyiségekkel indul egy intézmény, akiktől a hallgatókon kívül a munkatársak is sokat tanulhatnak, akkor a későbbiekben ők is a nagy elődök értékrendjét fogják követni. Ezek a hagyományok
a mai napig kitartanak, s ahogy az alapító professzorok bronzszobrai az aulában, úgy a szellemük is itt van az intézmény falai között. Azt gondolom, hogy
a világ egyetemeinek rangsorában 2017-ben elért eredményünk részben ennek is köszönhető.
A Pannon Egyetem útjtjja az 1949-ben Veszprémben alakult BMEE Nehéz
é vegyipari Karral indult
éz

Mi alapján lehet felkerülni egy ilyen listára, szükség van-e hozzá nemzetközi beágyazottságra?

− Nem mi kezdeményeztük, a lista készítői ﬁgyeltek
fel ránk. A világ egyetemeinek rangsorában szereplő
valamennyi intézményt azonos szempontok alapján
minősítenek. Az intézmények ezt nem tudják befolyásolni. Természetesen a Shanghai Ranking készítői
a nemzetközi láthatóságot tudják érdemben minősíteni egyrészt a tudományos eredmények, másrészt
az intézményben végzett hallgatók szakmai teljesítménye és pozíciója alapján. Ehhez a külföldi rangos
folyóiratokban megjelenő publikációink mellett volt
diákjaink úgy járulhatnak hozzá, hogy például a nemzetközi színtéren is mértékadó vállalatoknál vezető
beosztást töltenek be. Az a tény, hogy egy ilyen lista
első harmadába bekerültünk, jó visszaigazolást jelent
a számunkra, mert nem saját magunk értékeltük a
teljesítményünket, hanem minket minősítettek, ezért
sokkal többet is ér.
Mennyire érte meglepetésként önöket az eredmény?

− A Brit Vegyészmérnöki Kamara (IChemE) által is
akkreditált, nemzetközileg elismert vegyészmérnökképzést folytató intézményként nem lepett meg, hogy
a képzésünk fenn van a világ térképén. Már csak azért
sem, mert hosszú évek óta gondosan ügyelünk arra,
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hogy az IChemE-előírásoknak megfeleljünk, így az általunk kibocsátott oklevelet utólagos honosítás és minősítés nélkül elfogadják
a Brit Nemzetközösségen kívül a világ számos más országában is.
Az alapításkor nem véletlenül esett a választás Veszprémre, hanem a város környékén működő vegyipari üzemek és
kutatóintézetek miatt. Mennyire járul hozzá az oktatásban
és a kutatásban elért eredményeikhez a partnercégekkel
való együttműködés, a közösen végzett kutatás-fejlesztés
és innováció?
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− Az alapítás óta a vegyipar súlya ugyan jelentősen visszaesett a régióban, azonban örvendetes tény, hogy az ország számos részéről
megjelentek a partnereink sorában az olyan ipari nagyvállalatok
mellett, mint például a Mol-csoport vagy a gyógyszercégek közül a Richter Gedeon Nyrt., azok a kis- és középvállalkozások is,
amelyek igénylik az egyetemünkkel való szakmai kapcsolatot. Szép
számmal vannak közösen megpályázott és elnyert kutatási projektjeink, és születtek olyan innovációs eredményeink, amelyeket
már ezzel a vállalati körrel értünk el. Ma már a szakértelmünk nem
korlátozódik csupán a vegyipar, a kémiai technológia területére,
sok olyan sikeres kutatási területünk van, ami környezetvédelmi
alkalmazásokhoz vagy például informatikai fejlesztésekhez és nem
közvetlenül a hagyományos vegyipari termeléshez kapcsolódik.

lett megjelent az informatika, a gazdaság-, valamint az agrártudomány, illetve a humántudományok is. Azon kevés egyetemek egyike vagyunk Magyarországon, amelynek mindegyik karán valódi
egyetemi oktatás folyik, ez azt jelenti, hogy mind az öt karunknak
van önálló doktori iskolája.
Milyen irányú fejlesztéseket terveznek a jövőben?
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Az egyetem oktatási profilja a fennállása óta folyamatosan
bővült. Milyen jelenleg?

− Napjainkra sokszínű intézménnyé nőtte ki magát mind a tudományterületek, mind pedig a telephelyi struktúra tekintetében.
Egyetemünk Veszprémben, Keszthelyen, Nagykanizsán, Zalaegerszegen és Kőszegen is folytat képzési és kutatás-fejlesztési tevékenységet. Diszciplínák tekintetében is szélesedett a palettánk,
jelenleg öt kar működik az intézményben: a mérnöki terület mel-

− Azt gondolom, hogy jelenleg a meglévő struktúra minőségének
a megtartása és a mindenkori kihívásoknak való megfelelés a legfontosabb célunk. Annyi kihívást támaszt velünk szemben ez a nagyon gyorsan változó világ, amiben élünk, valamint a tudomány
fejlődése, hogy az ennek való megfelelés már önmagában is komoly erőfeszítést és belső fejlesztéseket igényel. Egy stabil lábakon
álló középméretű intézmény vagyunk, soha nem voltak működési
zavaraink, sem anyagi természetű problémáink, holott az állami
támogatás részaránya ma már csupán a költségeink harminc százalékát teszi ki. A működésünkhöz szükséges forrásokat pályázatokból, uniós forrásokból, a tandíjakból és az iparvállalatokkal
való kapcsolatból származó bevételeinkből fedezzük. Számunkra
a fejlődés irányát az jelentheti, hogy az egyetem még jobban bekapcsolódik a régió gazdasági, társadalmi életébe, és ha a vállalati
szféra részéről igény van rá, akkor az innovációba is. Nagyszerű
lehetőségnek tartjuk, hogy a nemzetközi bírálóbizottság döntése
alapján Veszprém Európa Kulturális Fővárosa lesz 2023-ban. Ebben
a sikerben egyetemünk is osztozik, hiszen a pályázat összeállításában, bemutatásában a kollégáink is részt vettek. Reméljük, hogy
a térségben elinduló pozitív változások intézményünket is kedvezően érintik majd. Sokat várunk attól, hogy a város, a régió és az
egyetem együttműködését tovább fogja erősíteni ez a kivételes
lehetőség, amit érdemes kihasználnunk. 

tudomány

2019. február

innotéka
inn

17

fény lineáris polarizációja • radioembolizáció

Parazitaűző testfestés
A csíkosra festett barna embermodell jóval
kevesebb böglyöt vonz, mint a festetlen,
mutatták ki ELTE-s kutatók – Horváth Gábor,
Pereszlényi Ádám, Kriska György –, valamint egy svéd biológus, Susanne Åkesson.

A

szín, a fényintenzitás, a mozgás és a szag mellett a fény lineáris polarizációja is kulcsszerepet játszik a böglyök vonzásában.
A nagy polarizációfokú, tetszőleges polarizációirányú fény kizárólag
a vérszívásra alkalmas egyedeket kereső nőstény böglyöket vonzza,
míg a vízszintesen poláros fény a víz után kutató hímeket és nősténye-

ket egyaránt. A magyar terepkísérletekben homogén sötétbarna, fehér csíkos sötétbarna és drapp műanyag, ember
alakú és nagyságú bábukat használtak. A kutatók a ragadós
bábuk által csapdázott böglyök számát vizsgálták. Tapasztalataik szerint a barna emberi bőr fehér csíkos festésének egyik
pozitív hatása, hogy jelentős vizuális védelmet nyújt a vérszívók ellen, mivel szigniﬁkánsan kevesebb bögöly támadja meg
az ilyen testfestésű barna bőrű embereket, mint a homogén
sötét barnákat: a barna emberek fehér csíkos testfestése feleannyi böglyöt vonz, mint a homogén drapp test. A csíkos
testfestés bögölyűző hatása nagyon hasznos, mert a gazdakereső nőstények a harapásaikkal elviselhetetlen módon
zaklatják az embereket, vérszívásukkal pedig számos veszélyes, esetenként halálos betegség kórokozóit és különböző
parazitákat (például tularémia, sertéskolera, ﬁlária, lépfene,
Lyme-kór) juttathatnak az emberbe. 

Egyedülálló
daganatterápia
Egy 72 éves férfin végezték el
hazánkban először az úgynevezett
radioembolizációs daganatterápiát.
Az eljárás Magyarországon kizárólag
a Semmelweis Egyetemen érhető el.

A

hazánkban most először végzett intervenciós radiológiai daganatterápia egy 72 éves, jó állapotú,
a nyelvgyök területéről kiinduló daganat okozta máj áttétében szenvedő páciensnél történt. A világon már másfél évtizede használt eljárást olyan elsődleges májrák,
valamint más szervek okozta májáttétek esetén alkalmazzák, ahol sebészi ellátás nem jöhetett szóba, és más
daganatellenes terápiák sem hoztak eredményt, esetleg
a gyógyszerek okozta súlyos, elviselhetetlen mellékhatások, vagy a kezelés mellett kialakult úgynevezett rezisztencia miatt (amikor a daganat már nem reagál az addig
alkalmazott kezelésre) nincs más lehetőség.
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A radioembolizáció lényege, hogy a kar felől katéterrel bejutva, a májat
tápláló ereken keresztül, a tumor vérellátásába mikroszkopikus méretű sugárforrások tízezreit juttatják be. Ezek az apró sugárzó részecskék a daganat
ereiben elakadva rendkívül nagy dózisú, de csak a tumorban hatást kifejtő,
belső sugárterápiás kezelést jelentenek. A beteget így sem a kezelés alatt,
sem az azt követő rövid megﬁgyelés idején nem kell elkülöníteni a családjától, otthonától. A kezelés fájdalommentes, körülbelül 40 perces érfestésként
élhető meg. A beavatkozás után – betegbiztonsági okokból – mindössze
24 órás megﬁgyelés szükséges, utána a beteg hazamehet. A decemberben
kezelt 72 éves férﬁ jól van. 

inno -tér

Eötvös Loránd Tudományegyetem • elte.hu

Szerző: S. I. K.

Az innováció útján
az ELTE
Ipari hasznosításra alkalmas kutatási eredmények, széles célcsoportnak szóló innovációs nap, valós problémák megoldását célzó
hallgatói ötletverseny, innovációs ökoszisztéma és fórum – ezek
a fő témák, amelyek az Eötvös Loránd Tudományegyetem idei
évének innovációs törekvéseit összefoglalják.

K

omoly lépéseket tesznek az Eötvös Loránd Tudományegyetemen annak érdekében, hogy innovációs területen is a legkiválóbbak közé kerüljön az intézmény.
Az évről évre megrendezésre kerülő innovációs nap palettája például mindig szélesedik valamivel. Tavaly nemzetközi hírű

és technológiai megoldások születnek nálunk, ezek látványos bemutató jellege pedig
akár a lakosságot is bevonzhatja. Még nyitott a lehetőség cégeknek, szervezeteknek,
amelyek programmal, standdal szeretnének megjelenni az innovációs seregszemlén”
– mondja Magyar Dániel, az ELTE Innovációs Központjának igazgatója.
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vállalat innovációs szakembere is tartott
előadást, a tervek szerint az idén szeptemberben sorra kerülő rendezvénnyel pedig
nagyobb célközönséget szeretnének megszólítani társszervezőjükkel, Újbuda Önkormányzatával közösen.
„Kifejezetten hallgatóknak szóló tematikát is tervezünk, hogy az innovatív, vállalkozói szemléletet ebben a szegmensben
is tudjuk erősíteni. Ugyanakkor szeretnénk
megmutatni azt is, hogy milyen társadalmi

„A vállalati kapcsolatokat egyébként
nem csak a közös rendezvényekhez kapcsolódóan szeretnénk élénkíteni. Építve az
egyetem meglévő partneri körére, szeretnénk az egyetemet körülvevő innovációs
ökoszisztémát oly módon megerősíteni,
hogy az egyszerűsítse az egyetemen születő szellemi alkotások piaci hasznosítását,
és az ipari igények nyomán születő együttműködések szervezését is” – teszi hozzá az
igazgató.

innováció

Innovációt támogató projektekben sincs
hiány az egyetemen. A többi között négy
kiválósági tématerületen és a Felsőoktatási
és Ipari Együttműködési Központ keretében
is szükség van az ipari kapcsolatokra.
„Diagnosztika és terápia, anyagtudomány, asztro- és részecskeﬁzika, problémamegoldó rendszerek, molekuláris biomarker-kutatás – sorolja a területeket Magyar
Dániel –, de ezeken kívül is számos olyan
kutatási területről és eredményről lehetne
még beszámolni, amelyek vagy ipari partnerekkel közösen születtek, vagy azok érdeklődésére tarthatnak számot. Ezeken is
túl pedig a számos külső szervezettől érkező
kutatási megrendelés is erősíti a kapcsolatrendszert.”
Ami a hallgatókat illeti: a hamarosan
ismét meghirdetésre kerülő innovatív hallgatói ötletpályázat igen fontos program,
amelyre idén már nemcsak támogatókat,
hanem olyan gazdasági-társadalmi szereplők jelentkezését is várja az Innovációs
Központ, akik konkrét megoldandó problémát fogalmaznak meg, és így a hallgatói
csoportok a valós problémára adhatnak
megoldásokat az ötletverseny keretében.
„Természetesen nemcsak a külső és belső ügyfelekkel kell erősíteni az együttműködést, hanem a hasonló folyamatokat
menedzselő partneregyetemekkel is. Ezen a
területen fontos eredménynek tartom, hogy
tavaly hivatalosan is megalakult az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum,
ráadásul egy az egyetemek helyzetét és
munkáját megkönnyítő jogszabály-módosítás elfogadására is sor került azóta, így
nagyon optimistán és sok tervvel kezdjük
az idei évet, várva az együttműködést új
és régi partnereinkkel.” 
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Szerző: Trampus Péter MAROVISZ
Z-elnök

A roncsolásmentes
vizsgálat és a hazai
vizsgálóközösség ünnepe
A Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség – rövid nevén MAROVISZ –
2019. március 20. és 22. között tizenegyedik alkalommal rendezi meg
hagyományos konferenciáját és a hozzá kapcsolódó kiállítást Egerben.

A

kétévente megtartott rendezvény kiváló fórumot
biztosít a közösség tagjainak, azaz a roncsolásmentes vizsgálólaboratóriumoknak, a vizsgálati
eredményeket alkalmazóknak, a vizsgálókészülékfejlesztőknek, gyártóknak és forgalmazóknak, a kutatóknak
és az oktatásban részt vevőknek, továbbá a gazdaság minden
érdeklődő szereplőjének a találkozásra, a véleménycserére,
az újdonságok bemutatására, illetve megismerésére, az ismeretek gyarapítására, beleértve a személyes kapcsolatok elmélyítését. A rendezvény természetesen nyitott a roncsolásmentes vizsgálattal rokon területek, így a hegesztés, a tágabb
értelemben vett anyagvizsgálat és anyagtudomány képviselői
számára is. Mindezek miatt joggal tekintjük az eseményt a
roncsolásmentes vizsgálat és a hazai vizsgálóközösség ünnepének. A hazai résztvevők mellett – a hagyományokhoz híven
– jelen lesznek a MAROVISZ-szal szoros kapcsolatot ápoló
külföldi roncsolásmentes vizsgáló szövetségek és szakmai
szervezetek képviselői is.
Forradalmi átalakulás zajlik a világban, az élet szinte minden területén. A digitalizáció, a kiber fizikai rendszerek, a felhőalapú informatika és a mesterséges intelligencia terjedése,
azaz lényegében az információs technológia és az automatizálás összefonódása testesül meg az Ipar 4.0 kifejezéssel jellemzett negyedik technológiai forradalomban. A fejlődésnek ez
az iránya törvényszerűen megjelenik a roncsolásmentes vizsgálat területén is. NDT (Non-Destructive Testing) 4.0 néven
már világos koncepciók látnak napvilágot és pozicionálják
a roncsolásmentes vizsgálat területén zajló technológiai fejlődést, azaz a jövőt az Ipar 4.0-hoz képest, illetve azon belül.
Az NDT 4.0 a technológia olyan új területeire is kiterjed, mint
az additív gyártással (3D nyomtatással) előállított termékek vizsgálata, az intelligens szenzortechnológia (Structural
Health Monitoring kiszolgálása), az ember-gép kapcsolat
vagy a vizsgálószemélyek képzése.
Természetesen tudomásul kell vennünk, hogy a MAROVISZ konferenciája 2019-ben nem az NDT 4.0 körül fog forogni, de ez a téma ma már itthon is megkerülhetetlen. Célunk, hogy a résztvevők, a tágabb hazai vizsgálóközösség
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tisztában legyen a világban zajló változásokkal, és készüljön
fel azokra. A szervezők az idei konferencia vezérfonalának
azt a tényt választották, hogy Magyarországon jelenleg számos tervezett nagyberuházásról tudunk, némelyek esetében
már az első jelentősebb lépések meg is történtek. Ezek közül
kiemelkedik a Paksi Atomerőmű kapacitásbővítése (Paks II.),
de idetartoznak az olajipar tervezett beruházásai, és ne feledjük el az autóipart, az autóipari beszállítókat vagy a vegyipar
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Átmeneti hegesztési varrat ultrahangos vizsgálat szimuláció
számtalan ágát. Ennek szellemében a konferencia célkitűzése,
hogy egyrészt bemutassa a hazai roncsolásmentes vizsgálóközösségnek az elkövetkező évek azon lehetőségeit és kihívásait, amelyeket ezek a beruházások jelentenek számukra;
másrészt tájékoztassa a beruházásokban érintett iparágak
szakembereit és döntéshozóit a roncsolásmentes vizsgálat jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről; továbbá, hogy
lehetőséget kínáljon a beruházók és a vizsgálók közvetlen párbeszédjéhez.
E célok teljesítése érdekében olyan, a beruházásokért felelős személyek fognak megszólalni a konferencián, akik teljes
mértékben tisztában vannak a roncsolásmentes vizsgálat szerepével a létesítmények építése, szerelése, üzembe helyezése,
majd későbbi üzemeltetése folyamatában. Megszólalnak majd
olyan kompetens személyek, úgy a műszaki, mint a gazdasági
tervezés oldaláról, akik információt adnak arról, hogy milyen
módon veszik figyelembe a roncsolásmentes vizsgálatot, an-
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nak szükségességét és értékét munkájuk során. Valljuk, hogy
az anyagvizsgálat a beruházás, illetve a későbbi termék vagy
szolgáltatás szempontjából kihagyhatatlan hozzáadott érték,
és nem feleslegesen elköltött pénz. Hozzájárul a termék vagy
szolgáltatás minőségének biztosításához, valamint az üzemelő létesítmény és környezete biztonságához, beleértve a kiszolgálószemélyeket, a lakosságot, a természetes és az épített
környezetet.
A konferencia természetesen foglalkozik a hazai anyagvizsgálat helyzetével, a vizsgálószemélyek elismertségével,
képzettségével és helyével, szerepével a teljes gazdasági folyamatban. Mindezek mellett hagyományosan teret biztosítunk az új roncsolásmentes vizsgálati eljárások és technikák
ismertetésének is. A konferencia része lesz annak elemzése,
hogy mi a roncsolásmentes vizsgálat szerepe az ipari káresetek megelőzésében és azok elemzésében. Tudjuk, hogy a roncsolásmentes vizsgálat minőségi láncának leggyengébb láncszeme – és nem csak hazánkban – a vizsgáló személy. Ezért
kiemelten fontosnak tartjuk a vizsgálók képzésének, minősítésének és tanúsításának, valamint a vizsgálólaboratóriumok
akkreditálásának és a teljesítőképességük értékelésére szolgáló jártassági vizsgálatoknak a szerepét. Egyre intenzívebb
a tevékenység a roncsolásmentes vizsgálat önálló mérnöki
diszciplínaként történő elfogadása érdekében. Ezek a kérdések is mind a konferencia napirendjén lesznek.
A konferencia szerves részét képező kiállításon jelen lesznek
mindazok a hazai és külföldi cégek, amelyek roncsolásmentes
vizsgálóberendezések, -eszközök és szoftverek fejlesztésével,
gyártásával, forgalmazásával foglalkoznak, és termékeiket, illetve eredményeiket be kívánják mutatni. Várjuk a kiállításra
azokat is, akik a roncsolásmentes vizsgálószakemberek képzésével kapcsolatos képzési, illetve demonstrációs anyagokat
szeretnének bemutatni.
A konferencia weblapja: marovisz-rakk.hu 
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hazai kkv-szektor, innovációs képesség

Országos innovációs
konzultációsorozat indult
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium
(ITM), valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) február 5.
és március 6. között, összesen 25 helyszínen
szervezi az Országos Innovációs Fórumot.
A megyei eseményekre a kutatás-fejlesztésben és innovációban érintett minden
helyi és térségi szereplőt várnak.

A

z összes megyét érintő rendezvénysorozat célja Magyarország újjászerveződő innovációs környezetének
megalapozása és a megújuló KFI rendszerrel, pályázatokkal kapcsolatos eddigi tapasztalatok, érdemi
javaslatok és szakmai vélemények, valamint a felmerülő igények
országos felmérése is egyben.
„Az innováció társadalmi jelentősége meghatározóvá vált, így
időszerű egy új magyar Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs
Stratégia megalkotása. Várhatóan az Európai Unió kiemelten
fogja támogatni 2021-től a tagországok innovációs képességeinek
fejlesztését, így az ITM már a következő időszakra is tervez” – tájékoztatott Szigeti Ádám, az ITM innovációért felelős helyettes
államtitkára.
Az NKFIH egyik legfőbb célkitűzése az innováció széles körű
hozzáférhetőségének biztosítása, társadalmi jelentőségének fokozása, gazdaságfejlesztési képességének emelése. Birkner Zoltán,
a Hivatal elnöke hangsúlyozta: „Stratégiai partnerünkké kell tennünk a teljes hazai kkv-szektort. Ha sikerül fejlesztenünk a kis- és
közepes vállalkozások innovációs képességét, akkor jelentős mértékben tovább fokozható a magyar gazdaság teljesítőképessége.
Épp ezért vonzóvá, érthetővé és széleskörűen hozzáférhetővé kell
tenni az innovációt.”
A fórum kiemelt szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK). Parragh László, az MKIK elnöke szerint:
„Magyarországon kulcsfontosságú kérdés napjainkban a vállalko-

zások versenyképességének javítása, e területen a hazai kkv-szektor
helyzetbe hozása elsődleges. Ebben játszik kiemelkedő szerepet az
innovációs ökoszisztéma kialakítása, az innováció mindennemű
támogatása, hiszen ez lehetőséget teremt arra is, hogy a magyar
tulajdonú vállalkozások exportpiacon megjelenjenek, becsatlakozzanak termelési, értékesítési láncokba, gazdálkodási és pénzügyi
kultúrájuk tudatosabbá, megalapozottabbá váljon. Mindez a társadalmi és gazdasági fejlődés biztos bázisát jelenti.”
Sebők Katalin, az NKFIH elnökhelyettese, a fórum főszervezője
elmondta: „A széles körű szakmai összefogással megvalósuló rendezvénysorozat keretében az ITM és az NKFIH szakértői mellett előadásokat fognak tartani a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának,
a Bay Zoltán Kutatóintézetnek, 19 egyetemnek és 25 szakképzési
centrumnak a képviselői is.”
Az Országos Innovációs Fórum részletes programja elérhető
az orszagos-innovacios-forum.hu oldalon. 

Atomerőművi berendezések
öregedéskezelése
VEIKI Energia+ Energetikai Kutató Fejlesztő és Kivitelező Kft.

www.veikihed.hu
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Mi számít ma
kutatás-fejlesztésnek
Magyarországon?
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – komoly szakértői gárda bevonásával – 2012 óta végzi a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó projektek minősítését.
Az Innotéka magazin annak járt utána, hogyan zajlik ez a folyamat, milyen
típusú minősítéseket lehet megkülönbözetni jelenleg hazánkban, és ennek
a struktúrának milyen a hatása a piaci szereplők K+F hajlandóságára.

A

történelem az elmúlt évszázadokban világosan megmutatta, hogy a nagyhatalmak sikerének titka nemcsak katonai erejükre, hanem elsősorban az adott
ország kreativitására és találmányaik gyakorlati alkalmazására vezethető vissza. Nagy-Britanniát és az Amerikai Egyesült Államokat is a gőzgépek elterjedése emelte igazi világhatalommá az ipari forradalom idején, az utóbbi évtizedek egyre gyorsuló
technológiai fejlődése pedig még inkább fókuszba helyezte a kutatás-fejlesztés fontosságát. Itthon némi késéssel csak ebben az
évtizedben indultak el és részben meg is valósultak azok a jogszabályi, szervezeti és támogatási rendszereket érintő változtatások,
amelyek a kutatás-fejlesztés és az innováció támogatásához nélkülözhetetlenek. De vajon hogyan működik mindez a gyakorlatban?
És miben szorul(t) korrekcióra a néhány éve kialakított struktúra?
E kérdések megválaszolására Márkus Csabát, a Deloitte Zrt. Kutatás-fejlesztési és Állami támogatások üzletágának magyarországi
vezetőjét kerestük meg.

Projektközpontú szemlélet
„Annak ellenére, hogy a kutatás-fejlesztés sok esetben egy folyamatos és rendszeres tevékenység, egyedi kormánydöntésen alapuló viszsza nem ﬁzetendő készpénztámogatással vagy adókedvezménnyel
kizárólag konkrét projektet lehet támogatni” – emelte ki a hazánkban is hatályos támogatási rendszer egyik legfontosabb elemét
Márkus Csaba. Mint fogalmazott, nemcsak Magyarországon, de az
Európai Unió más tagállamaiban is megjelentek azok a törekvések,
hogy az állam általában véve támogassa a kutatás-fejlesztést, csakhogy az uniós szabályozás a projektalapú megközelítést preferálja.
A hazai intézményrendszer felépítéséről szólva pedig arra hívta fel
a ﬁgyelmet, hogy 2012 óta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(SZTNH) végzi a kutatás-fejlesztési projektek minősítését. És hogy
mi számít K+F-nek ma Magyarországon? Fontos leszögezni, hogy
nem kizárólag a laboratóriumi körülmények között, fehér köpenyben végzett konkrét kutatást sorolhatjuk ide, hanem azt is, amikor
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a tevékenységekben fellelhető az újszerűség és valamely tudományos vagy műszaki bizonytalanság feloldásának számottevő eleme. Márkus szerint a cégek részéről is jóval több tudatosságra van
szükség, ugyanis sok esetben még a vállalatok sincsenek mindig
tisztában azzal, hogy saját tevékenységük beletartozik-e ebbe a kategóriába „Nemritkán még a gyógyszeripar résztvevői számára sem
nyilvánvaló, hogy a piacra sosem kerülő hatóanyagok próbagyár-

Állami ösztönzők
2017. január elsejétől két új támogatási formával bővült az
egyedi kormánydöntés alapján adható vissza nem térítendő
készpénztámogatási rendszer Magyarországon. A technológiaintenzív beruházások esetében minimum 20 millió euró értékű
fejlesztést kell végrehajtani négy éven belül úgy, hogy a bázisárbevételt vagy bázisbértömeget, vagy a kettő együttes, kombinált
30 százalékos növelését kell elérni négy üzleti éven belül. A lehetőség kizárólag a minimum 250 főt foglalkoztató nagyvállalatok
számára nyitott. A K+F projektek is kizárólag a nagyvállalatoknak
elérhető támogatási forma, mely minimum 25 K+F létszámbővítést és minimum egy, maximum három év alatt hárommillió eurós
elszámolható költség elérését várja el, minimum kétéves fenntartási időszak vállalása mellett. A munkavállalóknak közvetlenül
vagy közvetve a munkaidő legalább felében ezen a projekten kell
dolgozniuk, és legalább 50 százalékuknak felsőfokú végzettséggel
kell rendelkezniük. Tavaly hazánkban hét technológiaintenzív
nagyberuházás és tíz kutatás-fejlesztési beruházás kapott
támogatást.
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tása – ami kifejezetten drága folyamat – is kutatás-fejlesztésnek
minősül-e. Létezik olyan gyógyszergyártó, amely éves szinten több
százmillió forintot költött minden támogatás igénybevétele nélkül
ilyen típusú kutatásokra” – említett példát a kutatás-fejlesztés értelmezése körüli problémákkal kapcsolatosan a Deloitte üzletágvezetője.
Nagymértékben befolyásolta a K+F magyarországi mértékét az
innovációs törvénynek az a passzusa, mely szerint egy vállalat és
egy felsőoktatási intézmény által közösen folytatott tevékenység
során létrejött szellemi tulajdon joga a magyar államot illeti meg.
„Ez komoly korlátozó erővel bírt, hiszen akik ismerték ezt a kikötést,
nem szívesen indítottak közös projekteket magyar felsőoktatási intézménnyel” – jegyezte meg Márkus Csaba, rámutatva: Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter hivatalba lépése után
felismerte ezt az anomáliát, és az innovációs törvény még tavaly
decemberi módosításával lehetővé vált az egyetemek számára,
hogy a jövőben a keletkezett szellemi tulajdonról akár vállalatokkal való együttműködések során rendelkezzenek. Az üzletágvezető véleménye szerint ez a változtatás elősegítheti a vállalatok
és a felsőoktatási intézmények közötti aktívabb, piaci megoldásokra fókuszáló együttműködést.

Hatósági jogkörrel
Márkus emlékeztetett arra is, hogy 2012 előtt kaotikusabb volt a
helyzet, mert a Nemzeti Innovációs Hivatal (a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal jogelődje), sőt esetenként más
szervek is adtak ki állásfoglalásokat arról, mi számít véleményük
szerint kutatás-fejlesztésnek, és amikor némely vállalatok erre
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hivatkozva akartak adókedvezményt igénybe venni kutatásaikra,
akkor az adóhatóság nem egy esetben elutasította a kérelmüket.
Megtehette, hiszen egy állásfoglalásnak nem volt jogilag kötelező
ereje. Éppen ezért korábban nagy volt a bizonytalanság, a piaci szereplők konzervatív szemlélettel álltak a kérdéshez, és csak 110 százalékos bizonyosság esetén vettek igénybe adókedvezményeket.
Az üzletágvezető szerint szerencsés a jelenlegi helyzet, mert
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala egyrészt olyan infrastruktúrával és komoly szakmai háttérbázissal rendelkezik, mely garanciát

a kutatásokat és fejlesztéseket, növelve a GDP-arányos K+F ráfordítást Magyarországon” – fűzte hozzá.
Miután az innovációs törvény magában foglalja az alapkutatást, az alkalmazott kutatást és a kísérleti fejlesztést egyaránt, az
SZTNH is ezek alapján különbözteti meg a projekteket. „A multinacionális vállalatok alapkutatást – ha végeznek egyáltalán – szinte
kizárólag az anyaországban végeznek, így Magyarországon viszonylag kevés ilyen típusú kutatás zajlik, az alkalmazott kutatás
mértéke szigniﬁkánsan magasabb, azonban a legnagyobb szeletet
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hanem egy meglévő termék vagy szolgáltatás továbbfejlesztése is kutatás-fejlesztésnek minősülhet.

jelent a döntéshozatalban, másrészt a jövőbeni kutatás-fejlesztési
projekt minősítésekor határozatot ad ki, hatóságként jár el, és
döntése minden magyar hatóságra kötelező érvényű, még a NAV
számára is. „Az adóhatóság is csak kizárólag bíróságon keresztül
vitathatja az SZTNH minősítését egy adott projekt esetében, erre
azonban egyelőre nem volt példa” – érzékeltette a rendszer stabilitását, hozzáfűzve: egyetlen kivételt az jelent, amikor a vállalat nem
a leírtak szerint valósítja meg a projektjét.
A SZTNH döntéshozataláról szólva Márkus Csaba arra hívta fel
a ﬁgyelmet, hogy kezdetben akadtak értelmezésbeli különbségek
a hivatal szakértői munkájában. Azok a szakemberek ugyanis, akik
korábban szabadalmi ügyekkel foglalkoztak, inkább az újdonságot
keresték a kutatás-fejlesztési projektekben, miközben elsősorban az újszerűséget kellett volna. „Ez nem csak játék a szavakkal
– ﬁgyelmeztetett az üzletágvezető –, egy-egy termék vagy szolgáltatás továbbfejlesztése is kutatás-fejlesztésnek minősülhet.” Mint
mondta, az elmúlt évek gyakorlata azt mutatja: jól lehet az SZTNH
szakértőivel dolgozni. „Éppen erre a jó értelemben vett ügyfélbarát megközelítésre van szükség, mert a minősítési rendszer célja
a megfelelő iránymutatás a vállalatok számára, és ez ösztönzi

jelenleg hazánkban a kísérleti fejlesztés jelenti, amely nemcsak új
termék vagy szolgáltatások fejlesztését takarja, hanem egy meglévő
termék vagy szolgáltatás továbbfejlesztése is kutatás-fejlesztésnek
minősülhet” – ismertette a hazai helyzetet Márkus Csaba.

A minősítés folyamata
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nemcsak azt minősíti, hogy
kutatás-fejlesztés-e vagy sem az adott projekt, hanem azt is megkülönbözteti, milyen típusú. Ez azért lényeges szempont, mert
például az egyedi kormánydöntésen alapuló vissza nem térítendő
készpénztámogatás jelenleg csak kísérleti fejlesztésre és alkalmazott kutatásra adható (de utóbbira is csak a kísérleti fejlesztéssel
azonos támogatásintenzitással).
A jelenlegi rendszer három K+F minősítési eljárástípust különböztet meg. Ezek közül az első a még meg nem kezdett projektek
vagy projektrészek esetén használt előzetes minősítés. Itt fontos
megemlíteni, hogy a meg nem kezdettség arra nem vonatkozik,
hogy előzetes lépéseket ne tehetnének abba az irányba, hogy
megtudják, miképp viszonyultak a kérdéshez a versenytársak, vagy
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A jelenlegi rendszer három K+FF minősítési eljárástípust különböztet meg, melyek kötelező jelleggel bírnak a hatóságokra.
Ez alól kivételt csak egy európai bizottsági vizsgálat jelenthet,
ám erre nem volt még precedens. A következő uniós ciklus
szabályozása még tart, így egyelőre nem tudni, miképpen
változik majd 2020 után a szabályozási háttér.

milyen változások valósultak meg az adott iparágban. A projektrészek kifejezés pedig arra vonatkozik, hogy egy már megkezdett
kutatás esetében egy-egy elkülöníthető projektrészre is lehet ilyen
típusú minősítést kérni. Ezek a minősítések is kötelező jelleggel
bírnak a hatóságokra, kivételt csak egy európai bizottsági vizsgálat jelenthet. Precedens erre sem volt még, azonban a következő
uniós ciklus szabályozása még most is tart, és egyelőre nem tudni,
miképpen változik majd 2020 után a szabályozási háttér.
A minősítési rendszer felülvizsgálatának is köszönhetően – jellemzően 2015-től – már lehetőség van egy adott projekt utólagos
minősítésére is szakértői vélemény formájában, azaz egy múltbeli
vagy még folyamatban lévő kutatás-fejlesztés is vehet igénybe
adóalap-kedvezményt. „Noha ez a minősítés nem kötelező érvényű
az adóhatóság számára, azonban a NAV-nak nincsen olyan szakértői bázisa, hogy kétségbe vonja az SZTNH döntését, így de facto
olyan erős lehet egy múltbeli projektre vonatkozó pozitív szakértői

vélemény az adóhatóság előtti eljárásban, mint az előzetes minősítéssel érintett projektre kapott pozitív határozat” – jegyezte
meg Márkus Csaba, kiemelve: rendkívül komoly igény volt erre
a vállalatok részéről, amit jól igazol, hogy 2016-ról 2017-re közel
a négyszeresére emelkedett az ilyen típusú projektkérelmek száma. Ez a hatékony eszköz nemcsak az adóelőnyök miatt fontos
a hazánkban jelen lévő piaci szereplők számára, hanem azért is,
mert a nálunk működő multinacionális cégek jelentős része törekszik a minél magasabb hozzáadott értékű tevékenység Magyarországra telepítésére. „Nyomós érvet jelent egy új kutatás-fejlesztési helyszín kiválasztásánál, hogy korábban milyen eredményeket
tudtak ezen a téren felmutatni az adott országban, és az elmúlt
két évben több jelentős projekt magyarországi elindításához járult
hozzá az SZTNH K+F minősítési rendszerének léte” – hívta fel a ﬁgyelmet az összefüggésekre az üzletágvezető.
Egy éve indult az úgynevezett projektcsoport-minősítés, mely
a cégek nagyon kis számát érinti egyelőre. Ezek a jellemzően autóipari, többféle gyártási tevékenységet, illetve szoftverfejlesztéssel
foglalkozó vállalatok több, de viszonylag kis volumenű projekten
dolgoznak évente. Az előzetes minősítéshez hasonlóan ez is jogi
kötőerővel bíró hatósági határozatnak számít. A projektcsoport az
egy adóévben megvalósított és a kérelemben megjelölt azon projektek vagy projektrészek összessége, amelyeket a minősítés szempontjából egy egységnek kell tekinteni. Egy eljárás keretében több
– akár 10-15 – projekt is minősíttethető. Ezek közül nem mindet
fogja vizsgálni a Hivatal, csak szúrópróba-szerűen végez majd ellenőrzéseket. „Ez egyrészt az adminisztratív terhek és az erre fordított
munkaórák számának csökkentését eredményezi, másrészt számos
olyan kisebb projekt K+F jellege is megerősítést nyerhet, amelyet
önmagában – a kisebb méret miatt – nem minősíttetett volna
a vállalat” – sorolta az előnyöket Márkus Csaba, aki úgy véli, a konzervatívabb piaci szereplőket ez a lehetőség tovább fogja ösztönözni a kutatás-fejlesztési projektek indításában és minősíttetésében.
Egy minősítésről gyakran harminc napon belül döntés születik,
a döntéshozatal kivételes esetekben húzódhat el – leggyakrabban
a minősítést kérő miatt (például nem megfelelő részletezettségű
a kérelem, és kiegészítésre van szükség). Márkus fontosnak nevezte

Az elmúlt két évben több nagy projekt magyarországi elindításához járult hozzá az SZTNH K+FF minősítési
rendszerének léte. A nálunk működő multinacionális cégek jelentős része törekszik a minél magasabb
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a Hivatal titoktartási kötelezettségét, mert ami az európai vállalatoknak evidens, az az ázsiai vagy éppen amerikai befektetőknek
továbbra is kényes kérdés. „Egyes országok vállalatait a minősítés
megkezdése előtt az érdekli a legjobban, hogy az általuk beadott
dokumentumokban szereplő titkos információk kikerülhetnek egy
harmadik félhez” – jegyezte meg a Deloitte Zrt. Kutatás-fejlesztési
és Állami támogatások üzletágának magyarországi vezetője, hozzátéve: az SZTNH esetében a K+F projektek minősítése kapcsán
információszivárogtatás tudomása szerint még sosem fordult elő.
Ugyancsak lényeges szempont, hogy milyen információkra
van szükség a minősítési eljárás elindításához. Márkus Csaba ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a dokumentációban a szokásos
adminisztratív elemek mellett – a kérelmező neve; székhelye; a minősítés iránti kérelem tárgyát képező projekt vagy projektrész címe; a projekt tudományági besorolása – pontosan ismertetni kell
a kutatás-fejlesztés célkitűzéseit, a kutatás módszertanát, a projekt mérföldköveit és szakaszait leíró ütemezést, az elérni kívánt
új ismereteket, továbbá a megvalósított projekt esetén a feladatok
felosztását és költségeit is. Mint folytatta, egy többéves projektnél természetesen nem lehet minden egyes lépést előre pontosan
megjósolni, azonban a kulcselemei nem változhatnak. Kitért arra
is, hogy bár a Hivatal nem vizsgálja a költségeket, az országos statisztikai adatok elkészítése miatt mégis fel kell tüntetni azokat.

Hogyan tovább?
A kormányzat számára elsőrendű kérdés a kutatás-fejlesztési ráfordítás mértékének, a fókuszterületek jobb meghatározásának,
valamint a kis- és középvállalatok K+F potenciáljának javítása.
2020-ra a GDP 1,8 százalékos ráfordítását vállalták Brüsszel felé,
miközben ez az arány alig néhány tizedpontot fejlődött az elmúlt évtizedben hazánkban, és jelenleg 1,3-1,4 százalék körül van,
de megfelelő intézkedésekkel nem elérhetetlen a vállalt cél. Összehasonlításul: Dél-Koreában 2015-ben már 4,22 százalék volt az
arány, az Egyesült Államokban pedig 2,76 százalék. Európában
a középmezőnyhöz tartozunk, a 3 százalékot például a svédek,
a dánok és a németek is átlépték, míg a régió országai még tőlünk
is erősen le vannak szakadva. Romániában mindössze 0,5 százalék
az arány, és Szlovákiában sem érik el az egy százalékot. „Éppen ezért
számos kormányzati intézkedéssel – például adókedvezmények és
más támogatások, célzottabb forrásfelhasználás, bevételgeneráló

Javuló teljesítmény
A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által összeállított
Globális Innovációs Indexben hét indikátorcsoport összesen
80 indikátorával jellemzik a kutatást, a fejlesztést és az innovációt befolyásoló tényezőket. Az amerikai Cornell Egyetemmel
és az INSEAD nemzetközi üzleti magániskolával együttműködésben évente kiadott dokumentum összefoglaló elemzést
nyújt 126 nemzetgazdaság innovációs teljesítményéről, amelyek együttesen a világ népességének 91 százalékát, a globális
GDP-nek (GWP) pedig 96 százalékát adják. Magyarország az
összesített rangsorban a 2017-es 39. helyről 2018-ban a 33.-ra
lépett előre. A legnagyobb pozitív változás az „Egyetemek/
vállalatok közötti kutatási együttműködések” indikátor terén
jelentkezett. Ebben a javulásban már vélhetően szerepet játszanak a KFI versenypályázati rendszerben a kutatóhelyek és
a vállalkozások, vállalatok együttműködését ösztönző pályázati
felhívások keretében elindult programok.
A legfrissebb, tavaly nyáron 11. alkalommal kiadott jelentés
az alábbi négy összevont mutatót tartalmazza (Magyarország
pozíciójának változása 2017-ről 2018-ra):
• összetett Globális Innovációs Index (GII) (a 39.-ről
a 33. helyre);
• input részindex (változatlan);
• output részindex (a 37.-ről a 25. helyre);
• innovációs hatékonysági arányszám (a 30.-ról a 8. helyre).

fejlesztési projektek ösztönzése formájában – kívánják ösztönözni
a kutatás-fejlesztést – mondta el Márkus Csaba. Tavaly a kormányzaton belül felvetődött, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Hivatal olvadjon össze a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalával, azonban bonyolítja a folyamatot, hogy az egyik hivatal hatóság, míg a másik alapvetően egy pályázatokat koordináló szervezet. Emellett számos olyan gyakorlati kérdés is felmerül
– pályázati és egyéb célú K+F jellegű minősítések szinergiáinak
felmérése, pályázatértékelői és minősítői szakértői kör összehangolása a szabadalmi célú újdonságkutatásra is tekintettel, SZTNH
díjköteles (bevételgeneráló) tevékenysége szemben az NKFIH díjmentes tevékenységével –, ami tovább nehezíti a részletek gondos
mérlegelését a döntéshozatal előtt. 

A ko
k rm
mán
ányy 20
2020
2 -r
20
-raa a GDP
P 1,8
8 százalé
lééko
koss ráfo
ráfoorddítítás
rá
ássát
á vál
állaaltta Brüs
álla
Brüs
Br
üssz
szel
sz
el fel
elé,
é, mik
iközzbe
benn ezz
a ará
az
rány
ny aliligg né
néhhányy tiz
ized
edpo
pont
ntot
ot fejjlőődö
dött
tt az el
elmú
m ltlt évvttiz
mú
ized
e been ha
ed
hazá
zánk
zá
nkba
nk
ban, és jeele
lenlegg
1,31,
3-1,4
4 sz
száz
ázal
alék
ék kör
örül
ül vann, de meg
egfe
f lelő
lőő int
ntéz
é ke
éz
kedé
dése
dé
s kk
k el nem eléérh
rhet
etet
et
etle
lenn a vá
vállllal
altt cééll..

innováció

2019. február

innotéka
inn

27

sugárvédelem, öregedéskezelés, fűtőelem

Tavaly is biztonságosan
üzemeltek a létesítmények
Az atomenergia felhasználása az elmúlt év során az előírásoknak megfelelően, biztonságosan zajlott. Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) folyamatosan felügyelte a nukleáris
és a radioaktívhulladék-tároló létesítményeket, valamint az atomenergia egyéb (például
radioaktív források használata, röntgengépek) alkalmazását. A létesítmények a múlt évben
biztonságosan, az előírt feltételek és korlátok mellett üzemeltek, működésük nem jelentett
egészségikockázat-növekedést sem a létesítmények alkalmazottjaira, sem a lakosságra.

T

avaly a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakértői delegációja megvizsgálta, hogy a teljes nukleáris
hatósági rendszert felülvizsgáló 2015-ös missziót (IRRS)
követően hogyan kezelte hazánk a javaslatokat és az észrevételeket. Magyarország jelentős eredményeket ért el a hatósági
rendszer továbbfejlesztése területén, amely megfelel a nemzetközi
ajánlásoknak és követelményeknek. A sugárvédelem hatósági felügyeletének átvétele után az OAH meghatározta a hiányzó követelményeket, egyszerűsítette a folyamatokat.
Az OAH az öregedéskezelésre vonatkozó uniós felülvizsgálati
jelentésében fejlesztési javaslatokat fogalmazott meg, amelyek
alapján intézkedési tervet készíthet hazánk az öregedéskezeléssel
kapcsolatban.
Tavaly került sor a kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló
közös egyezmény (Joint Convention) hatodik felülvizsgálati értekezletére, amelyen megállapították, hogy a magyar gyakorlat megfelel az egyezményben megfogalmazott követelményeknek.
Két hazai nukleáris létesítmény, a Kiégett Kazetták Átmeneti
Tárolója, valamint a Paksi Atomerőmű tízévenként esedékes időszakos biztonsági felülvizsgálata zárult le 2018-ban. A Fukusima
Daiicsi atomerőműben 2011 márciusában történt balesetet követően a célzott biztonsági felülvizsgálat során 41 intézkedés teljesült.
További öt intézkedés végrehajtását át kellett ütemezni az eredeti
határidőhöz, 2018. december 31-éhez képest. Az intézkedések későbbi megvalósítása nincs hatással a nukleáris biztonság szintjére.
Duna-víz: az alacsony vízállás és a magas hőmérséklet együttesen sem volt hatással a nukleáris biztonságra. Tavaly nyáron – a
szélsőséges időjárási körülmények miatt rekord alacsony vízállás
mellett – a Duna hőmérséklete megemelkedett. A vízhőmér-
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A Duna-víz csatorna

Az OAH
H felügyelete alá tartozó, biztonságot
érintő események aránya területek szerint

RHK-Paksi Atomerőmű közös
Nemzeti Radioaktívhulladéktároló és Radioaktív Hulladék
Feldolgozó és Tároló

sékletre vonatkozó korlátok betartása környezetvédelmi kérdés.
A nukleáris biztonságot a nyári aszályos és forró időjárás nem
veszélyeztette, a nukleáris biztonsági követelményeket a Paksi
Atomerőmű mindvégig betartotta. Mindemellett fontos hangsúlyozni, hogy olyan tartalékok és technológiák állnak rendelkezésre, amelyek biztosítják, hogy a tavalyinál szélsőségesebb időjárási
viszonyok között is garantált a Paksi Atomerőmű biztonsága.
Az új blokkokhoz kapcsolódóan a felvonulási épületek engedélyezése folyik. Az új blokkok építési munkálatait a jelenleg hatályos
jogszabályok szerint a létesítési engedély birtokában lehet majd
megkezdeni. A létesítésiengedély-kérelem beérkezésére felkészült
a hivatal. A jelentős terjedelmű (várhatóan mintegy 300 ezer oldalas) engedélykérelem elbírálására és a megalapozott döntés meghozatalára legfeljebb 15 hónap áll majd rendelkezésre.
Az OAH kiemelt ﬁgyelmet fordít a lakosság tájékoztatására,
illetve hatósági döntéseibe való bevonására. 2018-ban két közmeghallgatást tartott a Hivatal, tizenkét útmutató-tervezetet tett
közzé véleményezésre és 177 hírben számolt be tevékenységéről.
Két ismeretterjesztő rendezvényén, Kecskeméten és Győrött is háromszáz fő fölött volt az érdeklődők száma. 
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villamosenergia-ellátás, energiamix

Elkerülhetetlen a paksi bővítés

M

indezekről a Paksi Atomerőmű bővítéséért felelős
tárca nélküli miniszter a hosszú távú villamosenergia-ellátásról és az atomenergia szerepéről rendezett budapesti konferenciát megelőző sajtótájékoztatón beszélt, ahol felszólalt William D. Magwood, az OECD
NEA (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet Nukleáris
Energia Ügynökség) főigazgatója is. Süli János a bővítéssel kapcsolatosan arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy az atomerőmű és a megújuló energiaforrások nem egymás „ellenségei”, hosszú távon a kettő együtt jelent megoldást a villamosenergia-ellátásban. Példaként
a Paks határában hamarosan elkészülő 20,6 megawatt kapacitású
napenergiaparkot említette. A politikus hangsúlyozta, hogy a hazai
villamosenergia-igény folyamatosan emelkedik, tavaly sorra dőltek
meg az áramfogyasztási rekordok Magyarországon, ezzel szemben
uniós szinten is magas a villamosenergia-importunk aránya, amely
tavaly elérte a 31,4 százalékot. Süli lényegesnek nevezte az energia árának megﬁzethetőségét, mert az egyebek között elősegíti
az ipar versenyképességét. A miniszter az engedélyeztetést ﬁrtató
kérdésre válaszolva elmondta, a kérelem konkrét beadási időpont-

Forrás: atomeromu.hu

Idén januárban közel 7000 megawattos
villamosenergia-csúcsterhelést mértek
Magyarországon, miközben az import aránya folyamatos emelkedés mellett már
meghaladta a 30 százalékot. Süli János,
a Paksi Atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
szerint mindezek alapján kijelenthető,
hogy a paksi bővítés elkerülhetetlen,
Paks II. nélkül pedig nem lesz biztonságos áramellátás hazánkban.

ját nem tudja megnevezni. Mint fogalmazott, egy 300 ezer oldalas
engedélyezési dokumentáció elkészítését nem lehet siettetni. „Aki
Paks II.-t sürgeti, az az energiabiztonságot kockáztatja” – jegyezte meg. Kitért arra is, hogy a tervdokumentáció benyújtása után
15 hónapja van az Országos Atomenergia Hivatalnak az engedély
kiadására, maga az építkezés 73 hónapig tart, míg a próbaüzem további 4 hónapot vesz igénybe, azaz a termelés a dokumentumok
beadása után 7 év 8 hónap múlva kezdődhet meg Pakson. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az első blokkban 2027 végén,
míg a másodikban 2028 végén kezdődhet el a munka. Ez a csúszás
az atomerőműhöz szükséges kiegészítő építkezésekre is hatással
lesz. A miniszteri biztos szerint lesz idő mindent újra átgondolni,
de még idén elkezdődik két irodaépület építése. Mint folytatta,
a magyar és az orosz kormány már tárgyal az építkezés mellé kötött államközi hitel feltételeinek átírásáról, éppen ezért Varga Mihály pénzügyminiszter hamarosan Moszkvába utazik. Az orosz–
magyar hitelszerződés átütemezéséről a módosított szerződést
az Országgyűlésnek kell majd jóváhagynia.
William D. Magwood, az OECD NEA főigazgatója a szervezet
The Costs of Decarbonisation (A dekarbonizáció költsége) című
kiadványára – melyet Magyarországon mutattak be – hivatkozva
a sajtótájékoztatón elmondta, a jövőben jelentkező villamosenergia-igények kielégítéséhez komoly beruházásokra van szükség.
Arról is beszélt, hogy a megújuló energiaforrásoknak jelentős szerepük lesz, ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni, hogy milyen valós költségei vannak az energiatermelésbe történő bekapcsolásuknak. Hozzátette: az energiamix megállapítása minden országnak
a saját hatásköre, ám ﬁgyelembe kell venni a reális költségeket
és a természeti viszonyokat is. „Vannak olyan országok, ahol magas
a szél- és napenergia felhasználási lehetősége, de ezek az adottságok nem mindenhol adottak” – jegyezte meg. Véleménye szerint Magyarország a földrajzi adottságainak megfelelően alakítja
energiapolitikáját. 
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energiahatékonyság • lignocellulóz

A jobb levegőért
Magyarországon a magas téli szállóporkoncentráció egyik oka az, hogy a családi
házak 70 százalékánál, azaz mintegy
1,8 millió lakóépületnél nincs, vagy nem
megfelelő a hőszigetelés. A Knauf Insulation
cég szakembereinek számításai szerint
megfelelő szigeteléssel nemcsak az ingatlanok fűtésienergia-igényét lehetne csökkenteni, hanem a légkörben lévő szállóporszénnel, alacsony fűtőértékű lignittel vagy fával fűti otthonát
koncentrációt is – akár 40-50 százalékkal. a szigetelő cég adatai szerint. Úgy vélik, ha az állam minden év-

A

fosszilis tüzelőanyagok – elsősorban a szén elégetésével levegőbe kerülő, mikroszkopikus méretű szennyező részecskék –
bizonyos földrajzi és időjárási körülmények mellett szmogot, azaz füstködöt idézhetnek elő, ami leginkább szélcsendes időben,
magas légnyomás és megnövekedett relatív páratartalom, valamint –3 és +5 °C közötti hőmérséklet mellett alakul ki, és komoly
egészségügyi kockázatot jelent. Hazánkban közel 800 ezer család

ben 100-150 milliárd forinttal támogatná a korszerűtlen családi
házak komplex energiahatékonysági felújítását – nyílászárók cseréjét, családi házak szigetelésének és fűtési rendszerének korszerűsítését –, akkor 10-15 éven belül jelentősen javítható lenne a
levegőminőség. Sőt, már azzal is 25 százalékos energia- és költségmegtakarítást lehetne elérni, ha üveggyapot szigetelőanyagot terítenének végig a házuk padlásán a családiház-tulajdonosok − áll
a közleményben. 

Új bioüzemanyag-előállítási módszer
Belga kutatók az MTA Energiatudományi Kutatóközpont munkatársainak közreműködésével
olyan bioüzemanyag-előállítási módszert dolgoztak ki, mely kukorica vagy növényi olajok, azaz
ehető alapanyagok helyett cellulózból indul ki.
Az új technológiát Folyadékfázisú Cellulóz –
Nafta (FFC-N) eljárásnak nevezték el.
Fermentálás

Cukrok

Bioetanol

Benzin

ISO (100%) bioalapú
benzin; oktánszám: 80

Főleg ehető

Izomerizáció

Hagyományos
Újszerű

Bio + Fosszilis
KB
FFC-N

Desztillálás

Könnyűbenzin
KB (C5-C6)

KB (C5-C6)

Ru / C / Sav
Hidrogén

Nyersolaj

Cellulóz
Nem ehető
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Leuveni Katolikus Egyetemen Bert Sels és munkatársai az MTA Energiatudományi Kutatóközpont kutatóival, Korányi Tamással és Szarvas
Tiborral együttműködve cellulózból és lignocellulózból egy új technológiával állítottak elő biobenzint, és ezt az eljárást közvetlenül beépítették működő petrolkémiai ﬁnomítói folyamatokba. A kutatók tíz százalék biobenzin-tartalmú üzemanyagot
állítottak elő cellulózból egy kétfázisú − vizes-szerves − katalitikus folyamatban, ahol szerves fázisként
nyersolaj-eredetű könnyűbenzint használtak. A monoszacharidok bioalapú alkánokká − hexánná és
pentánná −, metilciklopentánná (MCP) és oxigenátokká alakulnak a folyamatban, így kerülnek a vizes
fázisból a szerves fázisba (ábra).
Az új üzemanyag oktánszáma egyelőre még
nem kielégítő, ezért egy további izomerizációs lépésben az oktánszámot 80-ra növelik majd, így
lesz a biodúsított üzemanyag teljes értékű benzin.
A módszer nagy előnye, hogy az olajﬁnomítói folyamatokba történő teljes integrálás miatt zökkenőmentesen beilleszthető a jelenleg működő
infrastruktúrákba. A kutatók az eredményeikről
a Nature Energy folyóiratban számoltak be. 

környezeti-energetika, szén-dioxid-kibocsátás, biodiverzitás, regeneratív művelés, megújulók

Szerző: Paulikk Kata
alin

Nem látjuk,
hogy a szakadék
szélén állunk?!
„Változás és változtatás nélkül élve a mai társadalom és annak minden jelenlegi
tudása, képessége és vívmánya jórészt semmivé lesz, lakóival együtt.” Tizenöt éve
foglalkozik környezeti-energetikai és fenntarthatósággal kapcsolatos kutatásokkal
Hetesi Zsolt fizikus, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar, Fenntartható Fejlődés Tanulmányok Intézet tudományos főmunkatársa. Az idézett
mondat egy korábbi írásából származik.
Előadásaiban az éghajlatváltozásból fakadó veszélyre hívja
fel a figyelmet, és olyan jövőt fest elénk, amire sokan közülünk nem is gondolnak.

De közbelépett az ember, és most növekszik a Föld átlaghőmérséklete. Sokan viszont úgy teszik fel a kérdést: hogyan
lehetünk képesek az időjárás ilyen mértékű befolyásolására?

− Az ipari forradalom előtt a légkör olyan dinamikus egyensúlyban volt, amit alapvetően az éves és a hosszabb időskálán működő
természeti ciklusok szabályoztak: a jégkorszakok és interglaciálisok
váltakozása, a napsugárzás változó erőssége vagy a kontinensek
vándorlása miatt változó albedó (a fényvisszaverő képesség mutatója – a szerk.). Az utóbbi négyszázezer évben a glaciális ciklusok
százezer évenként követték egymást – a Milanković-elméletnek
megfelelően (amely a Föld pályájának és forgástengelyének változásai és a Földre jutó napsugárzás közötti kapcsolatot tárgyalja
– a szerk.), amint azt az anktartiszi Vosztok kutatóállomáson vett
jégmintából is tudjuk –, és az elmúlt tízezer évre jellemző éghajlat
a dinamikus egyensúlytól valószínűleg lehűlés felé tért volna el egy
újabb jégkorszakciklus beköszöntéig.

− Az antropogén üvegházhatás két fontos eleme a fosszilis tüzelőanyagok elégetése és a tájgazdálkodás. Az erdőirtások, illetve
a gépesített szántóföldi növénytermesztés következtében jelentős
szén-dioxid-mennyiség szabadul fel a kivágott fákból és a felszántott talajból. Az ezzel kapcsolatos kutatások során végzett mérések igazolják, hogy a humusz bomlása elég jelentős szén-dioxidkibocsátással jár.
Mivel magyarázható, hogy az üvegházgázok koncentrációjának növekedése a légkörben nem arányos a Föld felmelegedésének mértékével?

− A természetben működnek önkorlátozó, azaz negatív, valamint
öngerjesztő, azaz pozitív visszacsatolások. Az elsőre példa a légkör-
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be kerülő aeroszolok árnyékoló hatása, a másodikra pedig a felmelegedés okozta párolgás miatt megnövekedett vízgőz mennyisége.
A káoszelméletből ismerjük a bifurkációs pont kifejezést, ahol úgy
elágazik a rendszer fázistérbeli pályája, hogy onnantól alapvetően
más irányokba fejlődik, szakszóval más attraktor szabja meg a viselkedését. Gyakran csak utólag jövünk rá, hogy volt egy ilyen pont
a rendszerben. Például lehet ilyen pont, amikor a metán nagy tömegben elkezd felszabadulni a sarkköri területek fagyott altalajából, illetve a grönlandi jégtakaróból, és akkor valószínűleg nagy
a baj, márpedig erről szólnak a legfrissebb hírek.

valamint mérések alapján jelenleg nagyjából ötmilliárd tonna lehet a légkörben, ami az üvegházhatás körülbelül tíz százalékáért
felelős. Azonban, ha a sarkköri tengerek kontinentális talapzatain
lévő metánhidráttelepekből felszabadul a kötött állapotban lévő
metán – akár több ezer gigatonna –, és kijut a légkörbe, annak végzetes következményei lehetnek. A metánhidrát egy olyan elegy,
amelyet a felette lévő vízoszlop nyomása és a tengervíz alacsony
hőmérséklete stabilizál. De ha a tengervíz meghalad egy bizonyos hőmérsékletet – ami a kontinentális talapzat mélységében
8-12 Celsius-fok –, akkor a metán felszabadul, és a légkörbe kerül.
Már most is komoly hőmérsékleti anomáliák ﬁgyelhetők meg
a bolygón. A sarki hideg mérséklődése kihat a sarki körbefutó
áramlásra is. A nyugat–keleti irányú magaslégköri áramlásban
perturbációk lépnek fel, azaz észak–déli irányban fel-le kanyargó
áramlások, úgynevezett meridionális zavarok, ami miatt lelassul
és jelentősen kitér északi–déli irányba.
Mi hajtja a sarki körbefutó áramlást?

− A hőmérséklet-különbségből fellépő nyomáskülönbség, illetve
a Coriolis-erő (a Föld forgásából adódó eltérítő erő – a szerk.), és ha
a hideg ereje csökken, akkor Európa vagy Észak-Afrika térségébe is
eljuthatnak a sarki hideg légtömegek, s akár Norvégiáig vagy a sarkokig föláramolhatnak a melegebb légtömegek. Nagyobb hőmérsékletkülönbségek pedig szélsőséges időjárási eseményeket okozhatnak.
Az időjárási anomáliák gyakoribbá válása meg tönkreteszi
például a mezőgazdaságot…

− Nagyon úgy tűnik, hogy minden mást is. A mezőgazdászok is
tapasztalják az évszakok időrendjének eltolódását és a szélsőségesebbé váló viszonyokat. Azonban erre nem lehet felkészülni, mert
e jelenségek nem trendszerűek, ezért csak a valószínűségeket lehet
előre jelezni.
Valóban úgy gondolja, hogy 2030-ra összeomolhat az általunk ismert civilizáció, amelyben élünk?

A legfrissebb hírek szerint a metán nagy tömegben kezd
felszabadulni a sarkköri területek fagyott altalajából, illetve
a grönlandi jégtakaróból. A metán a szén-dioxidnál erősebb
üvegházgáz, és nagyjából ötmilliárd tonna lehet a légkörben, ami az üvegházhatás körülbelül tíz százalékáért felelős.
Azonban, ha a sarkköri tengerek kontinentális talapzatain lévő
metánhidráttelepekből felszabadul a kötött állapotban lévő
– akár több ezer gigatonna – metán és kijut a légkörbe, annak
végzetes következményei lehetnek.
Miért?

− Az Egyenlítőnél kialakuló jelentős hőtöbbletet a légköri és tengeri áramlások szállítják el a sarkok felé, felmelegítve ezáltal azok
környezetét. Az Északi-sarkon előfordul, hogy 5-10 Celsius-fokkal
is magasabb a hőmérséklet az évszakos átlaghoz képest, ennek
következtében gyorsabbak a folyamatok, amit a fagyott altalajból
és az ott olvadó jég alól felszabaduló metán még tovább gerjeszt.
A metán a szén-dioxidnál erősebb üvegházgáz, és a számítások,
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− Szeretjük a kerek számokat, de nincs jósgömböm. „Jósolni nagyon nehéz, különösen, ha a jövőről van szó” – mondta Niels Bohr
Nobel-díjas dán ﬁzikus, és én egyetértek vele. De több komoly intézet is messzemenő következményeket kötött 2020-hoz, illetve
2030-hoz, ha nem teszünk semmit. Különben az elmúlt tizenöt évben, amióta környezeti kérdésekkel foglalkozom, számos folyamat
a kétezres évek előrejelzéseinél sokkal rosszabbul alakult.
Miért? A modellek pontatlansága miatt, mert az éghajlat
egy nagyon bonyolult, nem lineáris rendszer? Vagy mi vagyunk egyre többen? Egyik előadásában kifejtette, hogy
míg tízezer évvel ezelőtt a szárazföldi gerinces biomassza
össztömege 230 millió tonna volt, s ennek 99,9 százaléka
vadállat, addig napjainkban az össztömeg 6-7-szer több,
és ennek csupán nagyon kis része a vadállat, a többi az emberiség és a háziállatok.

− Nem lehet egyetlen modellbe beépíteni, hogy az ember milyen
hatással van a bolygóra. Ugyanis nem csupán az éghajlatváltozásról van szó, hanem a biodiverzitás lecsökkenéséről, a kémiai anyagáramok felborulásáról, főleg a nitrogén- és foszforciklusra gondolok, továbbá egyéb kémiai szennyeződésekre is. Mind egy-egy
tünete ugyanannak a jelenségnek: az ember túlhasználja a Földet.
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Az éghajlatváltozás, a biodiverzitás lecsökkenése, a kémiai anyagáramok felborulása, főleg a nitrogén- és foszforciklus, valamint
egyéb kémiai szennyeződések mind egy-egy tünete ugyanannak a jelenségnek: az ember túlhasználja a Földet.
Aggodalomra ad okot a termőtalaj pusztulása is.

− Az Európai Unióban a mezőgazdasági termelés támogatást kap,
ezen keresztül lehetne afelé vinni a folyamatokat, hogy a minimális
művelés és a regeneratív mezőgazdaság több teret kapjon. Azonban
egy-egy elkapkodott lépés miatt később nagyobb problémák is lehetnek, ezért óvatosabbak a döntéshozók, mert látják, hogy egy-egy
korábban elsietett döntés, valami látszólag jó eredmény miatt, több
kárt okozott, mint amennyi hasznot hozott. Külföldön olyan nagy
presztízsű szaklapokban, mint például a Nature, jelennek meg publikációk arról, hogy megfelelő körülmények között, óriási erőfeszítések nélkül, csak a művelésre odaﬁgyelve, egy hektár termőföldön
évente akár 8-10 tonna szén-dioxidot is ki lehet vonni a légkörből,
miközben javul a talajminőség.

leten beszámoltunk a regeneratív művelés kedvező hatásairól,
valamint a talajban megköthető szén-dioxid mennyiségéről. Volt,
aki kételkedett abban, amit mondtunk, ezért megszervezzük,
hogy megnézhessék a valóságban, hogyan nőtt a szervesanyagtartalom az ezzel a módszerrel megművelt talajokban. Egy hektáron évente átlagosan félszázalékos a szervesanyag-tartalom
növekedése, ami 20-25 tonna szén-dioxidot von ki a légkörből.
Magyarországon Kökény Attila ennek a területnek szakértője
(a vele készült interjút lásd magazinunk előző számában – a szerk.),
és ha többlettámogatást kapna, vagy büntetéssel sújtanák azokat, akik nem ezt a regeneratív módszert követik, akkor sokkal
többet lehetne elérni. A Brüsszelben megalkotott rendeletektől
függ, hogyan fog kinézni a következő ciklusban a területalapú támogatások rendszere az EU-ban.

Mégsem terjedt el sok helyen a talajmegújító technológia. Attól tartanak a gazdák, hogy csökken a termésátlag?

Mennyi termőterület van a Földön?

− Bizonyos körülmények között még nő is a hozam. Azonban nagy
úr a hagyomány és a bevett gyakorlat. Az új technológiának hiába
van számtalan előnye, egyelőre nincs olyan intézményes iskolája,
mint a hagyományos művelésnek, amelynek középfokú és egyetemi képzése is van, ahol a régi, megszokott módszereket tanítják.
Például, hogy a szántásra azért van szükség, mert azzal lehet beforgatni a szármaradványokat és előkészíteni tavaszra az aprómorzsás talajszerkezetet. Jelenleg Magyarországon a művelésbe bevont
termőtalajoknak átlagosan 1-2 százalék a szervesanyag-tartalmuk,
pedig amikor feltörték a szűzföldet, még 7-10 százalék között volt.
Ez a csökkenés jórészt a szántás miatt következett be az elmúlt évtizedekben.
Most készül az Innovációs és Technológiai Minisztérium kezdeményezésére az éghajlatváltozással kapcsolatos helyzetértékelő és
döntéstámogató nemzeti jelentés. A minisztériumi munkaértekez-

− Egymilliárd négyszázmillió hektár, ezt kell megszorozni huszonöttel, és nagyon egyszerűen növelhető a talaj szénmegkötő
képessége, amivel az évi kibocsátással megegyező mennyiségű
szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből. A talajokban négyöt százalék szervesanyag-tartalom-növekedést lehet elérni tíz
év alatt. Ezzel kapnánk tíz évet arra, hogy kigondoljuk, miként
tudnánk a már a légkörben lévő felesleget is kivonni. Egyébként
nem csak ez a gond, más súlyos problémáink is vannak, hiszen
például az erdők kiirtása és az intenzív mezőgazdaság nemcsak
a légköri szén-dioxid-koncentráció megnövekedéséhez, hanem
a biológiai sokféleség csökkenéséhez is vezetett. Hazánkban
1990-hez képest a mezőgazdasági típusú élőhelyekhez köthető
madárfajok száma az egynegyedével csökkent. Nagyon sok helyen beavatkozunk az ökoszisztémába, és igazából nem is sejtjük,
hogy mi lesz ennek a következménye.
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Megfelelő körülmények között, óriási erőfeszítések nélkül, csak a művelésre odaﬁgyelve, egy hektár termőföldön évente akár
8-10 tonna szén-dioxidot is ki lehet vonni a légkörből, miközben javul a talajminőség. A regeneratív művelés egy hektáron évente
átlagosan 20-25 tonna szén-dioxidot is kivon a légkörből. Ha az egész világon így művelnénk a termőföldeket, a Föld egész évi
kibocsátásával megegyező mennyiségű szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből.
Az invazív fajok megjelenése is ront a helyzeten.

− Az iparosított mezőgazdasági termelés csak erősíti ezeknek az
invazív fajoknak az előretörését. A legtöbb gyom, amivel küzdünk,
az úttörő növénytársulások tagja. Megjelent például olyan fenyércirok Magyarországon, ami a glifozáttartalmú vegyszereknek ellenáll, gyakorlatilag nagyon nehéz kiirtani.
Az iparban például a miniatürizálásnak lehet pozitív hatása, mivel egyre kevesebb anyagot használunk a tárgyak
elkészítéséhez, így kisebb a környezeti kár?

− Igen is meg nem is, mert minden folyamatnak, valamint a hatékonyságnövelésnek is megvannak a ﬁzikai korlátai. A 2008-as gazdasági válság után az volt az elképzelés, hogy a GDP-t el kell választani az energiafelhasználástól: úgy nőjön a GDP, hogy az energiafogyasztásunk nem nő. Azóta tudjuk, hogy ez nem mindig sikerül.
Magyarország esetében például az elmúlt huszonöt év legnagyobb
gazdasági növekedését értük el tavaly, azonban az 4,8 százalék
körüli GDP-növekedés az ország energiafelhasználásának és széndioxid-kibocsátásának emelkedésével járt. Valójában azon kellene
elgondolkodnunk, hogy szabad-e nekünk, embereknek ennyit fogyasztanunk és szabad-e ennyien lennünk. Ez nagyon fontos kérdés, amit félve merek csak feltenni. Európában fogy a népesség, de
a világ többi részén rohamosan nő. El kell gondolkodnunk azon,
hogy ezt a mindenhatóvá tett gazdasági szemléletet jó lenne erkölcsösebbé tennünk. Magyarországon egy értékalapú gazdasági
rendszer modelljét dolgozta ki Tóth Gergely, a Kaposvári Egyetem
Gazdaságtudományi Karának professzora. Írt is erről egy könyvet
Gazdasággép címmel, amelyben összefoglalja, hogy hány közgazdasági zsákutcában járt már az emberiség. Amíg a fogyasztás mindenható, és ezeket a kérdéseket nem tesszük fel magunknak, addig kár a tudománytól várni azokat a válaszokat, amelyeket nem
adhat meg. Mert azt meg tudjuk mondani, hogyan lehet kivonni
a légkörből a szén-dioxidot, de lehetetlen egy véges rendszerben
a folytonos növekedést erőltetni.
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Összeegyeztethető-e a modern fogyasztói társadalom és
a fenntartható jövő? Az Ön véleménye szerint milyen feladatok vannak előttünk, és mennyi időnk van a változtatásokra? Milyen legyen például a jövő energetikai rendszere?

− Magyarországon jelenleg erőteljes vita folyik arról, hogy kell-e
atomerőmű vagy sem. Kutatócsoportunkkal modelleztük, hogy
az országban milyen erőművekkel, és hogyan lehet ellátni egy
adott igényt. A magyar villamosenergia-rendszer irányítást hűen
másoló modellünk azt mutatja, hogy egy akkora kapacitású alaperőműre, mint Paks, húsz évig biztosan szükség van a magyar vil-

A német villamosáram-termelésben a megújulók nagyon
jelentős részarányt kaptak, ugyanakkor a tárolókapacitások
és az okoselemek egyelőre hiányoznak, ebből adódnak problémák. A magyar villamosenergia-rendszerben Paks kapacitására húsz évig biztosan szükség van, ezt egyelőre nem tudjuk
mással helyettesíteni. Olyan megoldást kell találni, hogy addig
meglegyen az ellátás biztonsága amíg egy új rendszer kialakul, és a nemzetközi standardjai annyira ismertek lesznek,
amire több helyen is láthatunk élő példát.
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lamosenergia-rendszerben, és ezt egyelőre nem tudjuk mással
helyettesíteni. Az épületek, lakások szigetelése, az energiatakarékosság a hőfogyasztásban nem alternatívái az atomenergiának,
mert az egyik alma, a másik pedig körte. Mi egy olyan játszmát
modellezünk, amelyben mindenki nyer, és amelyhez nem kell
olyan nagymértékben átalakítani a jelenlegi villamosenergia-rendszert, mint a változékony megújuló energiaforrásokhoz szükséges
okoshálózatok esetében kellene – mert ezt nagy léptékben még sehol sem próbálták ki. Már egy ötven százalék fölötti intermittens,
azaz véletlenszerűen működő megújuló arány is nagyobb átalakítást
igényelne a mai villamosenergia-rendszeren, mint amilyen az 1960as években lezajlott villamosítás volt. Nehéz játszma, ezért olyan
megoldást kell keresnünk, hogy addig is meglegyen az ellátás biztonsága, amíg az új kialakul, illetve a nemzetközi standardjai anynyira ismertek lesznek, amire több helyen is láthatunk élő példát.
Németország lehet egy ilyen példa?

− Tény, hogy a német villamosáram-termelésben a megújulók nagyon jelentős részarányt kaptak. Ugyanakkor a rendszer, amelyet
létrehoztak, komoly problémát jelent most már az európai villamos rendszernek is, mert a tárolókapacitások és az okoselemek
egyelőre ebből is hiányoznak. Az elmúlt évek adatai azt mutatják,
hogy dacára az erőfeszítéseknek, ha jön egy hidegebb tél, megnő
a német szén-dioxid-kibocsátás. Az sem működik, hogy a többlet
villamos áramot ráterhelik a szomszédos országok rendszereire;
a francia atomerőműveknél például volt is ebből probléma.
Milyen lesz a klímajövőnk? Hogy kellene felállítani a prioritási sorrendet?

− A drawdown nevű elgondolás a világméretű felmelegedés megfordítására irányuló valaha javasolt legátfogóbb terv. Leírja, hogyan
lehet 2050-ig minden fontos ágazat átalakításával csökkenteni az
emberi eredetű üvegházgázok kibocsátásának pillanatnyi értékét, továbbá kivonni azt a többletet, amely az emberi tevékenység következtében került a légkörbe az elmúlt háromszáz évben.
A Kék Gazdaság, amely Gunter Pauli nevéhez fűződik, lényegében a természet ciklusainak felhasználásával érné el a természethű megoldásokat a gazdasági rendszer átalakítása érdekében.
A természetben nincs hulladék, ami az egyik alrendszer hulladéka,
az a másik számára kiváló nyersanyag. Ha képesek leszünk sok,
ehhez hasonló rendszert felépíteni, akkor nemcsak mi, de a természet, a bolygó is gazdagodni fog.
Mi várható nálunk az elkövetkezendő ötven évben?

− Ha úgy alakul, ahogy én szeretném, akkor ötven év múlva Magyarországon egy olyan villamosenergia-rendszer szolgáltatja az
energiát, amelynek a nagy része már megújuló forrásból származik, ami decentralizált hálózatba kapcsolt okoseszközökkel működik, ahol az emberek már nemcsak fogyasztók, hanem termelők
is. Ehhez a jelenlegi, fosszilis és atomforrásokra épült villamosenergiahálózat-rendszert teljesen meg kell újítani. De az új rendszerben is maradhat hely az atomenergiának, ha megfelelően
tiszta, és addigra talán már lesz fúziós erőmű is a világon. Körforgásos gazdasági rendszerünk pedig olyan lenne, ami – ha egy
mód van rá – nem termel hulladékot. Tért hódítana a regeneratív
mezőgazdaság, egyrészt mert megköti a szén-dioxidot, másrészt
mert újfajta, innovatív eljárásokkal minőségi élelmiszert állít elő.

A megújuló energiák tekintetében Magyarország is egyre
jobban áll. Ötven év múlva egy olyan villamosenergia-rendszer szolgáltathatja az energiát, amelynek a nagy része már
megújuló forrásból származik, ami decentralizált hálózatba
kapcsolt okoseszközökkel működik, ahol az emberek már
nemcsak fogyasztók, hanem termelők is. Az új rendszerben
is maradhat hely az atomenergiának, ha megfelelően tiszta,
és addigra talán már lesz fúziós erőmű is a világon.

Ez lenne az elképzelt legjobb eset, aztán meglátjuk, mit valósítanak meg ebből. Egyetemünkön folyik a Jó Állam-kutatás, ez egy
részben külföldről átvett nagyon jó gyakorlat, amelyben bizonyos
mérőszámok segítségével az állam működésének különféle területeit vizsgáljuk, ebben a munkában én a fenntartható fejlődés területén mérhető jellemzők feldolgozását végzem. Tanulmányozzuk
a szén-dioxid-kibocsátásra, a szelektív hulladékgyűjtésre, a szennyvíztisztításra vonatkozó statisztikákat. Magyarországon, ahogy az
imént már említettem, nőtt az elmúlt években a gazdasági teljesítmény, és ezzel együtt a kibocsátás is, de még mindig tudjuk tartani
a céljainkat, mert a nehéziparunk az 1990-es években megszűnt,
és 1990 a bázisév, amelyhez képest nagyon jól állunk. A megújuló
energiák tekintetében is egyre jobban állunk, sorra adják át a napelemparkokat az országban, továbbá vannak eredményeink a szelektív hulladékgyűjtésben is. A megújuló források közül főképp
a biomassza és a napelem terjedt el hazánkban eddig. A kormány
energiastratégiájában az atom, a megújulók és a tiszta szén volt
a három kiemelt terület, ebből a szén környezetbarát felhasználása
egyelőre még nem valósult meg, sőt a szénerőműveket ki is kell
vonni a nemzetközi egyezmények értelmében, de a többi irányvonal már kirajzolódik.
A jövőnkkel kapcsolatban nem azt kell kigondolnunk tehát,
hogy élhetünk-e így tovább, hanem azt, hogy ne fogyasszunk többet, mint amennyit az ország erőforrásai lehetővé tesznek a számunkra. 
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Szerző: B. Á .

Precíz teljesítés,
késedelem nélkül
A munkafázisok közötti állásidő radikális csökkenését
várja a VariaTech Consulting Kft. kis- és közepes vállalkozások számára készített gyártásoptimalizáló megoldásának bevezetésétől az Eposz Kft. A vállalat fejlesztési
vezetőjét, Farkas Zoltánt az adaptálás részleteiről és az
eddigi tapasztalatokról kérdeztük.

T

öbb mint 25 éve elektrosztatikus porszórással
előállítható műanyag bevonat készítésével kezdte
meg működését az Eposz Kft. Miután Magyarországon a rendszerváltás utáni években csak néhány helyen foglalkoztak szinterezéssel, a kétszemélyes vállalkozás hamar komoly fejlődésnek indult. A lakatosipari
tevékenység mellett idővel korszerű, CNC-vezérlésű lemezalakító berendezésekkel és hazánkban jelentősnek mondható
lézergépparkkal bővültek, így már a nagy pontosságú lemezmegmunkálás szigorú minőségi elvárásait is biztosítani tudja
a kisújszállási vállalkozás. Nemcsak a szolgáltatási portfólió
bővült, hanem a termelési terület is: a kezdeti 500 négyzetméter napjainkra meghaladja a 16 ezer négyzetmétert. „Ma
már komplex fémmegmunkálást, alkatrészgyártást végzünk, elsősorban mezőgazdasági gépek számára, azonban
az utóbbi évben az autóipar területéről is jelentősen megnövekedett az érdeklődés szolgáltatásaink iránt” – hangsúlyozta Farkas Zoltán, az Eposz Kft. fejlesztési vezetője,
kiemelve: a megrendelések számának folyamatos emelkedése egyes esetekben már bizonyos munkafeladatok belső
határidejű csúszását eredményezte. Mint folytatta, ezek a
problémák elsősorban nem kapacitásbeli vagy technológiai
hiányosságokra utaltak, a gyártástervezés és gyártásoptimalizálás területén akadtak gondok.
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Szemléletváltásra volt szükség
A helyzet nem volt egyszerű, ugyanis a vállalat 18-20 ezer
aktív cikkszámmal dolgozik, melyek alá további darabjegyzékeket csatolva kell a műveleteket sorrendbe tenni ahhoz,
hogy a különböző vásárlói megrendeléseknek eleget tudjanak
tenni. Bár az Eposz Kft. már hat éve bevezette az SAP-t, a
gyakorlat azonban azt mutatta, hogy ez a vállalatirányítási
rendszer önmagában nem tudta kezelni a helyzetet. „Egy
hosszabb keresési folyamat után került képbe a VariaTech
Consulting Kft. kis- és közepes vállalkozások számára készített gyártásoptimalizáló megoldása, melyet végül 2018
második felében vezettünk be az SAP mellé” – jegyezte meg
Farkas, aki az adaptációs folyamat részleteiről szólva arra
hívta fel a figyelmet, hogy elsőként a teljes gyártásközi részleget (félkész termékek készleteit és műveletek pontosítását)
kellett feldolgozni ahhoz, hogy a szoftver első dimenziója
használhatóvá váljon. Mint mondta, egy olyan vállalatnál,
ahol korábban évente csak egyetlen alkalommal leltároztak,
komoly szemléletváltásra volt szükség ahhoz, hogy minden
nap nyomon kövessék a pontos cikkszámokat. „Amennyiben
valóban ki akarjuk használni a BX POEM előnyeit, akkor
egészen másképp kell kezelnünk ezt a kérdést, ennek a vállalati kultúráját pedig folyamatosan építjük” – tette hozzá
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Optimalizálás előtt…

…optimalizálás után

A munkafázisok közötti állásidő radikális
csökkentése a BX POEM
M gyártásoptimalizáló
megoldás használatával

a fejlesztési vezető. Nem véletlen ez az elvárás, hiszen míg
a gyártástervező programok többsége az erőforrásokat korlátlan kapacitásként kezelve működik, addig a BX POEM
komplett tervezést ad a gyártás szempontjából fontos erőforrások mindegyikére. A rendszer egyik legfőbb előnye, hogy
mindig érvényes és végrehajtható tervet hoz létre a gyártástervező számára. Mindez annak a – mesterséges intelligencián alapuló – tervező algoritmusnak köszönhető, amely
egyszerre képes figyelembe venni és kezelni a gyártás során
szükséges összes erőforrást (gépek, munkahelyek, szerszámok, alvállalkozók, dolgozók és egyéb korlátozó tényezők)
és azok maximális kapacitását, terhelhetőségét, valamint az
erőforrások között fennálló explicit és implicit függőségeket.

veken, az algoritmus meg azonnal, valós időben újraszámolja
a módosítás következményeit a megkötések és feltételek teljesülése érdekében. A program azt is lehetővé teszi, hogy
több tervváltozatot hozzanak létre, szimulációkat futtassanak, a tervváltozatokat összehasonlítsák, és végül eldöntsék,
hogy melyik tervet valósítják meg.

Előnyök lépésről lépésre
Farkas Zoltán azt is elmondta, hogy a gyártásoptimalizáló
rendszertől elsősorban a munkafázisok közötti állásidő radikális, akár 80 százalékos csökkenését várják, és a megmunkálási időkben lévő fölöslegeket is hamar ki fogják tudni
szűrni a rendszer segítségével.
Elvárásaikat egyebek között arra alapozzák, hogy a tervező
algoritmus képes néhány perc alatt több ezer valós gyártási
tervet készíteni és összehasonlítani. Ráadásul a gyártás során
keletkező adatok folyamatosan visszakerülnek a BX POEM-be,
mely azonnal aktualizálja, frissíti a termelési tervet, így a
képernyőn megjelenő program mindig naprakész. A fejlesztési vezető kitért arra is, hogy a szoftver kezeléséhez folyamatos tanulásra van szükség, de véleménye szerint az ezzel járó
energiaráfordítás jócskán megtérül. A gyártásoptimalizálás
szisztematikus és körültekintő bevezetése olyan előnyökhöz
juttatja a vállalatot, amelyek révén megerősítheti piaci szerepét. A programnak köszönhetően ugyanis a határidős feladatok időre elkészülnek, a precíz, gyors kiszolgálás pedig növeli
az elégedettséget. A megrendelések számának növekedése
sem okozhat problémát a jövőben. A gyors tervezés, a hatékonyabb munkaszervezés és a csökkenő állásidők a termelés
további növelését teszik lehetővé a meglévő erőforrások bővítése nélkül. 

Radikális változások
Az Eposz Kft. egyelőre a gyártásoptimalizáló szoftver első
dimenzióját – a gépi erőforrások kapacitásprogramját –
használja, idén nyáron tervezik a második fázis bevezetését,
mely a gépekhez tartozó szerszámok kalkulációjával bővítené
a rendszert, és 2020-ban a szükséges emberi erőforrást kezelő harmadik dimenzióval zárulna a folyamat teljes adaptációja. „Ideális esetben a rendszer akár egy hónapon belül is bevezethető, megfelelő adminisztratív erőforrás biztosításával, de a nagyfokú folyamatváltozás emberekre gyakorolt
hatását nem szabad figyelmen kívül hagyni, erre pedig érdemes megfelelő átmenetet biztosítani” – érvelt a fejlesztési
vezető, kiemelve: a bevezetéshez szükséges állapot feltérképezésében rengeteg segítséget kaptak a VariaTech kollégáitól, így a valós igények ismeretében tudták megkezdeni a BX
POEM gyakorlati használatát. Farkas Zoltán a szoftver erényének tartja, hogy manuálisan is lehet módosítani a kész ter-
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Szerző: Bencze Áron

Kvantumszámítógép
– a jövő szupermasinája?
Az egyelőre kísérleti fázisban lévő
kvantumszámítógép képes lehet olyan
számítások hatékony elvégzésére, amelyek a hagyományos, digitális számítógépekkel gyakorlatilag megoldhatatlanok. Nemcsics Ákos, az Óbudai
Egyetem Mikroelektronikai és Technológia Intézetének professzora szerint
az új gép azonban nem alternatívája
a jelenleg használtaknak, ezért talán
nem is nevezhető a számítástechnikai
eszköz evolúciós ugrásának. Mint
fogalmazott, a kvantumszámítógép
egészen egyszerűen más. A professzor
segítségével annak próbáltunk utánajárni, milyen elven működik, és mire
lesz elsősorban alkalmas a fejlesztés.
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„A kvantumszámítógép (qubites) leszűkített szóhasználatban a szuperponált és összefonódott állapotokkal operáló eszköz, melyben az információ
alapegysége nem a bit, hanem a qubit” – deﬁniálta elsőként az alapfogalmat Nemcsics Ákos. Bármilyen meglepő, a kvantumszámítógép története
több évtizedes, először 1980-ban Paul Benioﬀ amerikai ﬁzikus vetette fel,
hogy a kvantummechanikát számításokra lehetne használni, rá egy évre
Richard Feynman Nobel-díjas ﬁzikus pedig meg is alkotta a kvantumszámítógép kifejezést. Mindössze négy évet kellett várni arra, hogy az Oxfordi
Egyetem ﬁzikusa, David Deutsch leírja, hogyan működne az akkor még
csak elméletben létező fejlesztés. Az elmélet lényege: míg egy hagyományos számítógép esetében az információt bináris, más néven kétállapotú
bitekben – a klasszikus bit bármely időben 0 vagy 1 állapotú – tárolják,
a kvantumrendszer úgynevezett szuperponált állapotában a kvantumbit (qubit) egyazon időben tartalmaz olyan komponenseket, amelyek
egyidejűleg több helyen, különféle állapotokban lehetnek. Éppen ennek
a szuperponáltságnak köszönhetően a gép a különböző bemenő adatokat
párhuzamosan dolgozza fel, és a kimenő adatokat szuperponált alakban
hozza létre. A magyar származású Joseph Reger, a Fujitsu regionális technikai igazgatója, érzékeltetve a kvantumszámítógépben rejlő potenciált,
a cég egyik müncheni rendezvényén úgy fogalmazott: egy 80 kvantumbites szimulációhoz a látható univerzummal azonos méretű hagyományos számítógépre lenne szükség, és egyetlen kvantumművelet elvégzése
az univerzum életkorával azonos ideig tartana. A kvantumszámítógépek
a konkrét számolásokat kvantumalgoritmusok segítségével végzik. Ezek
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a kvantumalgoritmusok egy és két kvantumbites műveletekből építhetők fel. Ezeket az elemi műveleteket és a műveleteket megvalósító ﬁzikai
eszközöket is kvantum logikai kapuknak nevezzük, és maga a kvantumszámítógép éppen ezeknek a kvantum logikai kapuknak az összessége.
A kapuk meghatározott qubiteken hajtanak végre változtatásokat, ami
aztán az egész összefonódott állapot megváltozását eredményezi.

Egyszerűen más
„Amennyiben sikerül a kvantumszámítógép megvalósítása, akkor az
a párhuzamosság révén a klasszikus számítógépek számára kezelhetetlen problémákat oldhat meg – foglalta össze a fejlesztés jelentőségét
Nemcsics. – Ez a modell nem a hagyományos számítógépek következő
evolúciós stádiuma, hanem egészen egyszerűen egy másik utat nyit meg
előttünk.” Mint fogalmazott, a kvantumszámítógép éppen ezért nem alternatívája a jelenleg is használt gépeknek, programozásuk teljesen más
elven működik, és jelenlegi tudásunk szerint a qubites gépekkel nem tudjuk a bitalapú társaikat kiváltani, ráadásul alapvetően speciális feladatok
elvégzésére lesznek alkalmasak. A professzor példaként a titkosításokat
és kódolásokat említette, ugyanis egy qubites géppel készült titkosítás
a hagyományos bitalapú géppel feltörhetetlen. De kémiai reakciók szimulálására vagy molekulaszerkezetek számolására is alkalmasak lehetnek
ezek a szerkezetek. A kvantumszámítógépek nem csak a nagy számok
törzstényezőinek megkeresésében lennének hasznosak, egyfajta természetes laboratóriumai lehetnének a kvantummechanikai összefüggések
vizsgálatának. Ezekkel az eszközökkel, a megfelelő programok futtatása révén, a kutatók más kvantumrendszereket tanulmányozhatnának.
A kvantumszámítógép emellett felgyorsítja az optimalizációt, egyszerre
vizsgál nagyon sok összetevős kérdéseket, bizonyos problémák esetén
pedig annyival gyorsabb lesz egy hagyományos számítógépnél, hogy a
mai szuperszámítógépeknek is évmilliókig tartó számításokat tud majd

Szkeptikus gondolatok
Nem csak rajongói, szkeptikusai is vannak a kvantumszámítógépnek. Gil Kalai, a Yale és a Jeruzsálemi
Héber Egyetem matematikaprofesszora például egy
interjújában azt állította, hogy a köznapi értelemben
működő kvantumszámítógép megépítésével alapvető
matematikai problémák vannak. A Magyar Tudományos
Akadémia tiszteletbeli tagjának választott elméleti
matematikus az instabilitás és a sérülékenység mellett
az úgynevezett zajosságot említi. „A zajon a számítási
folyamat hibáit értem, a zajérzékenység pedig annak
a mértéke, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy
ezek a hibák hatással lesznek a folyamat kimenetelére.
A kvantumszámítás a természet más jelenségeihez
hasonlóan tele van ingadozásokkal, véletlen hibákkal,
vagyis zajjal. Amikor egy kvantumszámítógép végrehajt
egy műveletet, a qubit minden számítógépes ciklusban
óhatatlanul sérül” – fogalmazott a tudós. Boaz Barak,
a Harvard Egyetem számítástudomány professzora
2017-ben egy esszében arról ír, hogy a szuperpozíciók
okán a mainál nagyságrendekkel több, párhuzamos számítási folyamatot feltételező kvantumkapacitás kihasználása nem tisztázott. A fejlesztők által emlegetett kriptográﬁai és faktorálási előnyöket hosszabb távon okafogyottá
teheti a klasszikus, de már nanoáramkörök irányában
fejlődő számítástechnika is. Nemcsics Ákos szerint pénz
és idő kérdése, hogy az említett problémákat kiküszöböljék a kutatások, és mint fogalmazott, szerencsére az
ember alapvetően kíváncsi természet, és a tudomány
alapvetően sosem a szkeptikusok kifogásaival foglalkozik,
hanem mindig valami újat akar létrehozni.
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gyorsan elvégezni. A hangsúly a „majd” szón
van, ugyanis az elméleti sikereket a gyakorlatba
még nem tudták átültetni. A korábban említett
párhuzamosság sérül, miután a mérések idején
a qubitek szuperpozíciója összeomlik, és egyetlen klasszikus állapotot vesznek fel. Problémákat vet fel, hogy a rendszer annyira érzékeny,
hogy az összeomlást a legapróbb külső hatás
is kiválthatja. Az 50 qubites géppel rendelkező
IBM is mindössze 90 mikroszekundum, azaz
milliomod másodperc erejéig volt képes a rendszert stabilizálni. A kvantumtechnológiában
élenjáró Google, az Intel vagy a San Franciscó-i
Rigetti nevű startup sem tudta ezt az időkorlátot lejjebb szorítani.

Kvantumpontos irány
Míg a hagyományos számítógépek úgynevezett mikroelektronikai eszközök, azaz az egyes
építőelemek főbb méretei mikrométer, illetve
mikrométer alatti nagyságrendűek. A deklaráltan felhasadt kvantumállapotokat használó
eszközök karakterisztikus mérete viszont már
nanométer. „Tehát elviekben nagyságrendekkel
kisebb méretű lehet a kvantumszámítógép »lelke«” – emelt ki egy fontos tényezőt Nemcsics
Ákos, aki a megvalósítási alternatívákkal kapcsolatosan elsőként arra hívta fel a ﬁgyelmünket,
hogy jelenleg több irány is versenyzik egymással. „Korábban a nagy számítógépeknél álltunk
sorba lyukkártyáinkkal, ma már mindenkinek
van saját laptopja. A kvantumszámítógépekkel
most hasonló a helyzet. Attól, hogy populáris
legyen, még eléggé távol vagyunk” – jegyezte meg. A jelenlegi számítógép áramköreinek
megvalósítása alapvetően rajzolatkészítéssel, litográﬁával történik. Nanoméretekben azonban
ez az út nem járható. „A struktúrák kialakítása,
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Magyarország is felzárkózik
Egy évvel ezelőtt, 2018 februárjában jelentették be a Magyar Tudományos Akadémia
székházában a Nemzeti Kvantumtechnológiai Programot. Az akadémiai, felsőoktatási
és vállalati kutatóhelyek összefogásával megvalósuló tervet négyéves működése
alatt az állam 3,5 milliárd forinttal támogatja. A HunQuTech konzorciumot az MTA
Wigner Fizikai Kutatóközpont vezetésével a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az MTA Energiakutató Központja,
valamint az Ericsson Magyarország, a Nokia Bell Labs, a Bonn Hungary Electronics
és a Femtonics alkotja. Domokos Péter, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
kutatóprofesszora és a konzorcium tudományos vezetője akkor úgy fogalmazott,
a partnerek arra törekednek, hogy becsatolják Magyarországot az európai kvantuminternet kiépülőben lévő hálózatába, megőrizzék és javítsák a kutatók versenyképességét a kvantumtechnológia területén. A projekt olyan eredményekre pályázik, mint
a két pont közti kvantumosan titkosított kvantumkommunikáció és a kvantumbit
műveletek végrehajtása, ami a kvantumszámítás alapja. A főbb célok közé tartozik
továbbá egy atom-foton interfész építése, amellyel egy fotonban hordozott kvantuminformációt beírhatnak egy atomba, így az hosszú ideig tárolható lesz – ezt a gyakorlatban kvantummemóriaként lehet használni. Az egyelőre még alapoknál tartó európai kvantuminternet-hálózathoz csatlakozás első lépéseként a projekt keretein belül
megpróbálnak létrehozni ilyen kapcsolatot. Domokos Péter a négyéves ciklus ütemezéséről elmondta, hogy a program első éve a felkészülésről, a szükséges laboratóriumok kialakításáról szól, a kísérletek a második évben, azaz 2019-ben kezdődnek,
a harmadik évet pedig a szakemberek által megalkotott eszközpark alkalmazására
szánják. A fejlesztések gyakorlati megvalósítására a program záró szakaszában kerülhet sor. A négyéves projekten 17 kutatócsoport dolgozik majd, minimum 80 kutatóval, és összesen 38 feladatot állítottak maguk elé. A magyarországi kutatók
egyetértenek abban, hogy annak ellenére is fontos a program megvalósítása, hogy
az Amerikai Egyesült Államokban vagy Kínában már jóval korábban megkezdődtek
a kutatások a témában. A Nemzeti Kvantumtechnológiai Program hatására természetesen nem válunk kvantumnagyhatalommá, ám ahhoz, hogy fel tudjunk készülni
erre a korszakra, nekünk is komoly energiákat kell fordítani rá. Pálinkás József az
alakuló ülésen – még a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökeként – egyebek között úgy fogalmazott, hogy egyrészt alkalmazkodnunk kell a világtrendekhez, másrészt azokat a területeket érdemes kiemelten támogatni, ahol megvan az a kritikus tömeg, amely a siker esélyét növeli. Véleménye szerint hazánkban
ez a kritikus tömeg létezik. Az Európai Bizottság is hangsúlyos szerepet szán a területnek, ezért célzott programokat indítottak, egy tíz éven keresztül 1 milliárd eurós
alapból gazdálkodó program keretein belül. Ebben meghatározták a kvantumtechnológiák négy pillérét, és az azokhoz kötött elvárásokat, 2035-ig bezárólag.
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például az atomok egyenkénti mozgatásával ugyan megoldható,
de műszakilag ez nem jó megoldás” – vélekedett a professzor.
Véleménye szerint az egyik ígéretes lehetőség a kvantumpontos
(kvantumpontokból álló) megvalósítás lehet, ez a fajta realizáció
a bit- és qubitalapú gépek közötti információs kapcsolat lehetőségét is magában hordja, melyet tágabb értelemben vett kvantumszámítógépként lehetne aposztrofálni. Magyarázatképpen
hozzátette: „Az elektronikus áramkörök, így a számítógépek is
kvantummechanikai eﬀektusokat kihasználva működnek.” A jelenlegi számítógépek processzorai digitális kapukból épülnek fel, azok
alapegysége a tranzisztor, melynek működése szintén kvantummechanikai alapokon nyugszik. „A jelenlegi MOS-alapú technológia
miniatürizálását egy megﬁgyelésen alapuló előrejelzés, a Mooretörvény írja le, mára pedig elérkeztünk abba a stádiumba, hogy
a további méretcsökkentésnek a biztonságos működést veszélyeztető, illetve ellehetetlenítő a hatása” – fogalmazott Nemcsics Ákos.
A technológia fejlődésével egyre nagyobb a készülékek integrációja, a chipen lévő tranzisztorok száma növekszik, egy tranzisztor mérete pedig egyre kisebb és kisebb lesz. Így közeledik a ﬁzikai méretkorláthoz, feltehetően a Moore-törvény korszakának vége. Sürgető
az igény új számítástechnikai elvek és új eszközarchitektúrák kifejlesztésére, hogy a növekvő számítástechnikai igényeket ki lehessen elégíteni. Mint folytatta, a miniatürizálás egyik következménye
a disszipáció, azaz a hőelvezetés problematikája, ami egyebek között nem kívánt anyagtranszportot – például diﬀúziót – indukálhat. „Éppen ezért új utakat kell keresni – szögezte le az Óbudai
Egyetem oktatója, hozzátéve: – a méretcsökkentéssel, a kvantum
-behatárolás által a folytonos állapotok helyett megjelennek fel-

hasadt, diszkrét energiaállapotok, melyek új lehetőségeket kínálnak.
A legújabb tudományos eredmények által megnyílt a lehetőség
arra, hogy logikai kapuk megvalósíthatóak legyenek kvantumpontokkal is. A csepp-epitaxia segítségével akár önszerveződő módon
állíthatók elő ezek a struktúrák. Mint a fentiekből látszik: egyszerre
két probléma jelentkezik, egyrészt a jelenlegi bitalapú gépek miniatürizálása, másrészt a qbitalapú gépek rentábilis megvalósítása.
Mindkettőre megoldást jelenthet a kvantumpontos struktúra.”
Nemcsics Ákos kitért arra is, hogy már Magyarország is komoly
eredményeket tud felmutatni ezen a területen. Bíró László Péter
és Tapasztó Levente csoportja az MTA Energiatudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézetében grafénkutatással foglalkozik, mely lehetőséget teremt (a szilícium helyett)
az úgynevezett szénalapú elektronikának (a méretcsökkentés
alapját teremti meg). A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen Imre Sándor professzor és csapata a kvantuminformatika, a kvantumszámítás és a qubites szoftverek területén
végez kutatásokat, míg Csurgay Árpád egyetemi tanár és Csaba
György docens a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Informatikai
Karán a nanoáramkör modellezése, a mágneses logikai áramkörök és a mágneses sejtautomaták tárgykörében értek el sikereket. Az Óbudai Egyetem oktatója ugyanakkor megjegyezte, a folyamatos kutatások ellenére a szakemberek egyelőre nem túl
optimisták a közeljövőben való megvalósítást illetően. A technológia első működő alkalmazásai olyan speciális funkciók segédelemeiként jelentek meg, mint a bonyolult matematikai problémák megoldása, a kvantumrendszerek modellezése vagy a strukturálatlan rendszerekben végzett keresés. 
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kiterjesztett valóság • hangulatfigyelő eszközök

Digitális
Rubik-kocka
Egy klasszikus magyar találmányt fejlesztett tovább a BME
Automatizálási és Alkalmazott
Informatikai Tanszéke és a Nokia
Bell Labs jövőbemutató technológiák segítségével.

A

z 5G és a mozgásszenzorok felhasználásával
létrejött a legendás logikai játék új verziója,
a digitális Rubik-kocka. A Magyarországon fejlesztett digitális termék 3D nyomtatással készült,
számos szenzort, kamerát és adattovábbításra
alkalmas antennát tartalmaz, melyek segítségével
képes érzékelni a kockán végzett valós kézmozdulatokat, és ennek megfelelően mindössze 20 milliszekundumos késéssel jeleníti meg az eszközt a
kiterjesztett valóságban. És miért pont ennyivel?
A válasz egyszerű: az emberi agy ezt a mértéket
képes még kezelni, a valós és virtuális valóság tör-

ténései közötti nagyobb késés ugyanis akár még rosszullétet is okozhat. A január
elején, a világ legnagyobb technológiai show-ján, a Las Vegas-i CES-en bemutatott
digitális Rubik-kocka alapból egyszínű – fekete vagy fehér –, a színek pedig egy
kiterjesztett valóság szemüvegnek köszönhetően válnak láthatóvá. Az 1974-ben
feltalált Rubik-kocka világszerte máig hatalmas népszerűségnek örvend, a logikai
játékot annak ellenére, hogy bármilyen állásból mindössze húsz lépésből ki lehet
rakni, a statisztikák szerint csupán az emberek 6 százaléka képes kirakni. Egy biztos, a digitális változat esetében már nem lesz járható út, hogy a matricákat helyes
sorrendben ragasztjuk át… 

A legfontosabb fogyasztói A
világtrendek 2019-ben
Nyolcadik alkalommal mérte fel – ezúttal 34 millió
fő megkérdezésével – a fogyasztók várakozásait
az Ericsson ConsumerLab jelentése, és ezek alapján állította össze a technológiai újítások terén
az idei év legfontosabb tíz fogyasztói trendjét.
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z idei jelentés elsősorban a közeljövő technológiai vívmányaival – így a többi között a
mesterséges intelligenciával, virtuális valósággal,
5G hálózatokkal és automatizálással – kapcsolatos fogyasztói véleményeket és várakozásokat
foglalta össze. A fogyasztók többsége a hangulatﬁgyelő eszközök elterjedését és az „intelligens
viták” előretörését várja. Ez utóbbi a gyakorlatban annyit tesz, hogy az okoshangszórók a családtagokhoz hasonlóan vesznek majd részt a vitákban. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára
a kémalkalmazások kerültek, melyek a megkérdezettek 45 százaléka szerint akkor is gyűjtenek
rólunk adatokat, amikor nem használjuk őket.
A középmezőnyben foglalt helyet a készségek
internete (Internet of skills): a kiterjesztett valóság (AR) és virtuális valóság (VR) felhasználók
több mint 50 százaléka szívesen használna olyan
alkalmazást, szemüveget vagy kesztyűt, amelylyel hétköznapi, praktikus dolgokhoz (például
főzéshez, otthoni javításokhoz) kaphatnának
virtuális segítséget. A felmérés szerint a TOP10es listán szerepel még az ökotudatosság, az 5G
társadalmat automatizáló szerepe, továbbá a beavatkozás nélküli (zero-touch) fogyasztás is, ami
automatizált számlákat és előﬁzetéseket, valamint önbevásárló háztartást takar. 

Sudár Balázs • Braun Tibor • Peter Wohlleben

Sudár Balázs

A honfoglalók
műveltsége

féltek, mit és miért találtak szépnek.
A kutató – és vele az érdeklődő olvasó –
éppen azzal szembesül, hogy elődeink
gondolkodásáról, világlátásáról menynyire csekély tudással rendelkezünk.
Az elmélyült, kellően fegyelmezett,
ugyanakkor szeretetteljes kutatói munka
azonban megmutathatja, hogy milyen
eszközöket hívhatunk segítségül ahhoz,
hogy a ránk maradt morzsákat mégis
egy kicsit jobban megérthessük.
(A szerzővel készült interjú e számunk
9–13. oldalán olvasható.) •

Magyar őstörténet 6.

Helikon Kiadó
A sorozat hatodik, egyben záró
kötete a honfoglalás kori magyarság
műveltségének, szellemi kultúrájának
nyomait igyekszik számba venni. Egykorvolt elődeinktől nem maradtak fenn
írások, így valójában nem tudjuk, miről
és mit gondoltak, hogyan látták a körülöttük lévő világot, miben hittek, mitől

Braun Tibor

A könyvek illata
Írások a nanogyémántokról, a csokoládéról és egyéb kémiai érdekességekről
nanorészecskéket alkalmazni daganatok kimutatására és gyógyszerek célba
juttatására. A kémikusok segítségére
gyakran egészen különleges területeken
van szükség. A nyomozók például nehezen boldogultak volna nélkülük, amikor
2006-ban Londonban polóniummal
gyilkolták meg a KGB–FSZB egykori
tisztjét, Alekszandr Litvinyenkót.
A vegyészprofesszor szerző, a tudományos ismeretek terjesztésének elkötelezett híveként, humorral fűszerezve mutatja be a kémikusok munkáját. •

Typotex Kiadó
A kémia nem egyszerű tudomány
– de lehet róla érthetően beszélni.
Néha maguk a tudósok sem ismerik fel
kollégájuk cikkének nagyszerűségét.
A leírt csoda így aztán Csipkerózsikaálomba merül, a királyfi csókjáig.
John Turkevich már 1951-ben ismertette, hogyan lebegtethetők arany
nanorészecskék folyadékokban. Ám
eredménye csak 46 év alvás után
ébredt fel: ekkor kezdtek arany

Peter Wohlleben

A természet
rejtett hálózata
Felhőt csináló fák, nefelejcsek
és hangyakalács

Park Kiadó
A természet számtalan meglepetést
rejt: a lombos fák befolyásolják a Föld
forgását, a darvak akadályozzák
a spanyolországi sonkatermelést, a
tűlevelű erdők pedig esőt csinálnak.
A szerző legújabb kötetében – a tőle
megszokott eleven mesélőkedvvel –
megannyi érdekes és különös példán
keresztül mutatja be, milyen bámulatos

kölcsönhatás és összjáték zajlik a növények és az állatok között. Hogyan
épül fel a természet hatalmas óraműve,
melyben minden „fogaskeréknek” megvan a maga helye és szerepe?
És mi történik, ha ez a finoman kiegyensúlyozott rendszer megbillen? Mi a jobb:
ha az ember „segíti” a természetet,
hogy helyreálljon ez az egyensúly, vagy
ellenkezőleg, ha békén hagyja? •
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kémia, jodometriás módszer

Szerző: Stöckert Gábor

Winkler Lajos
többször megtehette volna, hogy külföldön csináljon karriert, az egyetem kémia
tanszékén és az intézetben töltötte fél
életét – eleinte Than tanársegédjeként,
illetve gyakornokként, de 1909-től már

nyisége ne haladjon meg egy bizonyos
értéket – a Winkler-féle jodometriával
ezt az oxigénmennyiséget lehet megállapítani. A módszer lényege, hogy a vizsgált vízmintához mangán(II)-szulfát- és
kálium-hidroxid-oldatot adnak; az így
keletkezett elegyet a vízben oldott oxigén
mangán(III)-hidroxiddá oxidálja. Az oldathoz ezután kálium-jodidot adnak,
amely a mangán(III)-hidroxidot oxidálja
tovább, és a víz oxigéntartalmával egyenértékű jód szabadul fel. A jódot ezután
egy mérőoldattal titrálják, a kapott eredményből pedig kiszámolható az oxigénmennyiség.
A disszertáció sikere után Winkler
még szép eredményeket ért el, felismerte például a gázok oldhatósága és viszkozitása közötti összefüggést; analitikai
kísérleteihez számos eszközt és üvegcsét

Forrás: noaateacheratsea.blog

Ritkán fordul elő, hogy egy tudós élete
egyik csúcsteljesítményét már a doktori
disszertációjával eléri, és rögtön ismertté
válik a neve. Winkler Lajosnak ez 1888ban megadatott, és munkáját három
esztendővel később, magántanárrá habilitálása alkalmából így méltatta mestere,
Than Károly professzor: „A vizsgálataiban elért eredmények a mostanig elfogadottakat pontosság tekintetében messze
túlhaladták, több tekintetben kibővítették és helyreigazították.”
E dolgozat témája a vízben oldott
oxigén jodometriás meghatározása volt,
Winkler ugyanis a kémiára tette fel az
életét. Később vegyész és gyógyszerkutató lett, de pályafutását a klasszikus
kémiai analízisek fejlesztése kísérte végig. Az ember egyik legősibb vágya megtudni, mi miből van, és hogy az anyagok

Forrás: Tolnai Világlapja, 1928/11.

Az analízisfejlesztő

A Winkler-féle jodometriás módszer lépései
(illetve az azokat alkotó elemek) milyen
arányban fordulnak elő a minket körülvevő világban – Winkler ezt a törekvést
szolgálva dolgozott ki újabb és újabb
módszereket és eszközöket.
A kémikus 1863-ban született Aradon, ahol már középiskolásként egy
patika gyakornoka volt. 1883-tól tanult
a Budapesti Tudományegyetemen –
amely az ELTE elődje volt –, és pár év
múlva már az egyetem I. számú kémiai
intézetében dolgozott. Bár élete során

tanszékvezetőként és az I. számú kémiai
intézet igazgatójaként. Az alma materéből is vonult nyugdíjba, 1934-ben.
Az említett jodometriás módszer
azért is volt jelentős, mert Winkler a kor
egyik nagy kémikusa, Robert Bunsen
hibás méréseit tette helyre egy olyan
megoldással, amelyet még ma is alkalmaznak, jellemzően erőművekben, nagy
nyomású kazánoknál. Az oxigén fokozza
a korróziót, ezért fontos, hogy a kazánok tápvizében az oldott oxigén meny-

INDEX

tervezett. Közel 250 tanulmányt írt
magyarul és németül, emellett tankönyvek, szakfolyóiratok is születtek a keze
alatt, és a magyar gyógyszervegyészet
egyik iskolateremtője lett.
1939-ben hunyt el Budapesten, születése századik évfordulóján a SOTE
Gyógyszerésztudományi Kara a nevét
viselő emlékérmet alapított. Az elismerést 1964 óta ítélik oda a gyógyszerészet
területén jelentős kutatási eredményeket
elért tudósoknak. 

Eötvös Loránd Tudományegyetem 19 • Magyar Biokémiai Egyesület 1 • Magyar Genetikusok Egyesülete 1 •
Magyar Kapcsolt Energia Társaság B3 • Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség 20–21 • MTA Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézet 14–15 • VariaTech Consulting Kft. 36–37 • Veiki Energia+ Energetikai Kutató, Fejlesztő és Kivitelező Kft. 22 •
Westa-T Kft. B2
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A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XXII. konferenciája

A kapcsolt energia reneszánsza
a megújuló boom küszöbén
2019. március 26–27.,

Balatonfüred, Hotel Füred****

Főbb témakörök
• a nagy hatásfokú és rugalmas kapcsolt energiatermelés a klímavédelmi célok érdekében,

• a földgázbázisú kapcsolt energiatermelés
megújulásának lehetőségei,

• szabályozóközpontok,
• a kapcsolt energiatermelés esélyei a jövőben,
• napenergia-alapú villamosenergia-termelés
kiszabályozása kapcsolt villamosenergiatermeléssel,
• kapcsolt hulladékégetés külföldön,
lehetőségei Magyarországon,
• kapcsolt energiatermelés lehetősége
nukleáris alapon,

Bővebb információ:

• az EU Tiszta Energia Csomag és a kapcsolt
energiatermelés,

• hő és/vagy villamosenergia-tárolás,
• megújuló bázisú kapcsolt energiatermelés
a KEHOP-pályázatokban,
• a kis kapcsolt energiatermelő egységek és
a kapcsolt energiatermelő mikroegységek,
• kapacitáspiacok,
• energiaközösségek.

mket.hu

A konferencián pódiumvitára is sor kerül a kapcsolt energiatermelés aktualitásairól.

Magyar Kapcsolt Energia Társaság
COGEN Hungary

1134 Budapest, Dózsa György út 150.
E-mail: mket@mket.hu
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