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Túlfogyasztott Föld
Idén húsvéthétfőre esett a Föld napja, de nem az utóbbira figyeltünk, hanem a sonkákra, tojásokra, kalácsra. Evésre, falásra,
fogyasztásra. Túlfogyasztásra, aminek a következményeit egyre
jobban megszenvedjük. Nem csak azzal, hogy mind több az elhízott
ember, ami személyes tragédia is, hiszen az egészségtelen táplálkozás megannyi betegség okozója. A belapátolt fölösleges kalóriák
ára iszonyatos mennyiségű csomagolóanyag, elhasznált tiszta
víz, földből kiszipolyozott tápanyag. A WWF, a Természetvédelmi
Világalap kétévente megjelenő Élő bolygó jelentése az 1970-es
adatokhoz hasonlítja bolygónk állapotát, és a kép egyre elkeserí-
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tőbb. Azóta a gerinces fajok (különösen sok édesvízi hal) populációi
60 százalékkal csökkentek; Amazónia 20 százaléka, globálisan
a vizes élőhelyek 35 százaléka eltűnt. 1990 és 2015 között 129 millió
hektárnyi erdőt termeltünk le a bolygó színéről. 1950 óta a világ
óceánjaiból közel 6 milliárd tonna halat és egyéb tengeri élőlényt
fogtunk ki. Becslések szerint a tengeri madarak 90 százalékának
gyomrában műanyagdarabok találhatók, a koralloknak pedig
már a felét elveszítettük, és ha így folytatjuk, akkor hamarosan
a kihalás szélére juthatnak a virágállatok.
Jövőre a világ vezetői újabb célokat határoznak meg a biológiai
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sokféleség védelmében. Újabb egyezmény, amelyet – az elmúlt évtizedek tapasztalatai legalábbis ezt mutatják – kevéssé tartunk
majd be. Előre borítékolható, hogy a következő Élő bolygó
jelentésben az előzőnél is elszomorítóbb adatok lesznek.
Bárcsak ne így lenne!
Szegedi Imre
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Interjú Losonczi Erika orvos igazgatóval, közgazdásszal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Orvos igazgató
Pálmonostoráról
„Mindig többet fektettem a munkába, mint amennyit elvártak. Mindig kicsit előrébb jártam, próbáltam
meglátni a várható eseményeket”
– nyilatkozta magazinunknak
Losonczi Erika, a Sanofi gyógyszercég európai orvos igazgatója, akit
előző megszólalónk, Csősz Sándor
ajánlott figyelmünkbe. A Szegedi
Tudományegyetemen orvosi diplomát
szerzett szakember a gyökerek és a
példamutatás fontosságáról is beszélt.

Pálmonostoráról, egy mindössze 1800 lakosú településről származik. Mit lehet tudni a községről és a családról?

– Kiskunfélegyházától délre található Pálmonostora, kiterjedt agglomerációval, ami ebben az esetben beláthatatlan tanyavilágot jelent. Késői és egyedüli
gyerek vagyok, ennek a helyzetnek minden előnyével és hátrányával. Korán
elhunyt édesapám, de édesanyám minden tőle telhetőt megtett azért, hogy
a félárvaság a legkevésbé jelentsen hátrányt. Szíve mélyén azt szerette volna, ha én is otthon maradok, mezőgazdasággal és állattartással foglalkozom.
Csakhogy én nem szerettem volna ezt, mint ahogy a falunkban hagyományos
tevékenység, a paprikatermesztés sem vonzott, gyermekként, amikor lehetett,
igyekeztem is távol maradni az ezzel járó feladatoktól. Más dolgokban természetesen számíthatott édesanyám a segítségemre. Lakodalmakra készülve
gyerekként órákon át pödörtem a levestésztát. Imádtam és most is imádok
rétest sütni, bár időm nemigen van rá. Egy falusi lánynak mindent meg kellett tanulnia, hiszen abban az időben a ház körüli munkák ellátása érték volt.
Meg is tanultam, amit lehetett, és aztán még sok minden mást is. Édesanyám
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nagyon büszke rám, még ha nem is mindig érti pontosan – nyolcvanéves elmúlt –, hogy mit csinál a lánya a munkahelyén.

hallgattam, tanultam, majd bekapcsolódtam a tanszék tudományos diákköri munkájába.

Az általános iskolát Pálmonostorán, a középiskolát Kiskunfélegyházán, a Móra Ferenc Gimnáziumban végezte.
Mindig kitűnő tanuló volt. Könnyen tanult?

Mit tudunk ma erről a betegségről?

– Inkább azt mondom, mindig szerettem tanulni, és a fontos tantárgyakból folyamatosan jó tanáraim voltak. Azt gondolom, hogy
az ember karrierjét nagymértékben befolyásolja, hogy mely tantárgyakból kap az ő személyiségéhez illő tanárt. Általános iskolában és középiskolában matematikából, biológiából és ﬁzikából
egyaránt kiváló pedagógusok oktattak.
Az orvosi pálya a gimnázium harmadik évében merült fel.
Mi történt akkor?

– Az irány megvolt bennem korábban is, de a nagy lökést az adta,
amikor kórházba került az édesapám. Folyamatosan látogattam
őt, sőt, mivel gyerekkoromban sokat voltam beteg a manduláim
miatt, elmentem a háziorvoshoz egyedül nyolcévesen, és mondtam, hogy vegyék ki a manduláimat, mivel túl régóta volt bent
édesapám a kórházban, és szerettem volna vele lenni. A manduláimat ki is vették, de pechemre, mire én bekerültem a kórházba, őt
hazaengedték. Sokakkal ellentétben engem nem zavart a kórházszag, lenyűgözött, ahogyan életeket mentenek. Az idegrendszer
és a hormonrendszer általános iskolás korom óta érdekelt. Logikus
volt, hogy az orvosegyetemre jelentkezem, ami igen nagy szó volt
a családunkban.
A felvételije azonban nem sikerült. Mi hiányzott?

– Néhány pont. Igazából nem tudtam, hogy mennyire nehéz, amire jelentkezem. Mindig kitűnő voltam, azt hittem, lendületből veszem ezt az akadályt is. Két éven keresztül szombatonként felvételi
előkészítő tanfolyamra jártam Szegedre. Mégsem jött össze, de
úgy döntöttem, hogy nem adom fel. A pontjaimmal az orvosira
nem, de a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola biológia–
ﬁzika szakára bejutottam. Tanulni akartam, mert ha nem tanulok, az árvasági segély megszűnik, munka mellett pedig nem tudtam volna felkészülni az újabb felvételire. Édesanyám mindvégig
mellettem állt, és nem győzök eléggé hálás lenni neki azért, hogy
a megspórolt pénzét nem a takarékba tette, hanem odaadta nekem, hogy a főiskolai órák mellett magántanárokhoz járva készüljek fel a felvételire. Megbízott bennem, s ezt a bizalmat meg akartam hálálni. Nemcsak a felvételire tanultam, hanem németből is
nyelvvizsgáztam, és másodjára fel is vettek a szegedi orvosi karra.
Az egyetemen hamar komoly érdeklődést mutatott a sclerosis multiplex nevű krónikus, a központi idegrendszer
gyulladásos betegsége iránt. Ennél a kórnál károsodnak
az idegsejtek és az idegsejteket körülvevő, úgynevezett
myelin. Döntően fiatal felnőttkorban jelentkezik, és az esetek felében a visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt
rokkantsághoz vezethet. Mi volt a kulcsinger?

– Az egyik ismerősöm édesanyjánál merült fel ez a gyanú, aztán
később kiderült, hogy nem ez volt a betegsége. Hozzám fordult,
és hogy segítsek neki, utánaolvastam a témának, kérdezősködtem,
és egyre jobban magával ragadott ez a terület. A Neurológiai Klinikára jártam be, dr. Bencsik Krisztina tanárnő mellett ﬁgyeltem,
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– A világon két és fél millió embert, főként kaukázusi ﬁatal nőket
érintő idegrendszeri megbetegedéssel Magyarországon körülbelül
3500 beteget kezelnek, de nagyjából ötezer érintett lehet. Genetikai és külső környezeti tényezők együttes hatására alakul ki, a pontos oka nem ismert. A környezeti tényezők szerepe 15 éves korig
lehet döntő. Az egypetéjű ikerpárok vizsgálatából tudjuk, hogy a
beteg testvére nem 100, csupán 23-30 százalékos valószínűséggel
lesz szintén beteg, amit nem várnánk, ha tisztán genetikai betegségről lenne szó. A beteg szülő gyermekei 3-5 százalékos valószínűséggel betegszenek meg, ami nagyobb, mint az össznépességben
tapasztalt gyakoriság. Feltételezik, hogy környezeti tényezők, mint
a D-vitamin-hiány és vírusfertőzések szerepet játszhatnak a kialakulásában. Mindezek hatására az immunrendszer működése megváltozik úgy, hogy a saját myelinje ellen fordul. Fontos tudni, hogy a
kezelésére ma már több kiváló terápiás lehetőség áll rendelkezésre.
Végig kollégista volt, annak minden előnyével és hátrányával. Az egyetem mellett a hallgatói önkormányzatban is dolgozott, egy ideig vezette az egyetemi szervezetet. Ennek mi
volt a magyarázata?

– Az, hogy nekem is sokat segítettek annak idején az önkormányzat felvételi előkészítő programjai, ezért azt gondoltam, hogy a felvételi előkészítő bizottság tagjaként én is támogathatok másokat.
A ranglétrát végigjárva lettem a hallgatói önkormányzat elnöke.
Itt tanultam meg, hogyan kell emberekkel kommunikálni, eseményeket megszervezni, csapatban játszani. A tanulás, a kutatás,
a közösségi munka együtt teljesítette ki az életemet. Azóta is szeretek több lábon állni, egyszerre több mindennel is foglalkozni.
Arról álmodom, hogy ne csak hosszú, hanem tartalmas, élményekkel teli életem legyen.
Egyetem után PhD-kurzusra járt – ez alatt orvosoknak
szóló közgazdászképzést is tanult két évig, ebből is van
diplomája, amit megfejelt egészségügyi menedzseri diplomával. Miért választotta ezt az irányt?

– Szerettem volna bent maradni a Neurológiai Klinikán, amihez
tudományos munka jelentette a belépőt. A diplomám átvételekor már megjelent társszerzőként cikkem az egyik tudományos
szaklapban. Logikus volt, hogy PhD-hallgatóként folytatom az
egyetemistaként elkezdett munkát. Majd több tényező együttes
hatására döntöttem úgy, hogy miközben mélységesen tisztelem
a gyakorló orvosok munkáját, más irányt választok. Hogy miért
tanultam közgazdaságtant és egészségügyi menedzsmentet? Kíváncsi emberként sok minden érdekelt, akartam még tanulni.
PhD-val a zsebében miért nem maradt a szeretett Neurológiai Klinikán?

– Felmértem, hogy mi vár rám, ha Szegeden maradok. Szakmai,
megélhetési és magánéleti szempontokat is mérlegeltem. Rá kellett jönnöm, hogy ha albérletbe megyek, nem sok minden marad
az orvosi ﬁzetésemből, miközben a diákhitelt is vissza kellett ﬁzetni. A Richter Gedeon Nyrt. esélyt kínált a tapasztalatszerzésre,
és én éltem a lehetőséggel. Hálás vagyok a vállalatnak, mert „null
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kilométeresként” alkalmaztak, miközben a gyógyszeriparban az
első kérdés mindig az, hogy hol, hány éves tapasztalatot szerzett
az ember? Tehetséges és lelkes ﬁatalokat vettek fel. A klinikai kutatási osztályon dolgoztam, klinikai vizsgálatok tervezése és kivitelezése volt a feladatom. Az orvosi diploma hatalmas előnye, hogy
nagyon sok mindent lehet kezdeni vele. Gyógyítani és kutatni
lehet itthon és külföldön, illetve, ahogy az én esetem bizonyítja,
a gyógyszeriparban is igen hasznos ez a tudás.
Két és fél év után mégis váltott…

– Nagyon jó munkahely volt, kiváló volt a közösségünk, de a motivációnk idővel elapadt, és a csapatunk szétszéledt.
Úgy tudom, hogy a gyógyszeripar lényege az útkeresés. Tízezer vizsgált molekula közül egyből lesz patikában kapható
hatóanyag, dollármilliók befektetése árán. Kudarcként élte
meg, hogy a 9999 zsákutcás molekula egyikével foglalkozott?

– A gyógyszerkutatás döntési folyamatok sorozata. Én nem az
alapkutatási szakaszban, hanem a klinikai vizsgálatok késői fázisában dolgoztam. Korábbi kedvenc témámmal, a sclerosis multiplex
betegséggel elvétve kerültem kapcsolatba. Hiányzott. A Sanoﬁ
gyógyszercég Genzyme nevű üzletágának megkeresése éppen
jókor jött, ugyanis orvos menedzsert kerestek a ritka betegséggel

Losonczi Erika 1981-ben született Kiskunfélegyházán. 1999ben érettségizett a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban. A Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Karán 2006-ban szerzett diplomát, ugyanott három évvel
később PhD-fokozatot kapott. A közgazdász és egészségügyi
menedzseri diplomával is rendelkező szakember 2017. április
elseje óta a Sanoﬁ európai orvos igazgatója.

kapcsolatos területre. Akkor már lehetett azért tudni, hogy a cégnek van két törzskönyvezés alatt lévő készítménye sclerosis multiplexben, ami hamarosan az európai piacra kerül. Amolyan rejtett
erőforrás voltam, aki ha kell, ahhoz is ért. Emellett market access
menedzserként is dolgoztam, de értettem a farmakovigilanciához és a törzskönyvezéshez is. Pályám során többször megtapasztaltam, hogy a PhD-kurzus alatt szerzett egyéb végzettségeim
roppant hasznosak. Mondjuk úgy, hogy egy pozícióban, ha kell,
ez a sapka van rajtam, ha kell, akkor a másik vagy esetleg a harmadik. Ez nagy kincs, ma sem csinálnám máshogyan.
Itt is végigjártam a ranglétrát, végül a Sanoﬁ Genzyme portfóliójának bővülésével medical vezető lettem. Április elsején neveztek ki, de nem tréfáltak. Mindössze 34 évesen kaptam a feladatot.
Közben a kelet-közép-európai régióban tizenhat ország sclerosis
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multiplexben végzett orvosszakmai munkáját igyekeztem segíteni. Két évvel ezelőtt, a sclerosis multiplex üzletág európai orvos
igazgatója lettem – ismét április elsején. Ami azzal járt, hogy ki
kellett költöznöm Amszterdamba, miközben én sohasem akartam külföldön élni és dolgozni. Úgy döntöttem, hogy belevágok
a kalandba, és bár nem volt egyszerű, a cég sok mindenben a segítségemre volt. Hiszek abban, hogy az emberi pszichének teremtő ereje van, a sikerek mellett talán így teremtettem magamnak
néhány pszichoszomatikus betegséget is. Ezeken keresztül jobban
megismertem magam, és hatásukra sportolni is elkezdtem.
Mi a feladata orvos igazgatóként?

– A sclerosis multiplexszel kapcsolatos belső tréningekért, orvosszakmai tevékenységekért felelek Európában. Igyekszem biztosítani a helyi irodák és az amerikai központ közötti sima együttműködést. Valamint a két forgalomban lévő gyógyszerünk orvosszakmai
támogatása a feladatom.
Nincsenek irigyei?

– Ha vannak is, nem vettem észre őket. Azt teszem, amit helyesnek
gondolok. Jó emberek vannak körülöttem, nekem ennyi elég.
Ars poeticája, hogy csak addig csinál valamit, amíg szereti,
amíg tanul belőle. Milyen most az élete?

– Azt tapasztalom magamon, hogy a stressztűrésem növelhető.
Ha először stresszként élek meg egy kihívást, ugyanazt a helyzetet
később nyugodtan megoldom, így haladok lépcsőről lépcsőre.
Az egyik vezető gyógyszergyártó cég európai központjában
milyen a magyar kutatás-fejlesztés megítélése?

– A támogatások odaítélése nem nemzethez kötődik, hanem szakértelemhez. Én így látom. Ha olyan ötlet merül fel, ami számunkra
kecsegtető, felkaroljuk.
Két év hollandiai távollét után hazatér. Új feladatot kapott?

– Nagyon szerencsés vagyok, mert a megbízásom nem volt időhöz kötve. Maradhattam volna, ameddig akarok. Én azonban haza
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akartam jönni, aminek az elintézése a vártnál könnyebben ment.
Látták, hogy erős bennem a szándék, és azt is felmérték, hogy az
addig végzett munkát Budapestről is ugyanolyan hatékonysággal el tudom végezni a kiépült kapcsolatoknak köszönhetően.
Az infokommunikáció világában ez ma már nem jelenthet problémát. Ugyanakkor, mint mindenkinek, nekem is van magánéletem, ami szintén hazahúz. Hamarosan férjhez megyek, és gyereket
szeretnénk. Ráadásul édesanyám is elmúlt nyolcvanéves, egyedüli
gyerekként ez rám is nagyobb súlyt helyez, miközben szerencsére
ezen a területen is van kikre számítanom. A hazatérés mellett felsorakoztatott érveket a munkahelyemen elfogadták. Látták, hogy
fontos számomra a karrier, de legalább ilyen fontos, hogy teljes
családi életet éljek. Hatalmas bizalomként élem meg ezt a lehetőséget. Magyarországon leszek, de sűrűn találkozom a nemzetközi
kollégákkal, hiszen a munkánk szükséges velejárója az utazás.
Ez azt jelenti, hogy az évtizedek óta tartó vándorlás letelepedéssel ér véget?

– Valóban, amióta elhagytam a szülői házat, előbb kollégiumban,
majd albérletekben, céges bérelt házban laktam. Saját kocsim sosem volt és most sincs. A tárgyakhoz nem ragaszkodtam, de egy dolog mindig meghatározó jelentőségű volt, még amikor kint éltem is:
a pálmonostorai gyökereim. Sokat jelent nekem emellett az a hét
év, amit ennél a vállalatnál eddig eltöltöttem. A lojalitás meghatározó a számomra.
Sokat sportol, lelkes szakács, aki nyitott az egészséges,
nem hagyományos élelmiszerek széles körére. És emellett
sokat utazik. Kihagytam valamit a hobbijai közül?

– A lényeg benne van. Imádom Görögországot, és bárhol szeretek
futni. Én egyébként nagyon sokáig nem sportoltam, de a streszszes életmód és az ülőmunka – amit a 21. század dohányzásaként
emlegetnek – megtanított arra, hogy a testemmel is foglalkozni
kell. Amszterdamban néhány szintén futóbolond kollégával egyre
többet és többet futottunk, egyszer csak azon kaptam magam,
hogy tizenhat kilométert tettem meg egyhuzamban. Az utóbbi
idők egyik legnagyobb élménye egy kubai kirándulás volt. Látni,

portré

Interjú Losonczi Erika orvos igazgatóval, közgazdásszal

hogyan élnek az emberek a világ egyik távoli pontján. Megtapasztaltam egy tőlünk merőben eltérő kultúrát. Azt vallom, minél
többet lát az ember, annál otthonosabban érzi magát bárhol a
világban.
Tavaly ősszel Pálmonostorán tartott előadást a pályájáról.
Ott mondta, hogy ha lesz gyereke, azt szeretné, hogy ő se
kapjon mindent készen, küzdjön meg a sikerekért. Ön előtt
sem volt példa, magának kellett kitalálni mindent.

– Tartom ezt a véleményemet, de azt is tudom, nagyon nehéz az
én helyzetemet reprodukálni. Anyukám mindent megtett értem,
de korlátozottak voltak a lehetőségei. Én egészen más alapokról
indítom majdani gyermekem életét.
Működhet majd egymással párhuzamosan a gyereknevelés és a munka?

– Mindkettőt szerintem képtelenség egyszerre maximumon vinni. Nem szeretném, hogy bébiszitterek neveljék fel a gyermekeimet, de azt sem látom megvalósíthatónak, amit édesanyám tett,
hogy még középiskolás koromban is meleg ebéddel várt haza. Jó
példa számomra a holland kultúra, ahol fokozatosan, egyre több
órában dolgozva térnek vissza a nők a munkahelyükre.

Tíz évvel a PhD-fokozat megszerzése után magasra jutott
a szakmájában. Hogyan tovább?

– Folytatom, ahogy eddig. Mindig többet fektettem a munkába,
mint amennyit elvártak. Mindig kicsit előrébb jártam, próbáltam meglátni a várható eseményeket. Sohasem fogadtam el,
hogy valami nem lehetséges. Ha megnézzük, honnan jöttem,
papírforma szerint nem itt kellene tartanom. De én szeretem a
papírformát felborítani, nem fogadom el, hogy csak a járt utat
lehet követni. Nem szabad félni, leállni, ha valaki azt mondja,
hogy ez vagy az neked nem való. Nincs lehetetlen, csak bízz magadban. Két év alatt megdolgoztam azért a lehetőségért, hogy
a munkámat Budapestről végezhessem. Lehet, hogy egyszer azzal ébredek, hogy szakvizsgát szeretnék tenni. Nem félek újrakezdeni, például a közgazdász diplomámat használni, ha az élet
úgy hozná. Jelenleg a gyógyszeripar az életem, szeretem, amit
csinálok, de azért egy életen át európai városok között ingázni
nem optimális.
Kit ajánl következő beszélgetőpartnerünknek?

– Életemben meghatározó volt a szegedi orvostudományi kar
Neurológiai Klinikáján töltött időszak. Vészei László akadémikust
ajánlom, az intézmény iskolateremtő professzorát. ¡
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A 21. század tudománya és technológiái
A Magyar Tudományos Akadémián
áprilisban mutatták be Kroó Norbert
A tudomány és technológia forradalma
a 21. században című könyvét.

N

apjainkban egyre nehezebb eligazodni a mind gyorsabban változó technológiák világában. Kroó Norbert felvállalta azt a feladatot, hogy a 21. század tudományáról és technológiáiról különböző fórumokon előadásokat tartson. Könyve ezeknek az előadásoknak példákkal kiegészített, bővített változata. Az olvasók tehát
olyan széles látókörű, hiteles szerzőtől tájékozódhatnak, aki nemzetközi tudományos kapcsolatai révén naprakész információkkal
rendelkezik a témáról. Tárgyalja a nanotechnológiákat, és ezen belül azok optikai vonatkozásait, a plazmonikát. A kis méretek tartományában pedig a kvantummechanikát emeli ki és annak hatását
a technológiákra. A kvantummechanika nemcsak a technológiákra, hanem a biológiai, sőt a társadalmi folyamatainkra is nagy hatást gyakorol. Az új technológiák is, akárcsak a „régiek”, anyagokhoz
kötődnek, ezért az anyagtechnológiák szintén megkerülhetetlenek
a témában. A kötet foglalkozik az energetika legfrissebb kérdéseivel
és a fenntartható környezet lehetséges megoldásaival.
A könyvbemutatót a kötet megszületésének kezdeményezője,
Steier József közgazdász, energetikus, agrárszakmérnök nyitotta
meg, és Orbán Tibor, a Főtáv Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese, a Matászsz elnöke mondott méltató szavakat, a szerző pedig
szemelvényeket emelt ki a könyvéből. ¡

A kép illusztráció, forrás: mta.hu

Svájci bicska Szegedről
Manczinger Máté bioinformatikai eszközökkel fedezte fel az emberi immunrendszer és a kórokozók
sokfélesége közötti alapvető összefüggést. Eredményei a védőoltások alkalmazásában és az antibiotikumos kezelés megválasztásában lehetnek fontosak.

M

anczinger Máté elméletének lényege: ha sok kórokozó van a környezetben,
akkor ennek hatására az immunrendszer is sokoldalúbbá válik. Ezt az állapotot azonban nem érdemes sokáig fenntartani, valószínűleg azért, mert kevésbé
hatékony egy-egy kórokozó ellen, és nagyon „költséges” a szervezet számára. Egy
hasonlattal élve: a sok kórokozót tartalmazó területeken elengedhetetlen lehet
a túléléshez a svájcibicska-szerű sokoldalúság. Ha elveszünk a dzsungelben, és
egyetlen eszközzel kell boldogulnunk, jó, ha az a szerszám kés, villa, olló, csavarhúzó és iránytű is egyben. De ha nem épp ezer veszély leselkedik ránk, praktikusabb mindig az adott feladatra legalkalmasabb eszközt választanunk.
Az orvos kutató hamar rájött arra, hogy hipotézisének ellenőrzéséhez minden
adat elérhető a világhálón. Mindössze másfél év alatt összeállt egy cikk, amely a
rangos PLoS Biology szaklapban jelent meg, és amelyben bizonyítékokkal támasz-
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Egy T-sejt membránján elhelyezkedő MHC molekula (lila) és az általa megkötött antigén
(világoskék).

totta alá eredeti elképzelését. A kutatásnak fontos
eredményei lehetnek az orvostudomány számára is.
A kutatócsoport most azon dolgozik, hogy összefüggést mutasson ki a védőoltások hatékonysága
és az immunrendszer sokoldalúságának oka között.
A PLoS Biology-cikk tehát egy új, izgalmas kutatás
kezdetét jelenti. ¡

űrtevékenység, sugárzásmérés, fedélzeti elektronika, kutató műhold, űrstratégia

Szerző: Paulik Katalin

Mit nyerhetünk
a dicsőségen túl?
Lehetséges, hogy K. E. Ciolkovszkij, a modern rakétatechnika és űrkutatás
elméleti megalapozója által először felvetett űrlift szállítja majd az utasokat
a Hold-bázisra egyszer. Nem látunk a jövőbe, de azt tapasztaljuk, hogy felerősödött az űrtevékenység az egész világon. Magyarországnak vajon hol
a helye a világ űrversenyében? A hazai űrkutatásról és az ehhez kapcsolódó
tudományos, ipari, gazdasági fejlődésről, valamint a jövőben elérni kívánt
célokról kérdeztük Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztost.
Az űrkorszak 1957-ben, a Szputnyik–1 műhold pályára állításával kezdődött, ez volt az első, ember által készített eszköz a világűrben. Mikor kezdődött a hazai űrkutatás?

– Magyarország mindig is jelen volt a világ űrtevékenységében,
s bár valóban 1957 októberében állt Föld körüli pályára az első,
ember által készített eszköz, de az űrkorszak jóval korábban elkezdődött. Már a 20. század első felében voltak olyan magyar
tudósok, akikre a világ felﬁgyelt. Érdemes megemlíteni néhányuk
nevét, például Fonó Albertét, a sugárhajtóművek terén végzett
munkájáért vagy Kármán Tódorét, a Nemzetközi Asztronautikai
Akadémia alapítójáét, az ő neve azért is érdekes, mert a Föld felszíne fölött körülbelül száz kilométerre húzódó határvonalat, ami
ma a világűr határát jelenti, Kármán-vonalnak hívják. A magyar
űrtevékenység kezdő dátumaként szokás emlegetni a Bay Zoltán
kutatócsoportjával végzett 1946-os Hold-radar-kísérletet, amely
során a visszaverődő rádióhullámok segítségével megmérték
a Föld–Hold-távolságot. És feltétlenül meg kell említenünk Tófalvi Gyula, az IRX típusú ionoszféra-kutató szonda megalkotójának nevét is. Az 1950-es évek végétől magyar kutatók kezdték

Farkas Bertalan
n magyar kutató űrhajós 1980-ban sikeres
missziót teljesített az Interkozmosz űrkutatási együttműködés
keretében a Szojuz–36 űrhajó fedélzetén.
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el például vizsgálni nemzetközi program keretében a felső légkör
tulajdonságait. 1958 óta folyik a mesterséges holdak megﬁgyelése
a Magyar Tudományos Akadémia Csillagvizsgáló Intézetében. Komoly lehetőséget jelentett a hazai mérnökök és természettudósok
számára, hogy 1967-től 1991-ig a Szovjetunió által kezdeményezett
Interkozmosz-együttműködés keretében dolgozhattak. Ami leginkább elmondható a magyar űrtevékenységről, az az, hogy jelentős részét mindig is a műszerfejlesztés, az anyagtechnológiai tudományos kísérletek, valamint a fedélzeti elektronika, adatgyűjtők
és tápegységek építése, illetve a szoftverfejlesztés tette ki. Az viszont a mai napig kivételes eseménynek számít, hogy 1980-ban
Farkas Bertalan személyében sikeres missziót teljesített egy magyar kutató űrhajós. Rajta kívül van még egy magyar, Charles
Simonyi, aki 2007-ben és 2009-ben kétszer is járt a világűrben.
Simonyi Károly ﬁa azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy
magyarként van jelen a misszióban.
Milyen helyet foglal el hazánk a nemzetközi űrtevékenységben? Miben vagyunk erősek, illetve milyen lehetőségek kínálkoznak számunkra?

– Magyarország hosszú ideje az élvonalban van például a sugárzásmérésben, olyannyira, hogy a KFKI Atomenergiakutató Intézet
által kifejlesztett Pille dózismérővel, illetve ennek különböző változataival mérik a mai napig az űrhajósokat küldetésük során érő
kozmikus sugárterhelést, és a műszer jelenleg is folyamatosan működik a Nemzetközi Űrállomáson. Ugyanígy a világ élvonalához tartozunk évtizedek óta a fedélzeti elektronika és tápegységfejlesztés
terén is. 2018 októberében indult el a Merkúr felé az európai–
japán együttműködés keretében készült BepiColombo űrszonda
két egysége, és ezek mindegyikén helyet kaptak magyar gyártású műszerek is. 2018 decemberében startolt el az ESEO, az ESA ,

az Európai Űrügynökség oktatási és képzési céllal épített kutató
műholdja, mely diákok bevonásával készült. A programban jelentős mértékben vettek részt magyar hallgatók is, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztették ki például
a műhold központi energiaelosztó egységét. Nagyon komoly mérnöki és természettudományos teljesítményt feltételez az, hogy
a változó támogatási feltételek ellenére is hosszú évtizedeken keresztül ott tudtunk lenni a nemzetközi űrkutatásban.
Hazánk 2015-ben lett az Európai Űrügynökség tagja. Ezt
megelőzően, 1992-től 2014-ig tartó működése alatt a Magyar Űrkutatási Iroda milyen feladatokat látott el?

– Ugyanaz volt a feladata, mint más országokban az űrügynökségként működő szervezeteknek: kezdve a nemzetközi együttműködések és a hazai támogatások koordinálásától, a pályázati rendszer működtetéséig. Az 1990-es évektől azonban folyamatosan
csökkent a területre fordított támogatás összege, mivel a politikai
döntéshozatali szinten kevés hangsúly helyeződött a magyar űrkutatásra. A 2000-es évek közepére szinte teljesen megszűnt az
állami támogatás, olyannyira, hogy csak nagyon nagy nehézségek
árán, a régiós országok közül szinte utolsóként léptünk be az ESAba 2015-ben, de még ekkor is csak a kötelező éves tagdíjra és annak
minimális kiegészítésére futotta az állami költségvetési támogatásból. Holott Magyarország már jóval korábban – a régióból elsőként –, 1991-ben meghívást kapott az Európai Űrügynökségtől
a teljes jogú tagságra.
Magyarország 2003-tól együttműködő európai államként
a Plan for European Cooperating States (PECS) programon belül vehetett részt az ESA munkájában. Mi változott
2015 óta?
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– Számos lehetőséget kínál számunkra, hogy a megﬁgyelői státusból teljes jogú taggá vált az ország, azonban az ESA-tagoknak
kötelező éves beﬁzetéseket úgy kell értelmezni, mint a szervezet
fenntartásához szükséges hozzájárulást, mivel az úgynevezett opcionális programok keretében folynak a kutatások, szerveződnek
a missziók, valamint ezek tudományos tartalmának meghatározása és eszközfejlesztése is, amiben sajnálatos módon Magyarország
csupán minimális mértékben vett részt eddig. Az utóbbi években
mindössze két opcionális program megnyitására volt lehetőségünk:
ezek közül az egyik a kis országok űriparának fejlesztése érdekében indított Prodex (Programme de Développement d’Expériences
scientiﬁques – a szerk.), a másik egy általános technikai támogatást
biztosító program, a GSTP (General Support Technology Programme), melynek keretében az európai űripar csúcskategóriás űrtechnológiáinak fejlesztése történik, ami kiválóan alkalmas arra,
hogy Európát a technológiai innováció élvonalában tartsa. Viszont
kimaradtunk az ESA olyan nagy opcionális programjaiból, mint
amilyen a Föld-megﬁgyelési (Earth Observation, EO – a szerk.) vagy
például a Space Situational Awareness (SSA) program, amely a Föld
körüli természetes jelenségek, valamint a világűrbe telepített eszközök, mesterséges objektumok, továbbá az űrszemét és a meteoritok megﬁgyelését, illetve az űridőjárás előrejelzését és vizsgálatát
jelenti, ez utóbbinál különös tekintettel a Napnak a Föld külső légkörére gyakorolt hatására. Az ESA egy másik hosszú távú és széles
skálán mozgó opcionális programja, az ARTES (Advanced Research
in Telecommunications Systems – a szerk.) a telekommunikációs
hírközléssel, műsorszórással kapcsolatos fejlesztésekkel foglalkozik.
Az opcionális programcsomagban található továbbá az emberes
űrrepülés, illetve az ehhez kapcsolódó sugárdózismérés is. 2019-től
talán lehetővé válik, hogy végre Magyarország is bekapcsolódjon
ezekbe a nagyon fontos kutatásokba.

Kevéssé vagyunk tisztában azzal, milyen mértékben vannak jelen a mindennapjainkban az űrtevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások. Milyen befolyással van a mindennapi életünkre, azaz mit köszönhetünk az ESA-prog ramoknak, illetve a világ űrtevékenységének?

– Amikor az emberiség elindult a világűr felé, egy olyan korba
lépett, ahol azt tapasztaljuk, hogy a világűr egyre fokozódó mértékben válik a mindennapi életünk részévé. Jól mutatja ezt, hogy
alig több mint egy évvel az 1957 októberében Föld körüli pályára állított Szputnyik–1 műholdat követően, 1958 decemberében
Eisenhower elnök karácsonyi üdvözlőbeszédét, a világon elsőként,
műholdon keresztül közvetítették és hallhatták az Egyesült Államok lakói. Tizennégy hónappal azután, hogy az első űreszköz
Föld körüli pályára állt, máris megszületett egy olyan szolgáltatás,
amely napjainkra dollármilliárdos piaccá nőtte ki magát, visszafordíthatatlanul átalakítva az emberiség életét. Létrejött az úgynevezett világfalu, ami kommunikációs, hírközlési, adatszolgáltatási
és műsorszórási globális lefedettséget jelent. Manapság bárhol
a világon történik egy komoly hírértékkel bíró esemény, arról perceken belül értesülhet a bolygó egész népessége. A műholdas navigációs rendszer elterjedése ma már olyan nagy sűrűségű tengeri
és légi-, valamint szárazföldi forgalmat tesz lehetővé, ami e nélkül
elképzelhetetlen lenne. Sokat változott a meteorológia is a korábbi
felszíni megﬁgyeléseken alapuló néhány napos időjárási előrejelzéshez képest. Észlelhetővé vált például a nagy ciklonrendszerek
működése, és a műholdas adatbázis alapján nagy pontossággal
megmondható egy hurrikán várható mozgása. Ma már műholdas
növény felszínborítottsági vizsgálatokkal meg lehet állapítani egy
növénytakaró állapotát, vagy a mezőgazdaságban megbecsülni
a várható termést. Egy közismert példa a világűr valamilyen szintű
használatára, ha valaki beül az autójába és bekapcsolja a GPS-t.
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A világ űrtevékenysége a mindennapi életünkre befolyással
van, alig több mint egy évvel az 1957 októberében Föld körüli
pályára állított Szputnyik–1 műholdat követően, Eisenhower
elnök karácsonyi üdvözlőbeszédét, a világon elsőként, műholdon keresztül közvetítették az Egyesült Államok lakóinak.
Megszületett egy olyan szolgáltatás, amely visszafordíthatatlanul átalakította az emberiség életét. Létrejött a világfalu.

gondolat eredetisége olyan kiugrási lehetőséget teremt, hogy akármilyen kicsi is egy ország, ha jól és ügyesen használja a képességeit,
helyzeti előnyhöz juthat. Jó példa erre Izrael vagy a velünk közel
azonos méretű Csehország. Magyarország lehetőségeit is pozitívan befolyásolja, hogy nagy múltra tekint vissza és sok tapasztalatot szerzett a nemzetközi űrkutatásban, ebből következően az
országban számos kutatóintézet és egyetem kapcsolódik ehhez
a területhez valamilyen szinten, ráadásul van űriparunk, és jók vagyunk az űreszközök gyártásában. Ha valaki elég ügyes, és van egy
nagyon jó ötlete, akár egy pillanat alatt a sor elején találhatja magát, de ez nem megy a végtelenségig, így például várhatóan nem
lesz önálló, nagy hordozórakéta-kapacitása hazánknak.
Az űrversenynek van egy másik oldala is. Ugyan a nemzetközi
jog alapvetően a világűr békés célú felhasználására vonatkozik, ahol
az emberiség egyetemes érdekében, a közös célok eléréséért folytatnak tevékenységet az országok, azonban a világűr biztonságpolitikai, nemzetvédelmi kérdés is egyben. A hidegháború alatt fellőtt
Szputnyik–1 a tudományos értékén túl erős katonai üzenet volt.
Ahogy az is, hogy az indiai hadsereg idén március végén földről indított rakétával lelőtte egy saját korábban felbocsátott, Föld körül
alacsony pályán keringő műholdját. India ezzel demonstrálta, hogy
az Egyesült Államok, Kína és Oroszország mögött negyedikként
belépett azon országok sorába, amelyek technikailag képesek erre.
Milyen a magántőke és az állami irányítás kapcsolata ezen
a területen?

Nehéz lenne végigmenni minden olyan szolgáltatáson, ami mára
a mindennapi életünk részévé vált, viszont ha a teljes űrszegmenst
kikapcsolnánk, elképesztően megváltozna az általunk olyan jól ismert világ működése.
Ki lehet-e egyáltalán kapcsolni, és mindez mit jelentene a
mindennapjainkban?

– Lehet, és itt nem is az emberre kell elsősorban gondolni, hanem
a központi csillagunkra, a Napra, például azokra a nagy energiájú
napkitörésekre, amelyek a történelem során számos esetben elérték a Földet, s nemcsak a bioszférára voltak-vannak hatással, hanem az általunk létrehozott technoszférára is. Carrington-esemény
néven vonult be a történelembe az az 1859-es geomágneses vihar,
amely 190-szer erősebb volt, mint az extrém napkitörések skála
X fokozatának alsó határa. E természeti jelenség kapcsán feljegyezték azt is, hány szokatlan helyen volt látható olyan erős sarki
fény, amely mellett olvasni lehetett éjszaka. Napjainkban egy
ilyen jelenség tönkretehetné az összes keringő műholdunkat,
teljes szolgáltatáskiesést okozva számos területen, valamint hatalmas áramszüneteket az energiaellátásban. El lehet képzelni, mit
jelentene egy ilyen krízis nemzetgazdasági vagy biztonságpolitikai szempontból.
Az űrverseny új erőre kapott az Egyesült Államok, Kína,
Oroszország között. Hazánk miben tud bekapcsolódni a világ űrversenyébe?

– Verseny mindig is volt és lesz, hiszen ahol emberi tevékenység
zajlik, ott érdekek ütköznek. Úgy kell elképzelni ezt a szektort,
mint az olimpiát, csakhogy ez egy nagyon drága technikai sport,
így nyilvánvalóan az az ország jut előnyhöz, amelynek nagy nemzeti tőkéje és erős gazdasága van. Azonban az innováció vagy egy
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– Az Egyesült Államokban bevontak magánvállalatokat is az űrkutatásba, viszont ezek a cégek óriási költségvetési támogatást
kapnak, továbbá ott áll mögöttük a NASA a tudásával, a tapasztalatával, az eszközállományával, a szakembergárdájával és nem
utolsósorban a megrendeléseivel. Ahogy a szolgáltatások berobbantak ebbe a szektorba, hamar megjelentek a proﬁt iránt
érdeklődő magánbefektetők, ám súlyos hiba lenne, ha egy állam
teljesen kihátrálna erről a területről, mert a nemzetgazdasági és
-stratégiai érdekek érvényesítése nem várható el a magánszektor
szereplőitől. Ezért szükséges feltétlenül, hogy a komolyan vehető
űrtevékenységet folytató államoknak saját űrstratégiájuk legyen.
Az Európai Űrügynökségben a United Space in Europe című anyag
határozza meg a rövid, közép- és hosszú távú stratégiai irányokat
és kompetenciákat az ESA számára.
Milyen változást jelent és mire lesz elég az a 2,3 milliárd
forint többlettámogatás, amelyet a kormányzat 2019-től a
magyar űrkutatás fejlesztésére biztosít?

– A kormány úgy döntött, fokozottabb ﬁgyelmet kíván fordítani
erre a területre, és azzal, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz rendelte az űrkutatást, lehetőséget biztosított a terület
számára, hogy fokozottan éljen a diplomáciai kapcsolatteremtés eszközével, ideértve a nagyköveti hálózatot is. Helyes döntés
volt, mivel nem képzelhető el űrtevékenység kizárólag nemzeti
hatáskörben egy olyan közepes méretű országban, mint amilyen
Magyarország. Egyébként eddig is nemzetközi rendszerekben, bilaterális kapcsolatokon és multilaterális egyezményeken keresztül
dolgoztak a kutatóink, fejlesztőmérnökeink. Mostantól viszont
a Külgazdasági és Külügyminisztérium hatékony és gyors rendszere is segít a megfelelő érdekérvényesítés elérésében. Márciusban
megjelent a Magyar Közlönyben egy nagyon fontos kormányhatá-
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rozat a szükséges költségvetési források biztosításáról, mely szerint a kormány egyetért azzal, hogy az űrkutatás és űrtevékenység
a magyar gazdaság fejlődése szempontjából kiemelt jelentőséggel
bíró ágazat, és ezen a területen meg kívánja erősíteni a nemzetközi
szervezetekkel, különösen az Európai Űrügynökséggel, a regionális
országokkal, különösen a V4 országokkal közös együttműködéseket. Ezért az eddig meglévő forrásokat, ami összességében évente
2,2 milliárd forintot jelentett az egész szektor számára, mostantól
évente beépülő jelleggel további 2,3 milliárd forinttal kiegészíti.
Ez mekkora mozgásteret tesz lehetővé?

– Elvileg is nagyon jelentős döntés annak deklarálása, hogy Magyarország számára fontos ez a terület, és ezáltal megnyílik számunkra néhány olyan opcionális program, amely eddig zárva volt
előttünk. Ez azt is jelenti, hogy meg tudjuk erősíteni az Európai
Űrügynökségen kívüli, például az orosz űrkutatási programokban
való magyar részvételt is.
A nemzetközi űrtevékenységben való részvételünk a dicsőségen, illetve a hírnevünk öregbítésén kívül milyen gazdasági fellendülést jelenthet az ország számára?

– Az űripar rendkívül innovatív high-tech terület, ami nagyon
nagy tudást és hozzáadott értéket jelent, s ez a nemzetgazdaság
szempontjából is jelentős. Egy teljes egészében magyar tulajdonban lévő kisvállalkozás például többezernyi kisebb-nagyobb alkatrészt szállít az Európai Űrügynökség távérzékelést végző Sentinel
műholdjaihoz, ezzel kulcsfontosságú a szerepe a programban.
Az ilyen kapcsolatok nagyon komoly értéket képviselnek, ami nyil-

vánvalóan erősíti a magyar ipart és a nemzetgazdaságot is. Egyegy űrminősítésnek megfelelt, esetleg már a világűrben is sikerrel
kipróbált eszköz ára a drága luxusautókéval vetekszik. El lehet képzelni, mit jelent, ha sorozatgyártásban is tudunk fedélzeti elektronikát szállítani a robbanásszerűen növekvő számú műholdakhoz
vagy űreszközökhöz. Óriási lehetőségeket rejt magában, ha erre,
a világ teljes ipari vertikumában húzóágazatként megjelenő piacra
be tudunk törni. Ráadásul az űrtechnológiában elért eredményeket a gazdaság, illetve a társadalom is fel tudja használni. Például
a távérzékelési adatfeldolgozásban kifejlesztett felszínképi elemzést ma már sikeresen használják az agykutatásban is. A gazdaság
más területein is fel tudjuk tehát használni az űrkutatásban elért
eredményeket, és ugyanez fordítva is igaz.
Űrkutatásért felelős miniszteri biztosként milyen prioritásokat állított fel?

– A legfontosabbnak azt tartom, hogy legyen saját űrstratégiánk,
amelynek összeállítását a szakmai szereplőkkel közösen már el is
kezdtük. Ez többkörös egyeztetést igénylő folyamat, amelybe be
szeretnénk kapcsolni a kormány számos tárcáját, hiszen egy interdiszciplináris területről van szó. Szintén fontos feladatunk, hogy
biztosítsuk a szakember-utánpótlást ezen a területen, ennek érdekében meg kell erősítenünk a magyar kutatóhálózatot, valamint
a szakképzést és a felsőoktatást, hogy a ﬁataljaink hazai keretek
között juthassanak hozzá az űrmérnöki képzéshez, és igyekszünk
vonzó pályaívet felrajzolni előttük. Szeretnénk továbbá a lehetőségeinket kibővíteni, illetve megerősíteni Magyarország szerepvállalását a nemzetközi missziókban. ¡
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egészségipar, biotechnológia • finomszemcsés anyagok, szerkezet

Közös Egészségipari-Biotechnológiai
Science Park létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot a Semmelweis Egyetem (SE),
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE),
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE),
valamint Józsefváros Önkormányzata.

M

agyarország három, más-más területen kiemelkedő egyeteme olyan egészségipari-biotechnológiai tudáspark létrehozására szövetkezett, amely meghatározó szerepet vállal a mindennapi gyógyításban, a betegellátásban is gyorsan hasznosítható
kutatások, tudásanyag megújításában. Az egyetemek és az ipar,
azon belül az egészségipar és a biotechnológia határterületén működő Science Park létrehozásával az elkövetkező években olyan
fejlesztések várhatók, melyek a mesterséges intelligencia alkalmazásával segítik az egyes képalkotó diagnosztikai folyamatokat, javítják az orvosi ellátás hatékonyságát, új lendületet adnak a hazai
bionikai, orvostechnológiai és gyógyszeripari fejlesztéseknek. A tu-

Forrás: Semmelweis Egyetem

Tudáspark
a József városban

A szándéknyilatkozat aláírói (balról) Sára Botond, Józsefváros
polgármestere és a három egyetem rektora: Merkely Bélaa (SEE),
Szuromi Szabolcss (PPKEE), Koltay Andráss (NKEE)

dáspark segíti az egyetemi tudásbázison alapuló kisebb, koncentrált, technológiaintenzív vállalatok létrejöttét. A sikeres innovációs
ökoszisztéma új munkahelyeket teremtve támogatja a kis- és középvállalkozások, a nagyvállalatok, valamint az egyetemek közötti
hatékony tudás- és munkaerő-áramlást.
Az aláírók (a fenti képen) úgy vélik, hogy a kezdeményezés új
korszakot nyit meg nemcsak az érintett egyetemek, de a magyar
tudomány és felsőoktatás történetében is. ¡

Javíthatunk az anyagok tulajdonságain!
A rangos Wiley kiadó gondozásában megjelenő
A
Advanced Engineering Materials című folyóirat a legjobb 2018-as cikkei közé választotta Gubicza Jenő
egyetemi tanár és társszerzőinek publikációját.

A nagy nyomású csavarással (HPTT) előállított ﬁnomszemcsés
ﬁnomszemcsés (a szemcseméret 180 nm)
Ni - 0,3 at.% Mo ötvözet mechanikai tulajdonságainak változása két különböző hőmérsékletű (600 és 830 K) hőkezelés hatására. A piros nyíl mutatja, hogy az alacsonyabb hőmérsékletű (600 K) hőkezelés növelte az anyag folyáshatárát anélkül, hogy a teljes megnyúlás
csökkent volna. A szilárdság növekedését a kristályhibák átrendeződése okozta.

14

innotéka
inn

2019. május

inno -tér

z ELTE-s kutatócsoport munkájának középpontjában a ﬁnomszemcsés anyagok
szerkezetének és mechanikai tulajdonságainak
kapcsolata áll. A kis szemcseméretű anyagok
előállítása során rendszerint sok kristályhiba
keletkezik, amelyek nagyon kemény anyagot
eredményeznek. Jól ismert tény, hogy a ﬁnomszemcsés anyagok magas hőmérsékleti hőkezelése során a kristályhibák mennyisége
csökken, ami az anyag puhulásához vezet.
Gubicza Jenő (ELTE TTK Anyagﬁzikai Tanszék) és munkatársai feltárták, hogy alacsony
hőmérsékletű hőkezelés esetén a rácshibák
olyan struktúrákba rendeződhetnek, amelyek
nemhogy lágyítják, hanem tovább keményítik
az anyagot. Ez az ELTE-s kutatási eredmény rámutat arra, hogy a kristályhibák mennyiségének, típusának és elrendeződésének jól megtervezett kialakításával a korábbiaknál jobb
mechanikai tulajdonságok érhetők el. A kristályhiba-tervezés módszerével az eddigieknél
nagyobb szilárdságú fémes anyagok állíthatók
elő, amelyek az ipar nagyon sok területén (például az autóiparban vagy a sebészeti implantátumok gyártásában) felhasználhatók. ¡

beltéri gazdálkodás, ehető virágok, oktatás, édesség, ingatlan, rendezvényszervezés, arcelemzés

Egyre több ágazatban
vannak jelen a startupok
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új ágazatok felé. Biztosítási csalások kivédése, automatizált beltéri gazdálkodás,
biztonságos közösségimédia-használat tiniknek – csupán néhány megoldás a Start it
@K&H inkubátorprogramba legutóbb bekerült nyolc csapat innovációja közül.
„A magyar kreativitást és vállalkozó szellemet jól mutatja, hogy
közel negyven csapat jelentkezett részletes, angol nyelvű pályázatával, többnyire informatikai megoldásokkal, de az eddig nem
annyira jellemző területeken is, mint a mezőgazdaság, a rendezvényszervezés és az oktatástechnológia, egyre több az innovatív
ötlet. Mindez alátámasztja véleményünket, hogy a hazai startupok egyre meghatározóbb szerepet töltenek be a gazdaságban,
és alapvető motorjai lehetnek a növekedésnek, hiszen évről évre
több ágazatot hódítanak meg és inspirálnak innovatív szemléletmódjukkal” – mondta Németh Balázs, az inkubátorprogram vezetője.
A pályázati lehetőség lezárultával a legjobb 16 csapat mutatta be ötletét a kiválasztás döntő napján a Pitch Day-en.
Az előadott prezentáció, valamint a csapat elkötelezettségét
és piaci potenciálját is vizsgáló szakmai zsűri – többek között
a PwC és az Unilever felsővezetőinek – véleménye alapján nyolc
új csapat került be a Start it @K&H inkubátorba, és kezdheti
meg a legalább fél éven át tartó közös munkát a dedikált iparági mentorokkal. A startupok lendületes fejlődése érdekében
folyamatos üzleti tanácsadást és képzést kapnak az alkotó szellemű közösségi térben, nem utolsósorban pedig bekerülnek
a K&H hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerébe is.
Magyarország vezető nagyvállalati inkubátora így már
25 startuppal folytatja tovább működését, hogy innovatív ötletükből piacképes termék vagy szolgáltatás váljon. ¡

Az inkubátorba bekerült nyolc új startup
• Az Agro-Inno teljesen automatizált hardvermegoldást kínál a beltéri
gazdálkodáshoz: a gép segítségével a mindennapi felhasználók otthoni
körülmények között termelhetnek gyümölcsöket és zöldségeket. A csapat célja, hogy a kontrollált környezetben történő zöldségtermesztés elterjesztésével szélesítsék a hazai agrárpiacot és az önellátó közösségek
kialakítását. Az eszköz képes beállítani a megfelelő fényt és hőmérsékletet, emellett biztosítja a szükséges tápanyagokat és öntözést is.
• A bedrock.farm automatizált megoldása kifejezetten éttermeknek
állít elő egész évben kiemelkedő minőségű fűszernövényeket, ehető
virágokat és gyógynövényeket. Beépített szenzorokkal folyamatosan
kontrollált, állandó körülményeket biztosít a növények számára. Könnyű
és gyors telepítési feltételeivel a bedrock.farm segítségével az éttermek rengeteg szállítási feladatot és költséget spórolhatnak meg.
• Az ExaMe alapítói olyan alkalmazást fejlesztenek, amelybe a kiadók
pdf vagy docx formátumban tölthetik fel érettségire felkészítő könyveiket. Ezáltal a felhasználók egy olyan felületen érhetik el a felkészüléshez szükséges összes anyagot, amelyet kifejezetten a mobiltelefonos
használatra optimalizáltak.
• A Mongo egy olyan oktatási applikáció, amely a 10–14 éves gyerekeknek nyújt megoldást a mobileszközük és a közösségi média megfelelő
és biztonságos használatához, valamint szüleiknek ennek ellenőrzéséhez.
• A NASIM csapata szuperegészséges vegán édességeket gyárt. Édességeik „mindenmentesek”, azaz nem tartalmaznak glutént, laktózt, cukrot,
pálmaolajat, valamint mesterséges színezéket és tartósítószert sem.
• A Roomly.io egyszerűen használható online felületet kínál az ingatlanok, helyiségek – kifejezetten rövid időre tervezett – bérléséhez.
A startup fejlesztése ideális megoldást nyújt szobák vagy akár rendezvényhelyszínek lefoglalásához is.
• A TicketNinja kulcsrakész megoldást szállít a rendezvényszervezőknek: személyre szabott felületén nemcsak a jegyeladást, hanem a programnaptár kezelését, a regisztráció és a beléptetés feladatait, de akár
a számlázást is elvégezhetik a szervezők, akár több nyelven is.
• A VCU fejlesztése a biztosítási csalások elkerülését segíti videós arcelemzésével. Mesterséges intelligencián alapuló algoritmusuk három
különböző komponens (mimika, hangszín és szövegkontextus) egyidejű
analízisével tud dönteni egy adott biztosítási kárbejelentés valóságtartalmáról.
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Szerző: Szegedi Imre

Innováció: az „Alapkutatástól a piacig”
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Alapkutatástól a piacig”
Innovációs Díját a Mirrotron Kft. vehette át március végén a tudományban és
az iparban is alkalmazható neutronspektroszkópia fejlesztéséért. Mezei Ferenc
akadémikus egy közel öt évtizeddel ezelőtti felfedezését ismerték el.

M

ezei Ferenc ﬁzikus alig harmincéves volt, amikor
1972-ben a csillebérci kutatóreaktornál kísérletileg
igazolta az általa megjósolt neutronspinechó elvét.
A felfedezés új távlatokat nyitott az anyagkutatásban. A kísérletekhez úgynevezett polarizált neutronokra volt
szükség, amelyeket az akkori módszerekkel alacsony hatékonysággal állítottak elő. A magyar ﬁzikus megoldást keresett, s így jutott
el 1976-ban a vékony, pár nanométer vastagságú rétegekből álló,
interferenciaelv alapján működő szupertükör elvének kidolgozásához, amely világszerte alapja lett a lézer-, röntgen- és neutronoptikai eszközöknek. „Alapkutatási műszerfejlesztési problémát
oldottam meg. A jól felszerelt csillebérci Központi Fizikai Kutató Intézet kiváló lehetőséget kínált a szupertükör kísérleti körülmények
közötti kipróbálására. Az első példányokat egy technikus kollégával én gyártottam – mondta el magazinunknak az akadémikus. –
Ez az alapvető kísérleti bizonyítási munka kettőnk három hónapnyi
idejét vette igénybe, és nagyjából harmincmillió forintba került.”
A következő lépésként olyan módszert kellett kifejleszteni,
amely nem néhány tucat, hanem akár tízezer szupertükör előállítására alkalmas – nem egyedül neki volt szüksége ennyi szupertükörre, hanem a kutatásnak világszerte. Ezt Mezei Ferenc már
erre a témára felvett munkatársakkal végezte el, mintegy 400 millió forint költséggel. Ennek a céltudatos, alkalmazott kutatási projektnek az eredménye olyan technológia kifejlesztése lehet, amely
alkalmas arra, hogy ipari innovációs érdeklődésre számítson. Ezt
a fejlesztést itthon is elvégezhette volna, de belátható időn belül
nem lehetett ilyen mértekű forrást találni a kutatóintézetekben.
Az eljárásra nem kért szabadalmat, mert elég egy apró technológiai változtatás, és bárki szabadon készíthet szupertükröt. „Senki
sem ﬁzetett nekem a szellemi termékem felhasználása után díjat.
De a technológiát Budapestre is elhoztuk” – emelte ki a ﬁzikus.
Mezei Ferenc és KFKI-s kollégái szupertükrök gyártására céget
hoztak létre 1992-ben – a Mirrotron Kft.-nek nemcsak alapítója,
hanem újabban az ügyvezetője is. „Kollégáim unszolására határoztunk úgy, hogy szupertükrök ipari szintű gyártására vállalkozunk,
ami hamarosan szupertükörrendszerek készítésére is kiterjedt.
Az általam felfedezett szupertükrökből nem csak nyugati cégek
jutnak haszonhoz. Szupertükröket ma öt-hat vállalkozás állít elő
a világon, a Mirrotron vállalat részesedése a világpiacon mintegy
25 százalék” – summáz az akadémikus.
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A szupertükröket gyártó Mirrotron 25 év alatt mintegy 15 milliárd forintért exportált berendezéseket és komponenseket. Az üzleti tevékenység részben szupertükrökre, részben a szupertükröket
tartó szerkezeti és egyéb neutronműszerekre, alkatrészekre koncentrál. A vállalat 28 fős létszámával 21 országba exportált. Lényegében a világ minden jelentősebb, főleg az élő és élettelen anyagok kutatására fókuszáló neutroncentruma használja a Mirrotron
termékeit. A szupertükörpiac ma is növekedő tendenciát mutat.
A cég 2018-ban, a berendezés továbbfejlesztésével, közel 800 millió
forint bevételhez jutott.
Magyarország egyik legdrágább tudományos eszköze a Budapesti Kutatóreaktor, amelyet jelenleg az MTA Energiatudományi
Kutatóközpont üzemeltet. A reaktorra a Mirrotronnak szüksége
van, mert kiszállítás előtt minden tükröt tesztelni kell. A kutatóreaktor kiváló viszonyítási pont arra, hogy mit ért el a Mirrotron:
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A Mirrotron Kft. által építe
píte
pí
tetttt és
használt sputter berendezés
nagy felületű, atomi pontosságúú
vékony rétegek készítésére.

a cég éves exportbevétele több mint 15 éve átlagosan ugyanannyi,
mint a kutatóközpont évi költségvetési támogatása. Egyetlen kis
találmány hozott ilyen jelentős bevételt. „Magam is megtapasztaltam, hogy milyen sok nehézséget kell leküzdeni, mire az alapkutatásból piacon eladható termék lesz. Először is sok pénz kell. Fontos
szempont, hogy sokkal többe kerül az alkalmazott kutatási szakasz, mint maga a felfedezéshez vezető út. Az is bebizonyosodott,
hogy időben is hosszú folyamatról van szó – a szupertükör elvének
felfedezésétől a tömeggyártásban megjelenő termékig tizenöt év
telt el” – foglalta össze az elmúlt időszakot az akadémikus.
Hazánkban a kutatás-fejlesztés nem csak az akadémiai kutatóintézet-hálózat feladata, az egyetemeken és egyes nagyvállalatoknál is folyik ilyen munka. A világon mindenütt igaz, hogy az alap-

kutatási eredmények jelentős része – kilencven százalékot szoktak
emlegetni – nem hasznosul a gyakorlatban. Amiből mégis lesz valami, általában nem ott ölt testet, ahol megszületett. Ugyanis ehhez még gyakran a felfedező munka volumenét sokszorosan meghaladó alkalmazott kutatásra van szükség, ha sikerül, mielőtt ipari
beruházás a nyereség reményében lehetséges lenne. A közpénzből
ﬁnanszírozott nyugati kutatóintézetekben általában a források
negyede alap-, háromnegyede alkalmazott kutatásra megy. Mezei
Ferenc szerint nálunk is ezt a ﬁnanszírozási arányt kellene elérni. „Ezt
természetesen a nagyon jól teljesítő alapkutatás szinten tartásával
(azaz a nemzeti jövedelemmel arányos fejlesztésével) és az ipartól
függetlenül közﬁnanszírozott alkalmazott kutatás jóval gyorsabb
felfuttatásával kell megvalósítanunk” – jegyezte meg a professzor.
A ﬁzikus hosszú pályája alatt nem találkozott olyan kutatóval,
aki ne szerette volna, hogy az eredménye valamilyen formában
hasznosuljon. A kutató meg akar oldani egy problémát, és örül,
ha abból a többi ember számára hasznosítható fejlesztés lesz. Ami
nem mindig sikerül. Ő is számos olyan cikket írt, aminek még nem
látni a gyakorlati hasznosíthatóságát, vagy akár hosszú távú kihatását a tudományos kutatásra. Ez a dolgok rendje, ezért kutatás
a kutatás. Az alapkutatásból eredő neutronspinechó elv, az azt
követő innovációk sora, majd a termékfejlesztés és piaci bevezetés
szinte példa nélküli széles skálája az innovációs tevékenységnek.
Az amerikaiak mondják, hogy amikor elhagyjuk ezt a világot,
úgy tegyük, hogy valamilyen formában pozitív nyomot hagyjunk
magunk után, akármilyen szinten. Make a diﬀerence! – ő is ezt az
elvet vallja. A szupertükrök csak egy példa. ¡
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együttműködő, autonóm mobil robot • orvosi minta, dróntartály

A családi vállalkozások és az Ipar 4.0
A közel harmincezer családi vállalkozás a hazai gazdaság jelentős részét alkotja,
a kis- és középvállalkozói szektor 58 százalékát teszi ki. Jellemzően a feldolgozóipar területén tevékenykednek, illetve tudományos-műszaki tevékenységet végeznek. A magyar családi vállalkozásoknak – a generációváltás mellett, hogy kielégítsék az egyre növekvő piaci igényeket – olyan kihívásokkal is meg kell küzdeniük,
mint a digitalizáció és az Ipar 4.0 térhódítása.

A

hazai vállalkozói szféra résztvevői számára az automatizáció lassan nem a versenyelőny megszerzésének eszköze, hanem a túlélés egyik feltétele a piacon.

Az autonóm mobil robotok (AMR-ek) hihetetlen rugalmasságot és
növekvő hatékonyságot képesek nyújtani nemcsak a nagy-, hanem a kisvállalkozásoknak is a belső logisztikai folyamataikban. Ezeket az egyedi,
együttműködő robotokat az iparágak és az egészségügyi szektorok széles köre alkalmazza belső szállítási folyamataik automatizálására. Könynyen irányíthatóak – akár mobiltelefonnal vagy tablettel is –, a kiﬁnomult szenzoroknak köszönhetően pedig az emberek és akadályok körül
biztonságosan tudnak közlekedni. A fejlett mobil robotok új generációi
gyorsan behozzák az árukat, a befektetés többnyire kevesebb mint egy
év alatt megtérül.
„Az a meggyőződésem, hogy egy dolog A-ból B-be mozgatása nem kifejezetten értékes, ám kiadás” – véli Niels Jul Jacobsen, a Mobile Industrial
Robots stratégiai igazgatója, aki szerint, ha sikerül automatizálni a szállítmányozást, csökken a termelési költség, a gyártási hatékonyság pedig
növekszik. Úgy véli, hogy, hogy azoknak a vállalatoknak, amelyek versenyképesek akarnak maradni, az automatizáció jelenti a jövőt. ¡

Drónok szállítják az or vosi mintákat
Elindult az első, az amerikai légügyi felügyelet által jóváhagyott rutinszerű
drónkiszállítás. A globális piacvezető logisztikai cég, a UPS úttörő szolgáltatása
lehetővé teszi az orvosi minták pilóta nélküli drónokon történő kiszállítását.

A

megoldást az autonóm dróntechnológiák vezetőjével, a Matternettel
együttműködve indították el. A drónok alkalmazásával lehetőség nyílt
az igény szerinti, akár egynapos szállításra, a késések elkerülésére, az orvosi
szállítás hatékonyságának növelésére, a potenciális életmentő vizsgálatok gyors
elvégzésére, és mindezt alacsonyabb költségek mellett.
Az orvosi mintát – például vérmintát – egy biztonságos dróntartályba
helyezik el, melyet a drón egy speciálisan kiképzett távoli pilóta felügyelete
mellett, egy előre meghatározott repülési útvonalon szállít el a rögzített leszállóhelyre.

A mostani bevezetést egy több mint féléves tesztsorozat előzte meg. Ez az új együttműködés a UPS legújabb programja, amelyben a drónjáratokat hasznosítják az egészségügyi logisztika támogatására, és
egyben ez az első, az amerikai légügyi felügyelet által
jóváhagyott rutinszerű drónkiszállítási program. ¡
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Szerző: Bencze Áron • Fotó: honvedelem.hu/Rácz Tünde • Ábra: Porkoláb Imre

Digitális ugrásra készül
a Magyar
Honvédség

Napjainkban egy, a korábbitól eltérő, gyökeresen új hadviselés küszöbén állunk – hangsúlyozta lapunknak adott
interjújában Porkoláb Imre, aki szerint a Magyar Honvédség számára is elengedhetetlen, hogy sikerrel menedzselje
a digitális transzformációt és az ezzel együtt járó szervezetikultúra-váltást. Az ezredes, aki a Pentagonban is dolgozott,
A stratégia művészete. Szervezeti innováció kiszámíthatatlan környezetben Szun Ce gondolatai alapján című, e hónapban megjelenő könyvében egy olyan szemléletet mutat be,
mely eligazítást nyújt a dinamikusan változó környezetben.
Jelenleg a Honvédelmi Minisztérium nemzeti fegyverzeti
igazgatójának kutatás-fejlesztésért és innovációért felelős
helyettese. A rendszerváltás óta kevésbé jellemezte a Magyar Honvédséget a kutatás-fejlesztés, pláne az innováció.
Mindig is a hadviselésnek ez a szakterülete vonzotta?

– Az elmúlt évtizedek védelmi reformjai valóban a Magyar Honvédség technikai eszközállományának erodálását eredményezték,
azonban már az évezred elején elindult egy szemléletváltás a had-

seregben. Azok után, hogy 2003-ban hadszíntéri szolgálaton vettem részt az Iraki Szabadság műveletben, hazatérve egy speciális
feladatban működtem közre: a honvédség különleges műveleti
képességét kellett megalakítani. A biztonságpolitikai környezetben végbement változások kényszerítették ki az új képesség megteremtését, mi pedig viszonylag rövid időn belül, 2009-re eljutottunk odáig, hogy megkötések nélkül hajtottunk végre különleges
műveleteket Afganisztánban, és azóta is részt veszünk missziókban
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környezet hatására ki kell lépniük a kereteik közül, és egy úgynevezett „oﬀszet” stratégiát hirdetett, amelynek részeként egyfajta
hidat építettek az innovációs ökoszisztéma felé. A szilícium-völgyi
startupok ugyanis rohamos fejlődésükkel rövid időn belül képesek
voltak felforgatni komplett iparágakat, és ez hatással volt a haderőre is. Ugyanezt a nyitottságot tapasztalom az utóbbi időben
a Magyar Honvédségben és a kormányzatban is.
Mit jelent mindez a gyakorlatban?

Két évvel ezelőtt az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi
és haderőfejlesztési programját indította el a Magyar Honvédség a Zrínyi 2026 programmal. A pénz biztosítása mellett komoly kormányzati szándék látszik egy új nemzeti védelmi ipar
felépítésére. Emellett elindult a hazai talentumok felkutatása
és megtartása is, fontossá vált a civilek, azaz a kis- és középvállalkozások, valamint startup vállalkozások bevonása
a védelmi ipari fejlesztésekbe.

a világ legveszélyesebb országaiban. 2009-ben én magam is itt találkoztam először a hagyományostól teljesen eltérő vezetéstechnikai szemléletmóddal a NATO különleges műveleti parancsnokságán. Szükség is volt az új döntéshozatali módszerekre és szervezeti
megoldásokra, hiszen a terroristák elleni küzdelemben a konvencionális lépések abszolút hatástalannak bizonyultak. Az innováció
lassan másfél évtizede szerves része az életemnek. 2005-ben első
magyar katonaként elvégeztem a kaliforniai Monterey-ben az NPS
(Naval Postgraduate School) különleges műveleti, gerillaharccal,
terrorizmus elleni harccal foglalkozó stratégiai szintű képzését, és
azóta más szemmel tekintek a hadviselésre.
Milyen más külföldi kiküldetéseken vagy képzéseken vett
még részt?

– Kiemelkedő teljesítménnyel végeztem el a világ legjobbjának
tartott tisztképző intézményét, a Brit Katonai Akadémiát. Itt vált
igazi vezetővé többek között Sir Winston Churchill, sőt Vilmos és
Harry herceg is. 2011 júliusától az Amerikai Egyesült Államokban
a NATO Stratégiai Transzformációs Parancsnokságon teljesítettem
szolgálatot a Magyar Honvédség Nemzeti Összekötő Képviselet
vezetőjeként. Amerikai kiküldetésem idején tanulmányokat folytattam a Harvard és a Stanford Egyetemen is, a legérdekesebb
kihívást mégis egy másik NATO-megbízatás nyújtotta: 2018-ig
a katonai szervezet Szövetséges Transzformációs Parancsnokság
parancsnokának képviselőjeként dolgoztam a Pentagonban, ahol
a többi között az amerikai egyesített vezérkarral, a Védelmi Minisztériummal, illetve a Washingtonba települt kiemelt kutatóintézetekkel tartottam a kapcsolatot. Ekkoriban nevezték ki védelmi miniszternek Ashton Cartert, aki szemléletváltást vitt a
Pentagonba. A tárcavezető felismerte, hogy a megváltozott üzleti
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– Az elmúlt évtizedekben nem volt elegendő anyagi forrás valódi
reformok végrehajtására, most azonban nemcsak a pénzt biztosítják, de komoly kormányzati szándék látszik egy új nemzeti védelmi ipar felépítésére is. Emellett pedig elindult a hazai talentumok
felkutatása és megtartása is, azaz végre fontossá vált a civilek, azaz
a kis- és középvállalkozások, valamint startup vállalkozások bevonása a védelmi ipari fejlesztésekbe. A startupok ugyanis, akárcsak az irreguláris hadviselő felek, sokkal agilisabban és rugalmasabban közelítik meg a problémákat, és a nagyvállalatok tervezésen alapuló rendszerei egyszerűen képtelenek követni ezt a tempót. A vállalati kockázati tőke átfutási ideje, az általunk jelenleg
alkalmazott beszerzési módszerek és szabályozók túl hosszúnak
bizonyulnak ahhoz, hogy reagálni tudjanak a változásokra és kiﬁzetődők legyenek. Mindig is azt vallottam, sokféleképpen lehet
a hazát szolgálni: valaki katonaként védi az országát, más egy olyan
fejlesztésen dolgozik, mely hatékonyabbá teszi a védekezést. Jelenleg egy újabb stratégiai paradigmaváltás intézményi alkalmazkodás szakaszában járunk, amikor a Magyar Honvédség számára is
elengedhetetlen, hogy sikerrel menedzselje a digitális transzformációt és az ezzel együtt járó szervezetikultúra-váltást.
Könyvében is arról ír, hogy gyökeresen új hadviselés küszöbén állunk, amelyben az évezredeken keresztül egymástól
különálló stratégiai szemléletmódok integrációja, valamint az ember-gép szimbiózisa teljesen új távlatokat nyit
a hadviselő felek számára. Ez egyben a klasszikus háborúk
végét is jelentheti?

– A konvencionális hadviselés kora napjainkra sem zárult le, a jelenlegi NATO-iránymutatás szerint továbbra is biztosítani kell egy
nehézdandárt, ám az tény, hogy a spektrum mára kinyílt. A Krím
félszigeten vagy Ukrajnában történt események egyértelműen
megmutatták, hogy folyamatos információs hadviselés folyik a
kibertérben is, és valamennyi hadszíntéren egyszerre következnek
be a változások. Korábban jóval kiszámíthatóbb volt egy háború:
nagyjából ismerték egymást a szembenálló felek, le lehetett modellezni, mi várható egy összecsapás során. Napjainkra teljesen átalakult és sokszereplőssé vált a hadszíntér, a szürkezónás hadviselésre
reagálva pedig már a NATO-ban is megalakult egy különleges műveleti parancsnokság, hiszen a terrorhálózatokkal szemben a hagyományos haderővel már nem lehet felvenni hatékonyan a harcot.
Ez az úgynevezett negyedik generációs hadviselés kora.
Miképp alakul át napjainkban a háború stratégiája?

– A kérdés megválaszolásához érdemes visszatekinteni egészen
az ókortól a 21. század első évtizedéig, amikor alapjában véve
két, egymástól eltérő szemléletmódot ﬁgyelhettünk meg. A bié
módszer (nyers erőt előtérbe helyező) évszázadokon keresztül
egyeduralkodóvá vált a tömeghadseregek körében, ugyanakkor

innováció

innovációs ökoszisztéma, digitális transzformáció, szervezetikultúra-váltás, stratégia

a hagyományostól eltérő, métis szemlélet (cselre, fondorlatra építő), amelyet az irreguláris hadviselő felek sok esetben sikerrel alkalmaztak, a közelmúltban rendkívüli mértékben felértékelődött, és
a legújabb generációs hadviselés során integrálódott a bié szemléletmódot előtérbe helyező tradicionális hadviseléssel. Az integrált
struktúra legfőbb jellegzetessége, hogy komplexebb, de gyorsabb
lefolyású válsághelyzetek kialakulását teszi lehetővé, amelyekkel
szemben a jelenlegi tradicionális döntéshozatali és válságreagálási
modellek nem képesek időben és hatékonyan fellépni. Az új típusú, határok nélküli hadviselés legfontosabb alapelvei a mindenirányúság, a szinkronicitás és az aszimmetria.
Mit jelentenek ezek a fogalmak?

– A mindenirányúság azt jelenti, hogy a győzelem kivívásához valamennyi hadszíntér lefedésére, illetve a háborús aspektusok széles tárházának (politikai, gazdasági és kulturális területek) teljes
kiaknázására van szükség. A szinkronicitás a hadszínterek széles
tárházát felhasználó műveletek egyszerre, egymással egy időben

történő alkalmazását fedi le, az aszimmetria pedig az információs
fölény kialakítását és folyamatos fenntartását tűzi ki célul annak
érdekében, hogy a különböző célcsoportokat hatékonyan befolyásolni tudják a műveletek valamennyi időszakában. Az integrált
hadviselés megjelenésével olyan helyzet alakult ki, amelyben kiszámíthatatlan viszonyok között és nagyon gyorsan kell reagálni
általában olyan környezetben, ami már nem békeállapot, de még
nem is háború, így meglehetősen nehéz megtalálni azokat az elemeket és összetevőket, amelyek aktivizálásával hatékonyan válaszolhatunk egy stratégiai kihívásra. Nem csoda, hogy válaszadás
tekintetében a bürokratikus alapokon szerveződő haderők kiemelt kérdésként kezelik napjainkban a reagálóképesség növelését
és keresik a megoldásokat, hogyan is tudnák sikerrel végrehajtani
a digitális transzformációt a haderőben. A változások felismerése
ugyanis ma már nem elegendő a sikerhez, az arra való gyors, hatékony válaszadás, a folyamatosan és egyre gyorsabban megváltozó
körülményeknek megfelelő adaptáció és az alkalmazkodási képesség egyre hangsúlyosabb szerepet kap.
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Korábbi előadásaiban többször használta a küldetésalapú
vezetés 2.0 fogalmát. Ez jelentené a modern hadsereg hatékonyságának titkát?

– A poroszok 1806-os jénai vereségük után alakították át teljesen
a tisztek képzését, és a küldetésorientált vezetésszemléletet, az
iránymutatást és a decentralizált végrehajtást helyezték előtérbe. A sikerük titka abban rejlett, hogy rendkívül nagy hangsúlyt
fektettek a tisztek oktatására, akiket a stratégia, a harcászat és
a vezetéselmélet területein a lehető legjobban készítettek fel. Arra képezték őket, hogy rendszeresen váratlan és kiszámíthatatlan helyzetekben kellett az elöljáró szándékának megfelelő gyors
döntést hozniuk. A második világháborúban a Wermacht által
alkalmazott Blitzkrieg (villámháború – a szerk.) sikere elsősorban
nem a félelmetes páncélosoknak volt köszönhető, hanem annak,
hogy minden alakulat vezetője a folyamatosan változó helyzetre
önállóan és gyorsan tudott reagálni. A központi vezetői szándék
decentralizált végrehajtása a 21. században továbbra is a siker kulcsát jelenti, de ki kell egészíteni a kor aktuális kihívásaival. Olyan
emberi képességek fejlesztésére kell koncentrálnunk, mint a problémamegoldás, kritikus gondolkodás, kreativitás, hálózatépítés és
a változó körülményekhez való gyors és megfelelő alkalmazkodás.
A könyv alcíméből kiderül, hogy Szun Ce tanaiból is merített. A háború művészete nemcsak a kínai, hanem az
egész világ hadtudományi irodalmának egyik legnagyobb
hatású műve. Az ókori filozófus és hadvezér mely tézisei
állták ki az idő próbáját?

– Sokadik alkalommal olvastam már ezt a könyvet, de még legutóbb is alig tudtam letenni – számos meglátása megelőzte korát.
Az egyre inkább technológiafókuszú világban Szun Ce 2500 évvel
ezelőtt született műve óta egyvalami továbbra sem változott.
Alapvetően a hadviselés még mindig az emberi akaratok összecsapásának próbája, és bármennyire is fontos a technológia szerepe, még mindig az ember a meghatározó tényező az összecsapások kimenetelében, még akkor is, ha ezt ma már a gépekkel
szimbiózisban valósítja meg. Ezt a gondolatot rendkívül fontos
fókuszba helyezni, amikor új technológiák beszerzéséről és azok
rendszeresítéséről hozunk döntéseket nap mint nap. A lényeg
nem az új technológia, hanem az, hogyan leszünk képesek azokat teljesen újszerű módon felhasználni. A történelemben ugyanis

többször láthattuk, hogy alapvetően így lehet átütő sikereket elérni. Véleményem szerint az innováció a hadviselésben elsősorban
nem arról szól, hogy gyorsabban kifejlesztünk egy technológiát,
hanem arról, hogy gyorsabban tudjuk ellenfeleinknél az újdonság elsajátítását a legalsó szintekig eljuttatni. Mert a katonának
készség szintjén kell kezelnie és akár újszerű módon hasznosítania
a legújabb fegyvereket és gépeket. Érdekes módon Szun Ce esetében is előkerülnek a bié és métis kínai megfelelői, és az ókori hadvezér is azt vallja, hogy ezeket együttesen kell alkalmazni, egyik
sem jobb vagy rosszabb a másiknál. Az utóbbi évszázadban a
nyugati világ nagyon elment a tradicionális menedzsment típusú
irányba. És most ennek isszuk meg a levét…
Ez alól a magyar haderő sem kivétel, ráadásul a hadsereg
létszámát a rendszerváltáskor számontartott 110 ezerről
napjainkra közel a negyedére építették le. Hogyan újulhat
meg a Magyar Honvédség?

– Fontos megjegyezni, hogy a jelenlegi 30 ezres professzionális haderőnk 20 ezer önkéntes tartalékossal bővíthető, ráadásul
Magyarország – már egy szövetségi rendszer tagjaként – fenyegetettség esetén számíthat a NATO támogatására is. Mindehhez
az utóbbi években a hadsereg hadrafoghatóságában sikerült előrelépnünk, ám miután megszüntették a sorkötelezettséget, a civil
lakosság szinte semmit sem érzékelt ebből az óriási változásból.
Két évvel ezelőtt az elmúlt évtizedek legnagyobb honvédelmi és
haderőfejlesztési programját indította el a Magyar Honvédség.
A Zrínyi 2026 program segítségével reményeink szerint válaszokat
tudunk adni arra, hogyan képzeljük el az ország biztonságának garanciáit a mai változó nemzetközi környezetben. Egyre gyorsuló
döntésfolyamatok mellett kell a jövő hadseregét felépítenünk,
miközben egyre nehezebben megjósolható, mivel kell szembenéznünk az elkövetkező években. A beszerzések mellett komoly hangsúlyt fordítunk arra, hogy a Magyar Honvédség innovatív legyen.
A korábbi robusztus rendszereink akár 20-25 év alatt vezényeltek
le egy-egy struktúraváltást, erre azonban már nincs idő, a tanulási
és szervezeti folyamatokat teljesen át kell alakítanunk. A tét hatalmas! Azok a szervezetek, amelyek képesek sikerrel venni ezt az
akadályt, generációs ugrást hajtanak végre, azok pedig, amelyek
elbuknak, letűnt korok szemléletmódjával és módszereivel lesznek
kénytelenek felvenni a küzdelmet másokkal szemben.
Ehhez a generációs ugráshoz elengedhetetlenek lesznek a minőségi magyar katonák. A hazai kiképzés nemzetközi összehasonlításban mennyire
állja meg a helyét?

– Tapasztalataim szerint kiválóak a magyar
katonák, nemzetközi megmérettetéseink

A magyar katonák a nemzetközi megmérettetésekben általában a legjobb 10 százalékban végeznek. Éles bevetésen is jó
a hírük: a missziók során a kontingensek
szerepvállalásáról folyamatosan pozitívak
a visszajelzések.
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Januárban megalakult a Magyar Honvédség Modernizációs Intézete. Májusban kezdi meg működését a Védelmi Innovációs
Kutatóintézet, amely az innovációs ökoszisztémával tartja majd a kapcsolatot. A Honvédelmi Minisztérium számos együttműködési megállapodást írt alá a hazai felsőoktatási intézményekkel, ezek célja elsősorban kettős felhasználású termékek
vonatkozásában tervezett alkalmazott kutatási projektek beindítása.

során általában a legjobb 10 százalékban végzünk. 1994-ben például, amikor kikerültem az angliai Sandhurstbe, a volt Varsói Szövetség országainak katonái közül elsőként nyertem el a legjobb
külföldi kadétnak járó tiszti pálcát, amit két évre rá egy másik magyar kadét, Benei Péter vehetett át. Ezért az elismerésért több
mint 50 ország katonái versengenek évről évre. Éles bevetésen is jó
a hírünk: a misszióink során a kontingensek szerepvállalásáról folyamatosan pozitív visszajelzéseket kaptam.

januárban megalakult a Magyar Honvédség Modernizációs Intézete, májusban pedig megkezdi működését a Védelmi Innovációs
Kutatóintézet is, amely az innovációs ökoszisztémával tartja majd
a kapcsolatot. A Honvédelmi Minisztérium számos együttműködési megállapodást írt már alá a hazai felsőoktatási intézményekkel a szorosabb együttműködés reményében, amelyekkel elsősorban kettős felhasználású termékek vonatkozásában tervezünk
alkalmazott kutatási projekteket beindítani.

Milyen szervezeti és technológiai lépések valósultak meg
az utóbbi időben itthon?

Mennyi idő múlva érzékelhetjük az átalakítás kézzelfogható jeleit?

– A Honvédelmi Minisztérium, valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium közötti együttműködés rendkívül szoros, és
emellett tavaly nyár óta a nemzeti védelmi ipari és védelmi célú
fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért
felelős kormánybiztosa is van Magyarországnak. Fókuszba kerül a
hazai ipar fejlesztése, és természetesen olyan befektetők Magyarországra vonzása, akik e területen a világ élvonalába tartoznak.
Közülük is kiemelkedik az Airbus nemrég bejelentett beruházása.
A világ egyik vezető repülés- és űrtechnikai vállalatának magyarországi gyárában nemcsak alkatrészeket fognak gyártani, de egy
légi ipari klasztert is szeretnének létrehozni hazánkban. Ezzel
párhuzamosan elindult a magyar haderő felfegyverzése: a Honvédelmi Minisztérium legutóbb 36 helikoptert vásárolt, 20 darab
H145M és 16 darab H225M típusút. 2018 végén szerződést írt alá
a honvédség a német Krauss-Maﬀei Wegmann céggel 44 darab
Leopard 2-es harckocsi és 24 darab PzH 2000 önjáró löveg beszerzéséről. Újraindítjuk a magyar fegyvergyártást: katonáink új
fegyvereit, a P–07, P–09 típusú pisztolyokat, a Bren 2 típusú gépkarabélyokat és a Scorpion Evo 3 géppisztolyokat Kiskunfélegyházán állítják majd elő. Megkezdődött az intézményi átalakulás is:

– A jeleket már idén is felfedezhetjük, hiszen a kis- és középvállalkozásokkal való kapcsolattartás és a kutatás-fejlesztések terén
már ez év második felében konkrét együttműködésekre számítunk. A valódi szervezetikultúra-változáshoz azonban több időre
van szükség. Nemrég lehetőségem volt személyesen beszélgetni
az IBM egyik vezetőjével, az ő elmondása szerint a cégnél öt évig
tartott a szervezeti struktúraváltás. Természetesen minden szervezetben van egy önkéntes ellenállás az újjal szemben, és ahogy
az üzleti életben, úgy a haderő esetében sem a csúcsvezetőknél
jelentkezik ez a probléma, ők történelmi lehetőségként tekintenek
az előttük álló néhány évre. A tapasztalatok szerint elsősorban
a középszinten levő menedzserréteg áll ellent a szervezetikultúraváltásoknak. Nem kell azonban mindenkit meggyőzni ennek
a szükségességéről, ha a szereplők 25 százaléka nyitott rá, akkor
elindulhat a folyamat, ezért reményeim szerint két-három éven
belül már a Magyar Honvédségnél is érzékelhető lesz a változás.
Úgy látom, 2026-ra egy jóval aktívabb és rugalmasabb haderővel
fog rendelkezni az ország, ami elengedhetetlen lesz a jövőben,
hiszen az új technológiák hasznosításához egy adaptívabb, vagyis
alkalmazkodóbb szervezeti struktúrára van szükségünk. ¡
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Szegedi Tudományegyetem; u-szeged.hu • OMI Optika Mérnökiroda Kft.

Egyetemek közötti kutatóhálózat
Korunk egyik jelentős kérdésével foglalkozó, a fenntartható
nyersanyag-gazdálkodásra fókuszáló tematikus hálózatot
(EFOP 3.6.2-16-2017-00010) hoztak létre 2017-ben Szeged,
Miskolc, Pécs és Sopron felsőoktatási intézményei.

A

konzorcium elsősorban a másodnyersanyagok (hulladékok és maradékanyagok) hasznosítására, környezetipari
és energetikai alkalmazások fejlesztésére
szerveződött. Az együttműködésben olyan

A projekt résztvevőinek látogatása
az SZTE környezetmérnöki laborjában.

kutatói csoportokat hoztak létre, amelyek
egyebek között a szén-dioxid-kibocsátás,
a szennyvizek és szennyvíziszapok haszno-
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sítását vizsgálják, de mindezek mellett
foglalkoznak a települési szilárd hulladék
mint másodlagos nyersanyagforrás felhasználásának lehetőségeivel is. Külön csoport
kutatja a lignocellulózok hasznosítását,
az elektronikai és elektromos eszközök hulladékából értékes anyagok kinyerését, illetve a nagy tömegű ipari és bányászati
hulladékok és melléktermékek innovatív
hasznosítását. A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) május 6. és 10. között egy nemzetközi rendezvényen, 25 angol nyelvű előadással mélyíti tovább a szakemberek ismereteit az alapkutatási témákat érintő
kérdésekben. A meghívott előadók között
találkozhatunk belga, görög, olasz, német
és spanyol szakértőkkel is. De lesz felszólaló
a Kárpát-medencéből is, a Babeş–Bolyai Tu-

innováció, zöldkörnyezet

dományegyetem oktatója személyében.
A fenntartható nyersanyag-gazdálkodási
projekt 2020 június végén zárul, és minden bizonnyal a helyi önkormányzatok is
hasznosítani tudják majd az eredményeit
a többi között a vízgazdálkodásban, a széndioxid-kibocsátás csökkentésében, valamint a települések szilárd hulladékának
hasznosításában. ¡

vízi ökoszisztéma, mikroműanyag, egészségügyi problémák, szabályozás

Szerző: Paulikk Katalin

Műanyaghulladékaink
ökológiai körforgásban

Az emberiség hulladéktermelése napjainkra meghaladja a négymillió tonnát naponta,
aminek egyre nagyobb részét képezik a műanyagok, melyek lebomlási ideje akár több
ezer év is lehet. Viszonylagos kémiai stabilitásuk ellenére azonban szivárgó adalékanyagaik és aprózódásuk révén egyre nagyobb veszélyt jelentenek a környezetre, főleg
a vízi ökoszisztémákra, nyilatkozta magazinunknak Németh Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vízügyi Karának tudományos munkatársa, aki különösen az aprózódás
következtében kialakuló mikroműanyag-szennyezettség eddig kevéssé vizsgált veszélyeire hívja fel a figyelmet. Mivel az egész bolygót érintő kérdésről van szó, az utóbbi
évtizedben néhány fontos vizsgálat igyekezett fényt deríteni a műanyaghulladékok
okozta környezetvédelmi és egészségügyi problémák valódi súlyosságára.
A Föld óceánjaiban a tengeráramlások következtében öszszeterelt műanyagtörmelékekből idővel hatalmas foltok
alakultak ki, a legismertebb a Kalifornia és Hawaii között
félúton elterülő nagy csendes-óceáni szemétfolt. Mekkora
a veszély, mi az, amit látunk ebből, s mi az, amit nem?

– Elég nagy. Ha arra gondolunk, hogy a műanyagok többnyire stabilak, ezért sem bomlanak le – legalábbis biológiailag a legtöbbje
nem –, mondhatnánk azt is, hogy akkor semmi baj sincs ezzel. Ha
viszont közelebbről nézzük meg a problémát, akkor több veszélyt
is látunk. Az első, ami szembetűnik, hogy a környezetünk ﬁzikailag
elszennyeződik. Észak-Afrikában úgy tizenöt évvel ezelőtt jártam
először, s amikor lejjebb ereszkedett a repülőgép, nem tudtam,
hogy mi az a szemem elé táruló sok pici, fehér pont a sivatagban,

nagyon nagy területen, többé-kevésbé egyenletesen elosztva.
Már majdnem leszállt a gép, amikor közelebbről látva rájöttem,
hogy ezek fehér műanyag zacskók, milliószámra a sivatagban. Egy
másik történet, jóval korábbról: amikor Thor Heyerdahl Kon-Tiki
expedíciójával először szelte át a Csendes-óceánt 1947-ben, kék,
tiszta vizeken vezetett az útja, viszont a második expedícióján,
pár évtizeddel később már nagy kiterjedésű olajszennyeződéseket
és műanyagok ezreit látta a vízben úszni.
A műanyagok ötvenéves diadalútjának árnyoldala mégis
csupán napjainkban került olyan súllyal a közbeszédbe,
ami rávilágít fogyasztói társadalmunk felelőtlen viselkedésére, holott a tudományos irodalomban az 1970-es évek
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A tengerekbe került összes műanyaghulladéknak legfeljebb 1-2 százalékát látjuk a felszínen, és csak alig 0,1 százalékát találtuk meg
a csendes-óceáni nagy szemétfoltban. A műanyag egy része lesüllyed a tengerfenékre, a felszínen úszó másik rész viszont aprózódik.
elején jelentek meg az első tanulmányok az óceánok elszennyeződéséről. Miért éppen most?

– Az embereket a szenzáció érdekli, és a környezetszennyezés
akkor válik hírré, amikor olyan méretűre nő a probléma, amire
a sajtóban már lehet hangzatos kijelentéseket tenni, mint például:
ha ez így megy tovább, akkor ötven év múlva több műanyag lesz

Az Ocean Cleanup alapítvány munkatársai a Scientiﬁc Reports
folyóiratban 2018. március 22-én megjelent tanulmányukban
számoltak be kutatási eredményeikről. A kutatásuk célja a Kalifornia és Hawaii közötti szubtrópusi vizekben felhalmozódott
műanyaghulladék-zóna jellemzése és számszerűsítése volt.
A nagy csendes-óceáni szemétfolt (Great Pacific Garbage
Patch; GPGP) 1,6 négyzetkilométernyi területének felméréséhez használt hajók és repülőgépek adataiból, valamint a begyűjtött minták elemzéséből kiderült, hogy a GPGP tömegének
több mint háromnegyedét 5 centiméternél nagyobb átmérőjű
törmelék teszi ki, aminek legalább 46 százaléka halászhálókból állt. A mikroműanyagok, azaz az 5 milliméternél kisebb
darabkák pedig a teljes tömeg mintegy 8 százalékát tették ki.
A területen úszó törmeléket 1,8 milliárd darabra becsülték.
Megállapították továbbá, hogy a vizsgálat során összegyűjtött műanyagnak olyan sajátos jellemzői vannak, mint a kis
felület-térfogat arány, ami azt jelzi, hogy csak bizonyos típusú
törmelékek képesek megmaradni és felhalmozódni a GPGP
felületén. Végül a kutatási eredmények azt sugallják, hogy az
óceáni műanyagszennyezés a GPGP-n belül exponenciálisan
és gyorsabban növekszik, mint a környező vizekben, írták
a tanulmány szerzői.
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a tengerekben, mint hal. Az ilyen hírek megragadják az embereket, és ez jó is abból a szempontból, hogy felhívják a ﬁgyelmet a
problémára. De a legfontosabb mégiscsak az, hogy mit teszünk ezt
követően. Most kezdték el felszámolni azt az 1,6 millió négyzetkilométer kiterjedésű nagy csendes-óceáni szemétfoltot, amelyben a becslések szerint mintegy nyolcvanezer tonna műanyaghulladék úszik. Csakhogy 2015-ben a Science februári számában
megjelent egy nagyon érdekes publikáció. A tanulmány szerzőinek
becslése szerint abban az évben körülbelül 275 millió tonna műanyaghulladék került ki a környezetbe, abból mintegy százmillió
tonnányi a tengerpartok ötven kilométeres körzetében, ahol az
emberiség körülbelül egyharmada él. A Jenna Jambeck vezette kutatócsoport szerint 31 millió tonna műanyag a partokon maradt
kezeletlenül, de nagyjából nyolcmillió tonna bekerült a vizekbe is.
Ennek fényében nézve azt a tényt, hogy a Csendes-óceánban egy
körkörös áramlási rendszer következtében összeterelt legnagyobb
szemétszigetben, ahol vélhetően évtizedek óta gyűlik a műanyaghulladék, csak nyolcvanezer tonnát találnak, felmerül a kérdés: hol
van a többi? A nyolcvanezer tonna az évi nyolcmilliónak mindöszsze az egy százaléka, és ha feltételezzük, hogy tíz éven keresztül
ugyanakkora mennyiség került a tengerbe, az azt jelenti, hogy az
összes műanyag alig 0,1 százalékát találtuk meg a csendes-óceáni
nagy szemétfoltban. És még ha össze is adjuk az óceánokban úszó
többi műanyaghulladékot, akkor is legfeljebb csak 1-2 százalékát
látjuk annak, ami a tengerekbe került. Hol van a többi?! Ez elég
ijesztő kérdés, amire jó lenne tudni a választ. A műanyagok egy
része – mivel a tengervíznél nagyobb a sűrűségük – nyilvánvalóan
lesüllyed a fenékig, az ott élő populációk pedig érintkezésbe kerülnek velük. Rengeteg mélytengeri halat, puhatestűt, rákot vizsgál-
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tak egymástól függetlenül különböző kutatócsoportok, és szinte
mindegyik állat emésztőrendszerében találtak műanyagszálakat,
-szemcséket. Azt tudjuk tehát, hogy a műanyag egy része lesülylyed a tengerfenékre, a felszínen úszó másik rész viszont aprózódik,
részben a fotodegradáció miatt, mivel a Napból jövő ultraibolya
sugárzás felbontja a kötéseket a polimerláncban, részben pedig
a hullámzás, a partközeli vízmozgás okozta állandó súrlódás miatt
is szakadnak le mikroszkopikus darabok. Azonban mégsem lehet
csupán a műanyagok aprózódásával és lesüllyedésével magyarázni
ezt a hatalmas hiányt. Így gondolták ezt a Plymouthi Egyetem kutatói is, akik a közelmúltban találtak egy olyan bolharákot, amelynek kedvenc tápláléka az alga, és miközben az állat elfogyasztja
a tengerben lévő műanyag zacskók felületén feldúsuló algát, apró
harapásaival többmilliónyi, milliméternél kisebb darabra aprítja fel
a műanyagot, aminek egy részét kiköpi, a többit pedig, miután átment az emésztőrendszerén, kiüríti. Egy bolharák támadását követően a zacskók mikroműanyag-maradványait már senki sem fogja
eltávolítani a természetből, így minél apróbbak ezek a darabkák,
annál valószínűbb, hogy bekerülnek a táplálékláncba. Úgy gondolom, hogy a mikroműanyagok komoly veszélyt jelentenek, mert
bekerülve a táplálékláncba, felhalmozódnak a magasabb rendű
egyedekben, így például a halakból nagy koncentrációban juthatnak az emberi szervezetbe is.
Kísérleti úton bizonyították, hogy egyes műanyag adalékok képesek hormonháztartást zavaró hatást kiváltani emlős tesztszervezetekben, sőt megjelenésüket már emberek
szervezetében is ki lehet mutatni, mondta egyik előadásában. Milyen vizsgálatok folytak ebben a témában?

– Az utóbbi évtizedben a kutatócsoportok ﬁgyelme kiterjedt
a műanyagokból kiszivárgó adalékanyagokra is, amiből jócskán
találtak a vizsgált egyedek jóformán mindegyikének a szervezetében. A mikroműanyagok fajlagos felülete hihetetlenül nagy, ezért
a bennük lévő adalékanyagok fokozottabb mértékben oldódhatnak ki, és szennyezhetik el a tengeri környezetet. Sokan megkongatták a vészharangot emiatt, de nem szabad pánikot kelteni, mivel az adalékanyagok legnagyobb része stabil kötésben van
a műanyagokban, viszont tudnunk kell, hogy vannak olyan – főleg
a PVC gyártásakor használt – adalékok, amelyek a kémiai környezettől függően, főleg gyenge kémiai kötődésük miatt könnyen kioldódhatnak a műanyagból. Ezek közül többről is bebizonyították,
hogy komoly élettani hatásaik vannak. Finnországban volt a közelmúltban egy nagy kutatás ezzel kapcsolatban: több száz olyan
tapétázót, parkettázót, festőt kérdeztek meg, akik PVC-tapéta ragasztásával foglalkoztak, illetve olyanokat is, akik ilyen tapétájú lakásban éltek. A kutatók a kapott adatokból megállapították, hogy
a vizsgálatban részt vevőknél szigniﬁkánsan gyakrabban fordul
elő asztma, mint a populáció többi részében. Egyetemi kísérletek
során vizsgálták a leggyakrabban használt égésgátló adalékokat
is. Uniós szabály szerint 5 százalék brómot kell az elektromos közegben használt műanyagokba tenni, ami égésgátlóként működik.
Ezek az adalékok viszont könnyen kikerülhetnek a környezetbe,
akár ﬁzikai súrlódással, magas hőmérsékleten történő kigőzölődéssel vagy UV sugárzás hatására fotodegradációval, illetve vízben
való kioldódással. Így alacsony koncentrációban jelen vannak az
élő szervezetekben. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának (FDA) évekkel ezelőtt kiadott közleménye szerint az amerikaiak naponta testsúlykilogrammonként körülbelül

A tengerben lévő műanyag zacskók
mikroműanyag-maradványait senki sem
fogja eltávolítani a természetből. Minél
apróbbak ezek a darabkák, annál valószínűbb, hogy bekerülnek a táplálékláncba,
és felhalmozódnak a magasabb rendű
egyedekben, ennek következtében példáull
a halakból nagy koncentrációban juthatnak az emberi szervezetbe is.
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Sok olyan terület van, ahol még jó ideig nem tudjuk a műanyagokat lecserélni, de nem volna szabad ilyen pazarlóan bánnunk velük.
Az EU
U feladata lenne egy olyan előírásrendszer harmonizálása, amely minden ország számára elfogadható és végrehajtható.

50-60 mikrogramm égésgátló adalékanyag-terhelésnek vannak kitéve. Az ezzel kapcsolatban végzett állatkísérletekben hasonló dózisú anyagot adtak be patkányoknak, és azt tapasztalták, hogy ennek hatására megváltozott a szexuális viselkedésük, ami zavart okozott a szaporodásukban. Az embereknél alkalmazott rákterápiák
hatékonyságát egereken tesztelve pedig az derült ki, hogy egy
másik gyakori műanyagalkotó, a biszfenol-A jelenlétében hatástalanná válnak ezek a kezelések. Egy magyar származású amerikai
kutatónak, Ilonka Meertsnek sikerült kimutatnia, hogy a műanyag adalékok jelenléte beleszól a hormonrendszerünk szabályozási mechanizmusába. Ugyanis a tetrabromo-biszfenol-A kémiai
szempontból teljesen hasonló az emberi pajzsmirigyhormonhoz,
és a T4-szintjét szabályozó fehérjék inkább ezt kötötték meg a T4
helyett. Mendiola professzor kutatása során a Rochesteri Egyetemen 425 termékeny férﬁt vizsgáltak, és azt találták, hogy minél
nagyobb koncentrációban volt DEPH PVC-lágyító adalék a szervezetükben, annál kisebb volt a szabad androgén indexük. Az elmúlt
ötven évben a férﬁ termékenységi ráta csökkenésének ez is lehet
például az egyik oka.
Rengeteg fajta műanyagot gyártanak, és ezek kívánt tulajdonságait, például a sokoldalú felhasználhatóságukat a különböző adalékanyagokkal érik el. Lehet-e szabványosított,
egységes mérőmódszert alkalmazni a környezetbe kikerült
műanyaghulladékok azonosítására?

– Évente összesen 330-400 millió tonna műanyagot gyártunk, ennek mintegy negyven százaléka csomagolóanyag, ez azt jelenti,
hogy 100-150 millió tonna műanyag pár óra használat után a sze-
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métbe kerül. Ugyan egyre nő az elvárás a műanyaghulladékok újrahasznosítására, de hogyan lehet alkotórészeire bontani például
egy joghurtos poharat, amiben polisztirol, polietilén, alumínium,
valamint ragasztó és különböző festékanyagok vannak? Hangoztathatjuk persze a felelős fogyasztói magatartás szükségességét,
csakhogy az emberek olyanok amilyenek, ezért azt gondolom,
nem kellene egyre több anyagi és természeti forrást fordítunk arra,
hogy ezt a sokféle műanyaghulladékot megpróbáljuk egységesen,
környezetbarát módon kezelni, illetve valahogyan újrahasznosítani. Sokkal célravezetőbb lenne olyan szabályozást bevezetni,
hogy csomagolóanyagot csak a kis ráfordítással újrahasznosítható
műanyagokból lehessen gyártani. Tíz-tizenötféle műanyagból sokféle, változatos formájú csomagolás készíthető, például a polioleﬁnekből. Néha érdemes lenne korlátozni a versenyszabadságot
az emberiség fennmaradása érdekében. Elszennyezzük a környezetünket, és nem gondolunk arra, hogy mit hagyunk a következő
generációkra.
Jelenleg úgy tűnik, nincs élet műanyagok nélkül, a mindennapjaink minden területén találkozunk velük. Így lesz ez
ötven év múlva is?

– Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan terület van, ahol még jó
ideig nem tudjuk a műanyagokat lecserélni, és ennek nem csak
gazdasági okai vannak. Ugyanis a műanyag helyettesít sok olyan
természetes anyagot is, ami már nincs, vagy nagyon kevés maradt
belőle. A műanyagoknak megvan a szerepük és a helyük az életünkben, de nem volna szabad ilyen pazarlóan bánnunk velük.
Meg kellene vizsgálni, hogy hol lehetne műanyag helyett mást
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vagy leginkább semmit sem használni. Fogyasztói magatartás kérdése az is, ha valaki az üzletekben kapható nejlonzacskó helyett
előrelátóan hord magánál egy vászonszatyrot a bevásárláshoz.
Történnek lépések az Európai Unióban és Magyarországon is a lebomló műanyagokat illetően, de a hagyományos technológiákkal
ezek előállítása egyelőre elég költséges. Változás akkor várható,
ha állami támogatást kap a biológiailag lebomló műanyagok gyártása, akkor lesznek majd olyan cégek, amelyek gazdasági lehetőséget látnak abban, hogy átálljanak az újfajta termelésre. Így idővel
jóval kevesebb hagyományos műanyag kerülhet ki a környezetbe.
Hol tartunk jelenleg országosan és uniós szinten?

– Még sehol nem tartunk. Úgy vélem, hogy ki lehetne dolgozni
egy átfogó struktúraváltást az iparban, a mezőgazdaságban és
a hulladékmenedzsmentben. Ennek előbb-utóbb meg kell történnie országos és uniós szinten is. Az EU feladata lenne egy olyan
előírásrendszer harmonizálása, amely minden ország számára elfogadható és végrehajtható. Egy nagyon komplex problémával
állunk szemben, de szerintem napjainkban olyan válságot élünk át,
aminek csak az egyik tünete a hulladékkezelés problémája.
Hogyan tudná az emberiség világszerte csökkenteni a felszíni vizekbe s végül az óceánokba kerülő műanyaghulladék mennyiségét? Mi lehet a megoldás?

– Erre számos megoldás létezik, például szűrőket lehet helyezni
a szennyvíztelepek kifolyóira, ahogy ezt néhány helyen meg is teszik. Műszaki megoldásként lehet a nyílt vizeken is olyan szerkezeteket alkalmazni, amelyekkel a műanyaghulladékok egy részét ki

lehet halászni. Építettek például forgó óriáskereket vagy sodronyos
szerkezeteket, ezekkel a módszerekkel akár egy méter mélységben
is ki lehet fogni a nagy darabokat, de a mikroméretűeket sajnos
nem. A legfontosabbnak azonban a megfelelő szabályozórendszer
kialakítását tartom, amivel meg lehet előzni, hogy nagy menynyiségű műanyag kerüljön a felszíni vizekbe. Fontos megemlíteni
a környezetszennyezés egy másik jelentős forrását is, az úgynevezett elsődleges mikroműanyagokat, amit például a fogkrémek vagy a kozmetikumok tartalmaznak, mert ezek a lefolyókból
a szennyvíztelepekre, majd a szennyvíziszappal a környezetbe kerülhetnek, illetve egy részük elfolyik például a patakokba, és onnan
a folyókba jutva a mikroszkopikus méretű szemcsék elszennyezik
a felszíni vizek egy részét.
A mikroműanyagok okozta környezetvédelmi problémákra
vonatkozóan milyen kutatásokat végeztek eddig?

– Magyarországon – a régióban elsőként – egy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott pályázat
keretében vizsgálták a felszíni vizeink mikroműanyag-szennyezettségét. A Wessling Hungary Kft. független laboratóriuma a
Szent István Egyetemmel és partnereivel együttműködésben végezte a hazai halastavak felmérését. Egy másik nagy kérdéssel
kapcsolatban, nevezetesen, hogy a hazai ivóvízbázisokat mennyire
éri el a mikroműanyag-szennyeződés, különös tekintettel a parti
szűrésű kutakra, jelenleg a mi kutatócsoportunk végez méréseket
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen: több településen is vizsgáljuk a kutakat és a felszíni vizeket, az eredményeinket pedig rövidesen publikálni fogjuk. ¡

A környezetszennyezés egy másik jelentős forrása az
úgynevezett elsődleges mikroműanyagok, amit például
a fogkrémek vagy a kozmetikumok tartalmaznak. Ezek
a lefolyókból a szennyvíztelepekre, majd a szennyvíziszappal a környezetbe kerülhetnek, illetve egy részük
elfolyik például a patakokba, és onnan a folyókba jutva
a mikroszkopikus méretű szemcsék elszennyezik
a felszíni vizek egy részét.
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Szabályozó és Kompenzátor Kft.
1095 Budapest, Soroksári út 94–96.
Tel.: +36 1 340-2765
E-mail: iroda@szabalyozo.hu
Honlap: www.szabalyozo.hu

Hőközponti és fűtőművi szabályozás, távfelügyelet

Hőmennyiségmérők új generációja, okos mérés

Szabályozó- és elzárószerelvények, kompenzátorok

Nyomás- és hőmérsékletmérés

Soltész + Soltész Kft. • soltesz.hu

A SOLTÉSZ + SOLTÉSZ Kft.
a zökkenőmentes távhőszolgáltatás mellett
Cégünk számos termékkel áll a távhőszolgáltatók rendelkezésére,
azonban most két olyan távvezetéki szerelvényt emelünk ki, melyek az utóbbi években a FŐTÁV Zrt. területén segítik a rendszer
zavartalan működését.

A

csővezetéki kompenzátorok
forgalmazása terén az utóbbi
években jelentős előrelépés
történt cégünknél. Jó néhány
európai gyártó bizalmát nyertük el, így
e termékek teljes körű kiszolgálásával
is segítjük a távvezetékek megfelelő
üzemelését úgy, hogy – a gyártókkal
együttműködve – már a tervezőasztalon
támogatni tudjuk a kiépülő csővezetéki
rendszer tervezését.
Elzárószerelvények terén cégünk 1991
óta képviseli a Klinger céget, melynek Klinger Ballostar gömbcsapjai már
1976 óta működnek a bécsi távhőrendszerben. Magyarországon 1980 óta
épülnek be a távhőrendszerekbe. Az el-

FŐTÁV Zrt. Budapest, HUHA 2014., kardáncsuklós kompenzátor, DN 500 PN25

múlt években ebből a típusú gömbcsapból számtalan került beépítésre DN150
és DN700 között, és ezek – tudomásunk
szerint – a mai napig hibamentesen működnek.
Nem kis büszkeséggel tölt el minket,
hogy tavaly a főváros egyik nagyszabású
távhőhálózati beruházásában cégünk is
képviseltette magát, és Magyarországon
egyedüliként tudtunk szállítani DN800
méretű gömbcsapot hajtással, kompletten. ¡
Cégünk célkitűzése, hogy a felmerülő
igényeket minél magasabb színvonalon
kiszolgálja, így járulva hozzá a hazai
távhőszolgáltatás biztonságos és kiszámítható hátteréhez.

FŐTÁV Zrt. Budapest, Tahi utca, Klinger
Ballostar gömbcsap, DN 800 PN25
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Budapesti Víz Világtalálkozó • fenntarthatóság

Budapest Water I
Summit 2019
A vízválság a témája, és közel kétezer
résztvevőt várnak a világ minden részéről
az október 15. és 17. között megrendezésre
kerülő Budapesti Víz Világtalálkozóra
(Budapest Water Summit 2019).

dén – 2013 és 2016 után – ismét megrendezik az év egyik
legfontosabb hazai diplomáciai eseményét, a Budapesti Víz
Világtalálkozót, melynek legfőbb témája a globális vízválság
megelőzése, illetve ahol ez már nem lehetséges, a hatásokhoz
való alkalmazkodás elősegítése lesz. A találkozó célja, hogy
a vízválság megelőzését és a következményekhez való sikeres
alkalmazkodást az eltérő problémák következtében előálló
helyzetek mindegyikére alkalmazza, és ezzel hozzájáruljon a
globális vízpolitikai folyamatok alakításához.
A konferencia meghívottjai között lesznek idén is a víz,
a víztisztaság (szanitáció) és a fenntartható vízgazdálkodás
témaköreivel foglalkozó nemzetközi intézmények, kormányok,
valamint az üzleti, a pénzügyi és a tudományos élet képviselői.
A konferencia részeként megrendezett vízipari szakkiállítás
idén még nagyobb hangsúlyt kap, mint korábban, hiszen a magyar vízipar és víztudomány már dolgozik a vízválság megelőzésén. Magyarország a digitális vízgazdálkodás élvonalába tartozik, ezért a kiállításon olyan – kiemelten a hazai – víziparban tevékenykedő cégek, szervezetek mutatkoznak majd be,
amelyek versenyképes, innovatív és környezetbarát technológiákkal jelentős szerepet vállalhatnak szerte a világban a vízipari kihívások megoldásában, illetve a károk csökkentésében
is. Az esemény fővédnöke Áder János köztársasági elnök. ¡

Felsőoktatás az élhető jövőért
Kétnapos konferenciát tartottak a fenti címmel áprilisban az Óbudai Egyetem (OE),
az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), valamint az ELTE Együtt a Környezettudatos Szemléletért csoport közös szervezésében.
környezettudatos egyetemek hálózatosodásának elősegítésére helyezték a szervezők
a hangsúlyt, továbbá olyan kérdésekre keresték
a választ, mint a felsőoktatás szerepe a fenntarthatóságban, valamint hogyan járul hozzá a fenntartható fejlődési célok megvalósulásához a felsőoktatás intézményhálózata. A rendezvény üzenete a szervezők szándéka szerint a társadalom öszszes szereplőjéhez szólt.
Megnyitójában Réger Mihály, az OE rektora
rámutatott, hogy a környezetmérnöki képzést
biztosító tizenegy hazai felsőoktatási intézmény
közül a legtöbb hallgató az Óbudai Egyetemen
folytatja tanulmányait. Scheuer Gyula, az ELTE
kancellárja pedig azt emelte ki, hogy egy dinamikusan változó világban a felsőoktatás szerepe
is átalakulóban van. Társadalmi és gazdasági elvárás az intézmények felé, hogy az oktatásban,
valamint a kutatásban felhalmozódott tudást
minél hatékonyabban adják át az Akadémián
kívüli partnereknek is.
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Az eseményre – amelyen közösen keresték a választ arra, hogy a felsőoktatás
mennyiben képes napjainkban megfelelni a fenti feladatoknak – a felsőoktatási
intézmények mellett a kormányzati, a vállalati és a civil partnerek is meghívást kaptak, a jó gyakorlatok bemutatására is hangsúlyt helyezve. ¡
Forrás: news.uni-obuda.hu

A
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adásvétel online • Hungarian Cyber Security Challenge 2019

Autóvásárlás applikációval A
Áprilisban indult Magyarország első közösségi autókereskedőjének mobiltelefonos alkalmazása.
Az autotveszek.hu új applikációjával néhány perc
alatt feladható a hirdetés a fotók feltöltésétől a gépjármű adatainak megadásáig, ráadásul a CarChat
nevű szolgáltatásnak köszönhetően telefonhívás helyett szöveges üzenetekkel is lehet kommunikálni.

z „AutótVeszek app” az első olyan magyar
autókereskedő alkalmazás, amelyen keresztül
mobiltelefonról is feladhatók a hirdetések. Az applikáció ingyenesen letölthető a Google Play Áruházból androidos, valamint az Apple App Store-ból
iOS rendszerű készülékekre is. A fejlesztés jóvoltából a gépjármű adásvétele szinte teljesen online
valósulhat meg, kizárólag a szerződéskötés miatt
kell személyesen találkozniuk a szerződő feleknek.
Az applikáció erénye a könnyű kezelőfelület mellett az az egyedi keresőmotor, melybe egy komoly
nemzetközi adatbázist építettek be gyári adatokkal.
Az autotveszek.hu oldalon bárki értékelheti az eladókat, és kommentben indokolhatja meg a döntését. Az oldal másik különlegessége, hogy ha egy
vevőjelölt szeretné felvenni a kapcsolatot az általa
kiszemelt gépkocsi tulajdonosával, akkor a CarChat
nevű szolgáltatás segítségével szöveges üzenettel
tudnak egymással kommunikálni valós időben,
nem kell telefonhívással bajlódniuk. Egy magánszemély egyszerre két hirdetést futtathat ingyenesen, ráadásul nem kell ﬁzetniük a fotónagyításokért
és olyan funkciók használatáért, amiért más helyeken pénzt kérnek. ¡

Hackerek nagy napja
Szerencsére nem kizárólag rossz szándékú hackerek vannak a világon, hanem olyanok is, akik
tudásukat nem zsarolásra, hanem szoftverek
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelés programok hibáinak felfedezésére fordítják.
mi Intézet Hungarian Cyber Security Challenge 2019
Az IT-biztonság ezen szakértői hazánkban elő- (HCSC’19) néven szervezett április 19. és 21. között egyéni
ször vehettek részt egy speciális versenyen. IT-biztonsági versenyt. Az esemény célja elsősorban a tech-

A

nikai képességek gyakorlása, az elektronikus információbiztonsági szakmai orientáció, a szakma népszerűsítése és
új tehetségek felkutatása volt. A részvételt nem kötötték
iskolai előképzettséghez, ugyanakkor komoly gyakorlati tapasztalatra volt szükség az informatikai biztonság területén,
hiszen a megmérettetésen a szervezők úgynevezett egyéni
„capture the ﬂag” (CTF) típusú feladatokat biztosítottak a
portálon keresztül. A próbatételek különböző informatikai
biztonsági témákat érintettek, mint például oﬀenzív security
(exploit, sérülékenységkihasználás); defenzív security (logelemzés, hálózati forgalomelemzés, károskód-elemzés) és
biztonságos programozás (C/C++ és Python). A kétfordulós
verseny első három helyezettje a nyeremény ajándékutalványon kívül részt vehet felső kategóriás nemzetközi és hazai
szakmai konferenciákon. A legjobb etikus hackerek eljuthatnak Las Vegasba a Def Conra, a Londoni Black Hatre és a
Hacktivityre, melyet Budapesten rendeznek meg. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Mire képes
egy okosotthon?
A globális okosotthonpiac mértéke már tavaly is meghaladta a 30 milliárd dollárt,
és néhány éven belül várhatóan ez az összeg megduplázódik. A napjainkban elérhető okosotthon-szolgáltatások pedig már messze nemcsak a világítás- és a fűtésrendszerek szabályozását érintik, hanem egyebek között segítik és intézik a vásárlásainkat, odafigyelnek az egészségünkre, sőt igény esetén néhány eszköz színeiben
lekövethetik hangulatváltozásainkat is.

A

lig fél évvel ezelőtt egy kifejezetten ötletes és szórakoztató, többrészes reklámsorozattal mutatott görbe
tükröt a 21. századi technológia vívmányainak a REMA
1000. A skandináv szupermarket, amely nem mellesleg
Norvégia egyik legnagyobb üzletlánca, 2018 augusztusában indított másfél perces spotjaiban rántotta le a leplet szellemesen és
ironikusan az okosotthonok gyenge pontjairól, és egyben reklámozva saját, klasszikus termékeit. A nyitófelvonásban a történet
főhőse egy harmincas évei végén járó topmenedzser, aki egy külvárosi luxusházban éli gondtalan mindennapjait, így a hangaktiválásra induló dzsesszzene ritmikus dallamait, a vezényszóra elkészülő friss smoothie ízét, a kellemes női hangon megszólaló intelligens
rendszer programismertetőjét és a szóbeli utasításra önmagától
nyíló bejárati ajtó előnyeit. Már ameddig képes volt rá, ugyanis egy
fájdalmas fogorvosi beavatkozás után a hazatérő, feldagadt arcú
főszereplő a szakadó esőben, az ajtó előtt előadott artikulálatlan
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nyögdécselésére a ház védelmi rendszerének ez volt a reakciója
egymás után száztizenhétszer: „rossz hangutasítás”. „Az egyszerű
gyakran a legjobb” – olvasható az Andreas J. Riiser rendező által
jegyzett reklámﬁlm végén a REMA 1000 szlogenje, és bár részben
valóban egyet lehet érteni a kereskedelmi lánc szlogenjével, azért
érdemes áttekinteni, mit is jelent maga az okosotthon fogalma,
milyen mérföldkövek jellemezték fejlődését, és milyen komfortfokozatot kínál napjainkban egy intelligens rendszerekkel összhangban működő ingatlan.

Nem mind arany, ami fénylik
Kezdjük elsőként a deﬁnícióval. Különböző lakáshirdetésekben egyre gyakrabban találkozhatunk a hangzatos okosotthon kifejezéssel,
ami az ingatlan tulajdonosát elsősorban arra jogosítja fel, hogy rátegyen még pár tízezer forintot az egyébként sem alacsony négyzet-
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szeresének felelt meg, a belátható idő pedig az esetek többségében meglehetősen tág fogalom volt.
Miközben hazánkban még hosszú éveket kellett várni a telefon bekötésére, ezzel egy időben jelent meg először maga az okosotthon kifejezés az Egyesült Államokban. 1984-ben az Amerikai
Házépítők Szövetsége kezdte el használni hivatalosan az intelligens
ház meghatározást, ami akkoriban egy olyan ingatlant jelentett,
melyben az elektromos eszközök valamilyen módon kommunikálnak egymással. Az ezredfordulón újabb mérföldkő következett,
miután 1998-ban London külvárosában, Watfordban hozták létre
az első bemutató jellegű okosotthont, ahol már az automatizálás
szabályozta a fűtést és a világítást is. A fejlesztők nagy hangsúlyt
fektettek a biztonságra, ami egy okosotthon esetében talán az
egyik leglényesebb szempont a kényelem és az energiamegtakarítás mellett. Az INTEGER Millennium House-ban a többi között
mikrochipes programozható kapukulccsal lehetett belépni, digitális műholdas televízió, webtévé és zártláncú kamerarendszer
üzemelt a házban, az öntözési rendszer működését pedig még
a talajnedvesség mértéke is befolyásolta.
A számos technikai újdonság és újítás a szakma elismerését is
kivívta: az első okosotthon 1998-ban a European Intelligent Building of the Year mellett 2000-ben a Home Award for Innovation
címet is megszerezte. Nem meglepő módon az elmúlt évtizedekben egyre inkább trendi lett okosotthonokba költözni, az ABI
Research piackutató cég adatai szerint az Amerikai Egyesült Államokban 2012-ben másfél millió okosotthont létesítettek, 2017ben pedig már ennek a hatszorosát. A lendületet tovább fokozta

méterárra. Ám a helyszínen nemritkán azzal szembesül a lelkes érdeklődő, hogy az intelligens rendszerek kimerülnek az elektromos
redőny mozgatásában, vagy a kissé már vízköves zuhanykabinban
található rádiós egység hangerejének szabályozásában. Márpedig
az okosotthon fogalma ennél jóval összetettebb. Legfőbb jellemzője, hogy a lakásban vagy házban található különböző alapvető
rendszerek, mint például a világítás, a fűtés, a különféle elektronikai
eszközök és biztonsági mechanizmusok egyetlen központi egységről irányítva, egymással összehangolva működnek. Az otthonunk
tehát nem attól lesz „okos”, ha egy gombot megnyomva becsukódnak az ablakok, hanem attól, ha csapadék esetén magától, emberi
beavatkozás nélkül megy végbe a folyamat.
Bármilyen meglepő, az első, otthont vezérlő számítógépet már
több mint fél évszázada, 1966-ban fejlesztették ki. A kereskedelmi
forgalomba végül sosem kerülő ECHO IV. névre keresztelt forradalmi újítás nemcsak a lakás hőmérsékletének szabályozására volt
alkalmas, de képes volt egyes elektromos készülékek kikapcsolására, ráadásul a háziasszonyok nagy örömére ételreceptek elemzésére is alkalmas volt, és ezek ismeretében még bevásárlólistát is
összeállított a családnak. A készülék mindezek mellett időjáráselőrejelzéssel is szolgált.
Kissé abszurd belegondolni, hogy az áruhiányos szocializmusban, az ECHO IV. megalkotása után mintegy húsz évvel később,
a nyolcvanas évek közepén vezették be Magyarországon a telefonkötvényt, ami azt jelentette, hogy aki beﬁzetett 25–50 ezer
forint közötti összeget, az belátható időn belül telefonvonalhoz
juthatott. Ez az összeg egyébként a havi ﬁzetés mintegy öt-tízAz otttho
h nu
nunk
nkk teh
ehát
át nem att
t ól lessz „ooko
kos”, ha egy gombot
megnyomva becs
cssuk
ukód
ódna
ód
nakk az abl
na
blak
akok
ak
ok, ha
hanem attól, ha csapadéék esetén
pa
én mag
agát
ától
át
ól,, em
ól
mbe
beri
ri bea
eava
v tkoz
o ás nélkül megy
végb
vé
égb
gbe
be a fol
foly
fo
lyam
amat
at.. A ké
at
képe
penn eg
pe
egyy ír cégg intelligensen szellőztető, energiat
atak
a arékkos, hő
h visszanyerő ablakrendszere.

it

2019. május

innotéka
inn

35

kényelem, biztonság, energiamegtakarítás, folyamatos kommunikáció, hangaktiválás

az Internet of Things (IoT) – a dolgok internete – megjelenése, azaz az
internetalapú technológiákkal működő teljesen automatizált ingatlanok megjelenése is.

Biztonságos, kényelmes és olcsó
Az okosotthonok funkciói elsősorban a biztonság, a komfort, valamint
az energiatakarékosság szent hármasának szellemiségében működnek,
és ezeknek a kifejezéseknek napjainkban már egészen más a tartalmuk,
mint néhány évtizede volt. Az 1990-es nagy sikerű Reszkessetek, betörők!
című vígjáték például kiválóan megmutatta, hogy az időnként felkapcsolódó lámpákkal vagy a hangosabb zenével imitált házibuli átmenetileg
elriaszthatja a betörőket, az intelligens rendszerek azonban már messze
túlmutatnak ezen. A mozgásérzékelők és a biztonsági kamerák azonnal
jelzik, ha illetéktelenek közelítik meg az ingatlant, az adott applikáció segítségével pedig még távolról is pillanatok alatt ellenőrizhetjük, hogy időben hazaért-e a gyerekünk az iskolából, vagy a takarítónő mely szappanoperákkal múlatja az időt portörlés helyett. Egy hosszabb nyaralás vagy
üzleti út esetén a fényerő-szabályozó és az időzítésfunkció segítségével
mutathatunk életjelet az üres lakásban.
A rendszer a mindennapokat is megkönnyíti, azaz megszabadít a
rutinszerű feladatok elvégzésétől: távozáskor ﬁgyelmeztet a nyitva hagyott ablakokra, erkélyajtóra, a felkapcsolva felejtett lámpákra és ki nem
húzott vasalóra, és meg is oldja az adott feladatokat, sőt, igény esetén
még a redőnyt is lejjebb eresztheti. Az okosotthon szenzorai folyamatosan ﬁgyelik az ingatlant, és a nem szükséges alkalmazásokat leállítják.
Fogyasztói szokásoktól függően, a rendszerrel elért energiamegtakarítás mértéke elérheti akár a 10-15 százalékot. Jelentősen növeli a lakás
kényelmi fokozatát, ha télen nem barátságtalan hidegre érünk haza.
A fűtési rendszerek jelentős része már időzíthető ugyan, ám a megszokottól eltérő esetekre – elhúzódó munka vagy éppen egy elmaradt baráti
találkozó – nem lehet mindig felkészülni, a mobiltelefononnal irányítható

Kulcscsomó a telefonom
A villámgyorsan bővülő okosotthon-iparágban is találkozhatunk hazai sikerekkel. A Nold Technologies magyar startup
2016-ban dobta piacra Nold Open elnevezésű alkalmazását, melynek segítségével kulcsok, chipek és távirányítók
helyett a felhasználónak csupán egy okostelefonra van
szüksége ahhoz, hogy bejusson az általa használt kapuk és
ajtók bármelyikén. Használata rendkívül egyszerű: a bluetoothos vezérlőeszköz megvásárlásra után egy applikáció
segítségével a tulajdonos virtuális kulcsot adhat az általa
kiválasztott embereknek, akiknek így a bejutáshoz nem kell
rendelkezniük a ﬁzikai megfelelővel. A Nold Open emellett
alkalmas riasztóberendezések és medencefedők vezérlésére is. A fejlesztés elsősorban a rendszeresen más és más
vendég részére kiadott Airbnb-lakások esetén jelent előnyt:
egyrészt nem kell valakit külön foglalkoztatni azért, hogy
minden alkalommal átadja a vendégeknek a kulcsot, másrészt így nem fogja számtalan idegen ember megismerni
a társasház kapukódját, és attól sem kell tartani, hogy
a kulcsot lemásolják, a hozzáférést pedig a tulajdonos a
látogatás után azonnal megszüntetheti. Az alkalmazást
időkorláttal is lehet használni, ez elsősorban akkor hasznos,
ha például a futár olyan időpontban érkezik, amikor nem
tudják fogadni. Az app használata ingyenes, viszont az üzleti
életben előnyöket nyújtó prémium funkciók eléréséhez
előﬁzetés szükséges. A szolgáltatást elsősorban lakossági
ügyfelek használják, de számos szervezet vagy cég – így
a Biohair, a Budapesti Metropolitan Egyetem vagy a Máltai
Szeretetszolgálat – is megtalálható az előﬁzetők között.
A startup 2017-től már külföldön is terjeszkedik, jelen van
a többi között Olaszországban, az Egyesült Királyságban,
Németországban és a Benelux-államokban is.

Először 1984-ben az Amerikai Házépítők Szövetsége kezdte el használni hivatalosan az intelligens ház meghatározást, ami akkoriban egy olyan ingatlant jelentett, melyben az elektromos eszközök valamilyen módon kommunikálnak egymással. Mára az IoT – a dolgok internete – magával
hozta az internetalapú technológiákkal működő teljesen automatizált ingatlanok megjelenését.
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funkcióval ez a probléma is kezelhető. A forró nyári időszakban pedig a klímaberendezések távszabályozása segíthet. A rendszer, ha
nem is korlátlanul, de bővíthető: azaz több fűtő- vagy hűtőegységet képes egyszerre kezelni, például külön állíthatjuk be a gyerekszoba és a vendégszoba hőmérsékletét. Intelligenssé varázsolhatjuk
háztartási gépeinket is. Az okos hűtőszekrény pásztázza, mennyi
tojás és felvágott van a polcon, az okosmosógép pedig az öblítő
mennyiségéért felel. Az így kapott információk alapján a központi
egység automatikusan elindítja a telefonos alkalmazás segítségével
a bevásárlókosár összeállítását, majd leadja a rendelést is. Elsőre apróságnak tűnhet, mégis sokat számíthat a hangulatunkat érzékelő
digitális képkeret, melynek színét kedvünk szerint váltogathatjuk.
Az „okos” eszközök természetesen folyamatosan kommunikálnak
egymással: ha például elkezdődik kedvenc csapatunk mérkőzése,
a világító- vagy a redőnyöket működtető rendszer automatikusan
csökkenti a fényt a helyiségben.
A technika fejlődésének köszönhetően a rendszer még az
egészségünkért is felel. Az úgynevezett levegőminőség-monitor
szenzorai ﬁgyelemmel kísérik a levegő összetételét, szén-dioxidszintjét, páratartalmát, és jelez az okostelefonunknak, ha bármelyik
érték problémás. A személyi orvosi riasztórendszerek lehetővé teszik, hogy az otthonukban tartózkodó sérült vagy beteg segítséget
tudjon kérni. Az okosotthon abban is komoly asszisztenciát nyújt,
hogy a problémákat akár már előre jelzi. Az okosszenzorok például
arra is ﬁgyelnek, ha a lakás olyan részein van víz, ahol nem kellene
lennie, és erre azonnal ﬁgyelmeztet is, így jó esetben nem késő este
kell szerelőt keresnünk az interneten, hanem már napközben. Ez
a szolgáltatás különösen a vidéki házak és nyaralók esetében hasznos, mert a tulajdonosnak nincs lehetősége, hogy rendszeresen
és személyesen ellenőrizze az ingatlant. Egy okosotthon a kertben

is segít: az automata öntözőrendszerek emberi felügyelet nélkül is
kiválóan elvégzik a kertészek munkáját. Csupán be kell programozni az öntözésvezérlőket, és azok a megadott időben elkezdik a locsolást. A szolgáltatás a meteorológiai előrejelzések alapján módosíthatja az eredeti terveket, de a talajnedvesség-érzékelővel tovább
ﬁnomíthatjuk az öntözési szokásainkat. A kertek szerelmesei még a
nyaralás alatt is egy okostelefon vagy táblagép segítségével bármikor rátekinthetnek a növényekre, és nyugtázhatják az állapotukat.

Rés a pajzson
Napjainkban már számos egységesített szabványt dolgoztak ki a
fejlesztők, ennek köszönhetően a gyártók már olyan termékeket
tudnak piacra dobni, melyek márkától függetlenül integrálhatóak
ugyanabba a rendszerbe. Természetesen vannak kivételek, vagyis egyes cégek eszközei kizárólag a saját berendezéseikkel képesek
együttműködni, ezért vásárlás előtt mindenképpen érdemes tájékozódni az adott okoseszköz kompatibilitásáról. A szkeptikusok
szerint komoly biztonsági kockázatot jelent a telefonunk elvesztése,
hiszen az applikációk irányításával illetéktelenek kikapcsolhatják
a biztonsági érzékelőket és könnyen bejuthatnak az otthonunkba,
vagy a hackerek megismerhetik vásárlási szokásainkat, netán anyagi helyzetünket. Ez a kockázat azonban sosem zárható ki, hiszen
kulcscsomónk, pénztárcánk vagy éppen irataink elvesztése hasonló
következményekkel jár. Egy biztos, ha a tulajdonos azzal szembesül,
hogy mobilja illetéktelenekhez került, egyszerűen és gyorsan letilthatja az applikáció használati jogosultságát. Jól láthatjuk, hogy az
okoseszközök rohamos fejlődésével a mindennapi rutinfeladatok
száma folyamatosan csökken, az így felszabaduló időnket pedig szórakozásra, pihenésre fordíthatjuk. ¡
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akadálymentesítés • konferencia

Összefogás a látássérültekért
Magyarországon mintegy 80 ezer látássérült A
ütközik rendszeresen akadályba egy-egy weboldal
használata közben. Számukra az olyan egyszerű
folyamatok is, mint az elektronikus bankolás,
az online vásárlás vagy éppen egy videós tartalom megismerése, nehézséget okoz. Éppen ezért
az IThon.info közös cselekvésre szólította fel
az IT-szakmát, hogy minél több weboldalt
és szoftvert akadálymentesítsenek közösen.

z IT Összefogás elnevezésű kezdeményezéshez
csatlakozó vállalatoknak a feladatok megoldásán kívül azt is vállalniuk kell, hogy az esélyegyenlőség megteremtéséért a jövőben kollégáik, fejlesztőik
körében is megkezdik a téma népszerűsítését és az
érzékenyítést. Azok a cégek, amelyek komolyan elkötelezik magukat a mozgalom mellett, egy évre megkapják a #akadalymentesITs címet. Nagy szükség van
az informatikusok munkájára, ugyanis a látásukban
korlátozottakat segítő képernyőolvasó szoftvernek
a mai weboldalak gyakran nehezen értelmezhetőek.
A gyakorlat, sajnos, azt mutatja, hogy a dizájn már
fontosabbá vált a tartalomnál, ami rendkívül megnehezítheti az információhoz való hozzáférést. Ezt
támasztja alá Agárdi Szilvia énekesnő, az Informatika
a Látássérültekért Alapítvány önkéntes munkatársa is, aki szerint, ha egy oldal tele van fotókkal, vagy
a szöveg különböző buborékokban jelenik meg, az
számára teljesen használhatatlan. Nem ritka, hogy
a netes ügyintézés is használhatatlan a látássérültek
számára. Az akadálymentesítés legfőbb célja, hogy
egy-egy oldalon logikus legyen a menü elrendezése,
irányítható legyen a honlap billentyűzettel is, vagy
éppen feliratozzák a képeket, videókat. ¡

Az online marketing kihívásai
Az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának
a Kihívások az online marketing világában – milyen
ma a jó marketing(es)? címmel áprilisban megrendezett, hagyományteremtőnek szánt konferenciáján
a résztvevők konkrét megoldásokat hallhattak arról,
hogy milyen új, hatékony marketingmódszerekkel
érhetők el az egyes korosztályok.

S

zó volt arról, hogy napjainkban a vállalatok marketingstratégiai tervezőinek
számolniuk kell a megváltozott hirdetési szokásokkal. A televíziós hirdetések megnézése mellett egyre többen fordulnak az internetes felületek felé. Bár
itt is jelentős különbségek vannak. A legaktívabban az idősebb generáció oszt
meg tartalmakat. A közvélekedéssel ellentétben a ﬁatalabb korosztályok még
mindig nagy számban vannak jelen a Facebookon, de ők inkább információk
gyűjtésére és tájékozódásra használják a felületet. Más-más módszerekre van
szükség a ﬁatalabb és az idősebb korosztályok eléréséhez.
Garai-Fodor Mónika, a Keleti Károly Gazdasági Kar oktatási dékánhelyettese számolt be a Csiszárik-Kocsir Ágnessel, továbbá a kar oktatóival közösen végzett, a ﬁatalok pénzügyi tudatosságát vizsgáló kutatásukról. A Z és Y
generáció tagjai elsőrendű szempontnak a pénz biztonsági funkcióját és hosszú
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Garai-Fodor Mónikaa oktatási dékánhelyettes,
a konferencia szervezője köszöntötte a résztvevőket.

távú értékét tartották. Azt is többen állították, hogy
a pénz biztonságérzetet ad, és a pénzt érdemes megtakarítani. Ezzel szemben azok az állítások, melyek
szerint a pénz által több barátot lehet szerezni, vagy
hogy a pénz által értékesebbé válik az ember, nem
voltak jellemzőek.
Ezután egy polgármester, valamint egy kommunikációs cég, egy nonproﬁt szervezet és egy piacvezető hazai sörgyár marketingszakemberei tartottak előadásokat a gyakorlati tapasztalataikról. ¡

Walter Isaacson • Francesco Invernizzi • Alastair Fothergill, Keith Scholey

Walter Isaacson

Leonardo da Vinci
A zseni közelről

Helikon Kiadó

Matematikailag vizsgálta az optikát,
tanulmányozta a fény útját a szaruhártyán át, majd a változó perspektívák
illúzióját alkotta meg az Utolsó vacsorán, amely ugyanakkor bámulatosan
gazdag festmény-elbeszélés a bibliai
történetről, és felülmúlhatatlanul mély
Jézus-ábrázolás.
A könyv nemcsak összefoglalja meglévő ismereteinket minden idők legsokoldalúbb zsenijéről, hanem igyekszik
a titkot is megfejteni: miből fakad
ez a szárnyaló kreativitás? •

Leonardo da Vinci alkotta minden
idők két leghíresebb festményét,
az Utolsó vacsorát és a Mona Lisát;
ám ő önmagát legalább annyira tekintette tudósnak és mérnöknek. Néha már
rögeszméssé váló szenvedéllyel kutatta
az emberi anatómiát, a szív működését,
botanikai, geológiai, optikai és ezerféle
egyéb tanulmányokat folytatott,
új fegyvereket tervezett… és repülni
vágyott ember alkotta szerkezettel.

Rendezte: Francesco Invernizzi

Leonardo 500

új nézőpontból vizsgálva, értelmezve
és bemutatva elméleti és gyakorlati
felhasználási lehetőségeit.
A filmben megszólaló szakértők és
mérnökök Leonardo tanulmányait olyan
új megvilágításba helyezik, amely során
a nézők a modern kor vívmányain keresztül ismerhetik meg a mester géniuszát, felfedezve, hogy az ipar, a mérnöki
és orvostudományok, a kommunikáció,
az anatómia és a 21. századi modern
művészet gyökerei mind Leonardo munkásságáig nyúlnak vissza. •
Magyarországi bemutató: 2019.
május 9.

Színes, olasz ismeretterjesztő film, 90 perc
A művészet templomai ismeretterjesztő sorozat következő darabja szintén
Leonardo da Vinci előtt tiszteleg, halálának ötszázadik évfordulója alkalmából.
A film az egyetemes művészettörténet
egyik legismertebb és legjelentősebb
alakjának elsősorban tudományos feljegyzéseit és találmányait tartalmazó
művére, az úgynevezett Da Vincikódexekre fókuszál, egy egészen

Legyen szó a sarkvidék elszigetelt vadonjáról, az óceán rejtélyes mélységéről, a messzeségbe nyúló afrikai füves
pusztákról vagy a változatos dél-amerikai őserdőkről, az emberi faj felelősséggel tartozik a természetért. Itt az
ideje, hogy szembenézzünk a ténnyel:
bolygónk fennmaradása a mi kezünkben van. A természet még nem bukott
el: a folyamatok helyreállíthatók, a vadvilág új életre kelthető. Ehhez azonban azonnali cselekvésre van szükség.
Ez a páratlan album abban segít, hogy
felmérjük, mit veszíthetünk, és megértsük: megmenthetjük a bolygót és ezáltal önmagunkat, az emberi fajt is. •

Alastair Fothergill, Keith Scholey

A mi bolygónk
Libri
A kötet – melyhez a természetvédelem kultikus alakja, Sir David
Attenborough írt előszót – lenyűgöző
fotókkal, rendkívül olvasmányosan
mutatja be közös otthonunk, a Föld
élővilágát, miközben a szerzők azt is
elmagyarázzák, hogyan óvhatjuk meg
környezetünket, és mit kell tennünk annak érdekében, hogy ezeket a csodákat
a következő generációk is láthassák.
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sokszorosítás, kerekes toll, stencilgép

Szerző: Stöckert Gábor

Gestetner stencilgépe

Forrás: magyarnyomdasz.hu

A kerekes toll

A kerekes toll olyan írótoll volt, amely
nem írt, hanem a hegye helyén levő apró
fogaskerékkel perforálta a papírt. Így kézzel
egy lyukacsos mintát, vagyis nyomóformát
lehetett hagyni a papíron; az erre a min-
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Forrás: uniquecopiers.co.uk

tára vitt festék átszivárgott a perforáción, és
nyomot hagyott a minta alá helyezett tiszta
lapon. A nyomópapír azonban eleinte nem
volt megfelelő minőségű, ezért Gestetner a
kínai papírsárkányok anyagára emlékeztető

Nem egy magyar feltaláló sokkal ismertebb
lett külföldön, mint hazájában, erre jó példa
Gestetner Dávid, aki a stencilgéppel szerzett magának vagyont és hírnevet – az illegalitásba kényszerülteknek pedig akaratán
kívül is nagy örömet.
Gestetner 1854-ben született Csornán,
ahol az elemi iskola elvégzése után nem
volt sokáig maradása. Rövid ideig hentesinasként dolgozott, de nyughatatlan vére
Bécsbe vitte, ott a tőzsdén talált egy könynyebb állást. Könnyebbet, de lélekölőt: tőzsdei kimutatásokat kellett kézzel másolnia.
Persze lehetett volna nyomdai úton sokszorosítani ezeket, de pár száz példánynál
nagyon drága mulatság lett volna, egyszerűen nem érte meg. A ﬁatal magyar ezért
elkezdett gondolkodni egy olyan megoldáson, amellyel megkerülhette a nyomdai előkészítést, és kézi erővel sokszorosíthatta a
kimutatásokat. Az első lépés egy kerekes
toll nevű szerkezet volt, amelyet 1880-ban
szabadalmaztatott Londonban, ahol végül
is letelepedett. Egy évvel később megalapította Gestetner Company Cyclograph nevű
cégét, és megindult a stencilgép fejlesztése.

Forrás: Wikipédia

Sokszorosítás
nyomda nélkül

tartósabb, viasszal kezelt papírt választotta.
A nyomás egyenletességét is szabályozta,
eleinte faládába zárta a nyomópapírt, később körbeforgó dobhengerekre feszítette a
festékezett vásznat, illetve a nyomóformát.
Az 1890-es években Gestetner tökéletesített stencilgépei már óránként több mint
1200 nyomatot tudtak készíteni, ez a szám
aztán több ezerre nőtt. A feltaláló 1906ban Tottenhamben saját üzemet alapított,
majd terjeszkedni kezdett. A fénykorában
hatezer embert alkalmazó cég később megegyezett az amerikai Albert Blake Dickkel, aki hasonló, bár gyengébb festékezést
használó stencilgépet szerkesztett. Dick az
Egyesült Államokban forgalmazta gépeit,
Gestetner pedig Európában és a világ többi részén. Az elektromosság elterjedésével
a villanymotorral hajtott stencilgépek is
megjelentek a londoni vállalat kínálatában.

INDEX

A gép alapműködésének ekkor is része volt
a nyomdai előkészítés kiiktatása, hiszen a
stencilmintákat elég volt egy kerekes tollal
vagy egy szalag nélküli írógéppel előállítani.
Gestetner Dávid sikeres vállalkozóként
halt meg 1939-ben, Londonban. Cégét ﬁai
vették át, és a stencilgépeknek volt még
néhány jó évtizedük, mielőtt a fénymásoló
gépek a hetvenes évektől elkezdték volna
kiszorítani őket. Elnyomott országokban
viszont – éppen a nyomdát nem igénylő,
egyszerű technológia miatt – sokáig használták még illegális csoportok szamizdatok
és rendszerellenes röplapok nyomására.
Gestetner vállalata több felvásárlás után
napjainkban az NRG Group cégcsoporthoz
tartozik, fő tevékenységük még most is
az irodai sokszorosítógépek forgalmazása,
és termékeik egy része ma is a Gestetner
nevet viseli. ¡

IIR Magyarország Kft. 1 • Magyar Öntészeti Szövetség B2 • Mirrotron Kft. 16–17 • OMI Optika Mérnökiroda Kft. 24
Soltész + Soltész Kft. 31 • Szabályozó és Kompenzátor Kft. 30 • Szegedi Tudományegyetem 24 • Terra-21 Kft. B3
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