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A Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) elkötelezett amellett, hogy – a nevéhez
méltóan és a hazai kémikus társadalomban betöltött integratív szerepével összhangban, visszatérően – olyan konferenciát szervezzen, amelynek legfőbb célja
a magyar kémikusok által képviselt sokszínű szakmai tudás és alkalmazási gyakorlat megismertetése a kémikusok tág közösségével.
A konferencia sokszínűségén értjük mind a kémiával kapcsolatos tevékenységi körök szakterületi diverzitását, mind ezek különböző szerepeit az alap- és célzott
kutatások, az innováció, valamint az oktatás világában, mind pedig ezek intézményi
eloszlását az egyetemi, kutatóintézeti és a versenyszféra tekintetében.
Szemben a kémia egyes szűkebb területeire fókuszáló konferenciákkal, illetve azokat kiegészítő módon, az ilyen integratív multidiszciplináris konferencia elsődlegesen azt a széles körű igényt igyekszik kielégíteni, hogy a hazai kémiai közösség egyes
szereplői jobban rálássanak egymás szakterületére, ezen keresztül jobban értsék
saját tevékenységük, személyük és intézményük helyét e tágabb szakmai hálózat
vonatkozásában, mindezzel erősítve saját identitásukat, az eddigieken túlmutatóan
szélesítve szakmai látókörüket, gazdagítva személyes szakmai és szociális kapcsolati
rendszerüket, továbbá katalizálva az ebből kiaknázható együttműködéseket, interdiszciplináris interakciókat és szinergizmusokat.
Ezeknek a céloknak megfelelően választottunk rendhagyó formát: a szekciókban a meghívott előadásokat egy hosszabb moderált diszkusszió követi, melyben mindenki építő
gondolataira számítunk! A poszterszekciókat pedig villámprezentációk vezetik be.
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mány járt. Ott a túlzásba vitt vegyszerezés miatt eltűntek
a házi és a vadméhek, ezért a gazdálkodók kénytelenek
saját kezűleg végezni a beporzást: a virágport kis ecsetekkel
juttatják el egyik virágról a másikra. Emberméhecskék
araszolnak a fákon. Ezt az abszurd helyzetet megelőzhetnénk az apró beporzók védelmével. Ha nem tesszük,
világméretű lesz a kínai gyakorlat. Munka akad, hiszen
haszonnövényeink 70 százaléka nem fordulna
termőre az állati beporzás nélkül.

nyeire – van belőle bőven. 1950 és 2000 között nagy arányban és több alkalommal csökkent a háziméh-családok
száma, míg a rovarbeporzást igénylő termesztett növények
mennyisége ugyanezen idő alatt megháromszorozódott.
Azaz egyre kevesebb a beporzó és mind több a beporzásra
váró növény. Csak Európában a vadméh- és lepkefajok
9 százaléka veszélyeztetett, 30 százalékuknak pedig csökken az állománya. Amennyiben nem etetjük nektárral
ezeket az apró segédeket, eltűnnek, s velük együtt az élelmünk jelentős része. Nem kellene megvárni a katasztrófát,
inkább tegyünk ellene. Apró füzettel, könnyen érthető
megfogalmazással, az MTA ÖK honlapján megtalálható ingyen letölthető formában.
Ilyen az igazi tudományos népszerűsítés.
Szegedi Imre
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Szerző
ő: Szegedi Imre
e • Fotó: Újvári Sándor

Súrlódni
a tudományos
problémákkal
„Alapvető, hogy aki az orvosi pályán
mozog, maga is konkrét kutatást kell,
hogy végezzen. Nem elég a szakirodalom
olvasása, azok referálása, saját eredmények kellenek” – nyilatkozta magazinunknak Vécsei László akadémikus, a Szegedi
Tudományegyetem Neurológiai Klinikájának vezetője, akit Losonczi Erika, a Sanofi
orvos igazgatója ajánlott figyelmünkbe.
A kutató szerint Szeged hatalmas előnye,
hogy viszonylag kis helyen rengeteg kiváló
szakember dolgozik.

Előző megszólalónk, Losonczi Erika a tanítványa volt
a Szegedi Tudományegyetemen. Gyakoriak a megtisztelő
visszajelzések?

– Nagyon tehetséges, kiváló munkatársam volt Erika, akivel a mai
napig tartom a kapcsolatot. De nem csak vele, számos olyan szakemberrel is, aki valamilyen minőségben – szakdolgozóként, PhDhallgatóként, klinikusként – nálunk volt.
Azt vallja, az orvostudomány lendületes fejlődését csak
úgy lehet követni, ha a klinikusok komoly tudományos
háttérrel rendelkeznek. És azt is, hogy folyamatosan súrlódni kell a tudományos problémákkal. Mit ért ezeken?

– Meggyőződésem, hogy nívós tudományos teljesítmény alapozza
meg a klinikai munkát. Sokszor elmondom a ﬁatal kollégáknak,
hogy ők negyven év múlva is neurológusok lesznek! Ahhoz, hogy
megfelelő szemléletük legyen, nagyon fontos a mély elméleti alap,
mert az teszi lehetővé az új eredmények követését. Alapvető, hogy
aki ezen a pályán mozog, maga is konkrét, „saját kezével végzett”
kutatást végezzen. Nem elég a szakirodalom olvasása, azok refe-

rálása – önálló eredmények kellenek. Kísérletezzen, publikáljon,
mert ez ad muníciót a következő évtizedekre. Ha valaki például
diákként először sclerosis multiplexszel foglalkozik, majd pályája
más irányba viszi, mondjuk, sebész lesz belőle, akkor is tudni fogja,
hogyan születnek a tudományos eredmények, s ez nagyban segíti
majd a klinikai munkáját. A súrlódáson az aktív tudományos munkát értem: nemcsak beszélek róla, hanem csinálom, magam végzem a kísérleteket.
Bátyja szintén orvos volt. Ez következett a családi hagyományokból?

– Édesapám jogászként dolgozott – Kolozsváron diplomázott –,
szabadidejében Ady Endre verseiért rajongott. Az ő szellemisége
határozta meg családunk mindennapjait. Kiváló általános iskolai
tanáraim azonban a természettudományok felé tereltek. Szerettem a matematikát, a ﬁzikát és a kémiát. Abban az időben a középiskolák közül a veszprémi vegyészeti középiskolában oktatták
a legmagasabb szinten a kémiát, ott szereztem középfokú vegyészi képesítést, jeles eredménnyel. Veszprémben kollégista voltam,
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eleinte erős honvággyal. A kiváló szegedi vegyészekkel ezért
a mai napig könnyen szót értek, nagy tisztelettel viseltetek
irántuk. Orvosként, amikor gyógyszerekről, gyógyszerek hatásmechanizmusáról, vagy a betegségek patomechanizmusáról
beszélünk, vegyészi szemlélettel közelítünk a kérdéshez.
Hogyan lett középfokú végzettségű vegyészből elsőrangú orvos?

– Másodikos középiskolásként a biokémia kezdett el érdekelni.
Veszprém a vegyészet fellegvára, de ebből nem következett,
hogy a középiskolából kizárólag a Veszprémi Vegyipari Egyetemre mehetett valaki. Alaposan felkészítettek bennünket,
hátránya nem, csak előnye volt annak a négy évnek. Édesapám
betegsége is befolyásolhatta a döntésemet. Maximális pontszámot értem el a felvételin, így felvettek a szegedi orvosegyetemre. Elsőéves medikusként tudományos diákkörös lettem
a Petri Gábor professzor vezette Sebészeti Műtéttani Intézetben, harmadévesen az országos diákköri konferenciára is
eljutottam. Közben megszerettem a kórélettant, ami magába
foglalja az élettant és a patobiokémiát is. A kórélettan próbálja
megmagyarázni a betegségeket – sok mindenre persze nincs
magyarázat. Szerencsém volt, mert akkor nevezték ki Telegdy
Gyula professzort az intézet élére.

A diploma átvételekor három-négy nemzetközi folyóiratban
megjelent cikk társszerzője volt. Tálcán kínálták az állást a Kórélettani Intézetben, vagy meg kellett küzdeni a lehetőségért?

– Megdolgoztam a helyemért. Nyaranta is bejártam az intézetbe, amit
örömmel tettem, mert kiváló csapat dolgozott ott. Az a három-négy
közlemény minőségében annyit ért, mint amennyit egy PhD-hallgatótól ma elvárunk. Az egyetem befejezése után három évig maradtam
az intézetben, ez alatt neuroendokrinológus és klinikai laboratóriumi
szakorvosi képesítést szereztem.
Miért ment Pécsre, és hogyan lett a kórélettanból neurológia?

– Családi okból: feleségem ugyanis állásajánlatot kapott a pécsi Bőrklinikától. Nekem nem jelentett törést a váltás, hiszen Szegeden
idegrendszerrel kapcsolatos kutatásokat végeztünk: különböző hormonok hatását vizsgáltuk az idegrendszerre, a tanulási folyamatokra.
Valójában az elméleti intézeti „kitérő” után klinikusnak készültem, így
természetes volt, hogy a Pálﬀ y György professzor vezette Idegklinikán folytathattam a munkámat.
1993-ban, 39 évesen visszatért Szegedre, az akkor alakuló neurológiai részleg professzoraként. Igen fiatalon, igen nagy feladattal bízták meg. Mit ígért, amivel elnyerte ezt a tisztséget?

– A felkérésben sok minden szerepet játszhatott. Ismertek Szegeden,
és valószínűleg előnyt jelenthetett, hogy akkortájt megvédtem az
MTA doktora értekezésemet is.
Huszonhat év alatt az újonnan indult osztályból 100 ágyas, önálló Neurológiai Klinikát fejlesztett. Folyamatosan csak sikerek voltak, vagy nehézségek is akadtak?

– Nehéz munka volt. Idehaza hosszú időn keresztül az ideg-elme klinikák léteztek. Szegeden az itteni klinika neurológiai részlegének lettem
a vezetője. Nagyon sok energia árán szerveztük meg a szakambulanciákat – fejfájás, sclerosis multiplex, Parkinson-kór, epilepszia, stroke,
neuromuscularis –, emellett a kutatásokat is beindítottuk. Az első
öt-hat év ezekkel a feladatokkal telt el. 1998-ban a neurológiai részleg neurológiai klinikává önállósodott, ami formális lépés volt, hiszen
korábban is lényegében önállóan dolgoztunk. Az elmúlt időszakban
a stroke osztály beindítása jelentett nagyon komoly munkát – kiválóan felszerelt részleget hoztunk létre. Hasonlóan fontos lépés volt
a neurorehabilitációs osztály kiépítése. Az aktív neurológia és a rehabilitáció találkozása nagyon szerencsés helyzet. Hosszú utat tettünk
meg, miközben problémák tömkelegét oldottuk meg – mondanom
sem kell, hogy ﬁnanciális gondok is nehezítették a munkát. Nagy kutatórészleg is tartozik a klinikához, ahol jelenleg húsz kutató dolgozik.
Jelenlétük hatalmas előny. Neurokémiai, genetikai, immunhisztokémiai, kísérletes neurológiai és képalkotó „neuroimaging” laboratórium egészíti ki a klinikát – biológusok, ﬁzikusok, vegyészek, gyógyszerészek dolgoznak velünk. Önálló gyógyszerkutatási programot
is viszünk, s ebben meghatározó szerepe van Fülöp Ferenc és Toldi
József professzoroknak. Szeged hatalmas előnye, hogy viszonylag kis
helyen rengeteg kiváló szakember dolgozik.
Vendégkutatóként hosszabb időt töltött a svédországi Lundban és az Egyesült Államokban, Bostonban, a Harvard Egyetemen. Úgy ment ki, hogy tudta, mindenképpen visszatér?

– Sokunk fejében megfordul, hogy valamelyik kiválóan felszerelt nyugati kutatóintézetben, egyetemen könnyebben érnénk el eredménye-
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ket. A munkafeltételek Svédországban és az Egyesült Államokban
sokkal jobbak voltak, de visszajöttünk, mert azt reméltük, hogy
céljainkat itthon is megvalósíthatjuk. Kétségtelen, hogy itthon
megannyi sikerélmény is ért a nehézségek mellett. Egyébként
a külföldi útjaim során megismert szakemberekkel a mai napig
nagyon szoros a kapcsolat. Több itteni munkatársam dolgozott
Lundban, Koppenhágában, néhányan megfordultak az Egyesült
Államokban, Bostonban és New Yorkban, Belgiumban, Dániában.
Sokan sokat proﬁtáltak kapcsolatokból.
Ezek szerint nem az a típusú ember, aki mások vállán kapaszkodik fel, hanem azon igyekszik, hogy a kollégái is minél messzebb jussanak.

– Abból a megfontolásból próbáltam menedzselni a munkatársaimat, hogy minél képzettebb neurológusok dolgozzanak majd
a klinikánkon.
Magyarországon évente átlagosan 45 ezer embert ér szélütés, körülbelül 1,5 millióan szenvednek migrénben, a Parkinson-kórosok száma eléri a 18 ezret, a sclerosis multiplexes betegek száma pedig 9 ezerre tehető. A sclerosis multiplexes betegekből országosan Szegeden kezelik a legtöbbet,
évente mintegy 900 emberen segítenek. Mivel biztatják az
ide kerülőket? Minden problémára tudnak megoldást?

– Sclerosis multiplex esetén nagyon szigorú regisztereket működtetünk, ami alapvető, hiszen ezek segítségével rögzítjük a bete-

gek állapotát. Elkezdtük a migrén és Parkinson-kór regisztert is.
Bármikor jönnek vissza a betegek, újra felvesszük az adataikat.
Követjük klinikai állapotukat, közben patokémiai paramétereket,
biomarkereket is kutatunk. Ha azt látjuk, hogy a betegnek rosszabbodott az állapota, lépünk. Pluszmunka, amire nálunk szerencsére
viszonylag van szakember is.
A gyógyításban a világ nagyot lépett előre, de ott nem tartunk,
hogy minden problémára tudnánk megoldást. A neurológiát közel négy évtizede követem, elképesztő fejlődésen ment keresztül a tudományág. A szélütött betegek esetében lehetőség van
trombolízisre, azaz a vérrög feloldására, sőt, annak mechanikus
eltávolítására. Nem állítom, hogy ez az eljárás mindenkin segít, de
a betegek egy részénél nagyon szép javulást látunk. Amikor a neurológus pályafutásomat kezdtem a nyolcvanas évek elején, a migrénnek nem volt komoly terápiája. A kilencvenes évek elején kerültek a gyógyításba a triptánok, manapság a CGRP-monoklonális
antitestek jelentenek új terápiás lehetőséget. Utóbbi olyanoknál
használhat, akiken korábban más gyógyszerek nem segítettek.
A sclerosis multiplex esetében a kilencvenes évek elején kizárólag a szteroidokban bízhattak a betegek, manapság több mint
tíz hatóanyag javítja érdemben az érintettek állapotát. A Parkinson-kórosoknál a mélyagyi stimuláció jelent segítséget – az alig
kontrollált mozgásuk gyönyörűen rendezhető, s új gyógyszerek
is bevezetésre kerültek. Azt nem mondjuk, hogy mindenki meggyógyul, de sokkal többen élhetnek minőségi életet, mint pályám
elején.
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Egyik minapi nyilatkozatában azt emelte ki, hogy a klinikán nincs orvoshiány, hiszen az aktív diákköri és PhDmunkának köszönhetően most is 32 neurológus, 22 rezidens és több mint 20 kutató dolgozik az intézetben. Mivel
tudta az intézetbe csábítani a fiatal szakembereket?

– Nem a ﬁzetéssel, mert az annyi, amennyi. Én – egyebek mellett – az értékes tudományos munkában látok számukra perspektívát. A jó minőségű klinikai munka végzésének lehetősége
tartja itt őket. Azt sem mondom, hogy ugródeszkának használják a klinikát, mert nem nagyon mennek el innen a szakemberek.
A tudományos diákköri munkába rengeteg energiát fektetünk,
ez alapozza meg a későbbi sikereket. A legjobbak PhD-hallgatók
lesznek nálunk. A lényeg a tudomány! Aki csupán pénzt akar keresni, az nem nálunk találja meg a számítását.
Azt könnyen érti az ember, hogy a mérnök, a vegyész mit
szabadalmaztathat, de mire kapott Ön oltalmat? Nyolcszor, hiszen ennyi szabadalmuk van.

– Egyik érdekes szabadalmunk a Huntington-kórral kapcsolatos.
A lassú lefolyású, bizonyos idegsejtek elhalásával járó idegrendszeri megbetegedés következtében a betegnél akaratlan mozgásokat, érzelmi kitöréseket és szellemi leépülést tapasztalni. Mi
transzgenikus eljárással Huntington-kórossá tett egereket újonnan szintetizált kinurénsav-analóggal kezelve azt tapasztaltuk,
hogy a túlélésük jelentősen megnövelhető. Másik szabadalmunk
a migrénnel kapcsolatos. Ennél a betegségnél mi vizsgáltuk először a kinureninrendszer szerepét, illetve a kinurénsav-analógok
hatását. Állatkísérletekben azt tapasztaltuk, hogy migrén esetén ezek a molekulák a speciﬁkus kedvező immunhisztokémiai
eltéréseket idézték elő. Harmadik szabadalmunk pedig a gyulladásos betegségekkel kapcsolatos, ami a neurológia területén
a sclerosis multiplexszel van összefüggésben. Dékány Imre szegedi kolloidkémikus és Toldi József élettanász professzorral pedig nanotechnológiai eljárás segítségével becsomagolunk molekulákat, majd megnézzük, milyen arányban jutnak be az agyba.
Ebből is szabadalmat szeretnénk. Fülöp Ferenc és Toldi József
professzorokkal pedig éppen most jött meg az új kinurénsavanalógok szerkezetének levédésével kapcsolatos amerikai szabadalmunk. Ebben a szabadalomban benne van Szatmári István
kiváló vegyész kolléga is.
Mit tart legfontosabb tudományos eredményének?

– Sok érdekes eredmény született az elmúlt évek alatt. Az egyik
a kinurénsav-analógok idegrendszeri hatásának vizsgálata. Mi
bizonyítottuk először e rendszer szerepét a fejfájásban. A korábban említett két szegedi kutató, Fülöp Ferenc gyógyszerkémikus akadémikus, valamint Toldi József élettanász profeszszor kutatócsoportjaival együttműködve új neuroprotektív
hatású molekulákat találtunk. Ezeket az eredményeket néhány
éve a Nature Reviews Drug Discovery folyóirat felkérésére foglaltuk össze. Másik érdekes eredményünk szintén kollaborációnak köszönhető, és az agyalapi mirigy által termelt adenilátcikláz-aktiváló polipeptiddel (PACAP) kapcsolatos. Két pécsi
farmakológus, az azóta elhunyt Szolcsányi János akadémikus
és Helyes Zsuzsanna professzor csoportjával együttműködve
azt találtuk, hogy a migrénes roham kialakulása összefügghet a PACAP-38 vérben mért koncentrációjának változásával.
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Ezt az eredményt a Nature Reviews Neurology Research Highlight
szekciójában mutatta be, illetve hozzászólásra kért fel bennünket
a neves Brain folyóirat. A közelmúltban pedig migrénes betegeknél az MRI képalkotóval kapott eltérések és a PACAP vérben mért
szintje között bizonyított összefüggést a képalkotó munkacsoportunk, amit a neurológia meghatározó folyóiratában, az amerikai
Neurologyban publikáltunk.
Mire a legbüszkébb a magánéletében? Van egyáltalán magánélete, hiszen volt, hogy egy időben állt az MTA Orvosi Osztályának élén, vezette a szegedi klinikát, illetve ellátta a Tiszaparti egyetem dékáni feladatát, sőt az Európai Neurológiai
Társaságok Szövetségének alelnöke is volt?

– 2010-től 2014-ig valóban sok feladatom volt. Az előbbieken túl
a Szegedi Akadémiai Bizottság alelnökeként is dolgoztam. Nehéz
időszak volt, amit rengeteg munkával hidaltam át. Ahogy 26 éve, ma
is reggel hatkor mindennap bent vagyok a klinikán, s nyolcig számos
feladatomat el tudtam és tudom látni. Este otthon folytatódik a
munka. Szerencsés vagyok, mert a feleségem szakmabeliként mindig
támogatott, és ma is segíti a munkámat.
Intézetvezetőként jutott ideje a betegekkel való személyes találkozásokra is?

– Jutott és jut. A reggeli megbeszélést és nagyviziteket nem hagytam
ki, s hosszú évekig részese voltam a délutáni, négy órakor kezdődő vizitnek is. Persze emellett szerte az országból keresnek meg betegek.
Július 1-jével átadja vezetői székét. Készült az átadásra? Gondolom, igen, hiszen eddig közel ötven PhD-védés történt a klinika programjaiban, és öt akadémiai nagydoktori címet szereztek a klinika munkatársai.

– Tisztában voltam azzal, hogy 65 évesen át kell adnom a helyem.
Több potenciális utód jöhetett számításba, de végül az a kiváló
kollégám lép a helyembe, akit 26 évvel ezelőtt elsőként vettem fel
a klinikára.
Mi lesz július elseje után?

– A klinika vezetőjeként megannyi adminisztratív és szervezési feladatom volt, ezután sokkal több időt fordíthatok a kutatásra. Jó néhány
érdekes pályázati programot viszünk, a klinikán a vezetésem alatt ott
van MTA-kutatócsoportom is, ezek felügyelete a jövőben is az én feladatom lesz. A szegedi egyetem rektora felkért, hogy legyek a Doktori
Tanács elnöke, emellett az intézmény tudományos tanácsának is tagja vagyok, s persze sok nemzetközi megbízatásom is van.
Milyen izgalmas kutatási programok állnak a csoportja előtt?

– Évekkel ezelőtt kezdtük el vizsgálni a kinureninrendszer szerepét
gyulladásos bélbetegségek kísérletes modelljeiben, sclerosis multiplexben, illetve tanulmányoztuk kinurénsav-analógok immunsejtekre gyakorolt hatását is. Az utóbbi időben gyűltek adataink
rheumatoid arthritis területén is. Ezért a közelmúltban pályáztunk
a Molmedex-programra. Előtte bemutattuk a pályázatunkat a szakterület néhány kiváló európai és amerikai professzorának is, akik azt
áttanulmányozva nagyon komoly támogatólevelet küldtek. Valójában kinurenin-metabolit biomarkereket keresünk, ami fontos lehet
a betegség követésében, illetve a terápia hatásosságának megítélésében is.

portré

Interjú Vécsei László neurológussal

egyeztetni az életüket úgy, hogy mindketten a lehető legtöbbet kihozzák magukból?

Vécsei László 1954-ben született Kiskunfélegyházán. 1973-ban
érettségizett Veszprémben, a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1979-ben diplomázott summa cum laude minősítéssel,
majd neuroendokrinológus és klinikai laboratóriumi szakorvosi
képesítést szerzett. 1984-ben a Pécsi Orvostudományi Egyetem
Idegklinikáján folytatta munkáját, ahol 1993-ig dolgozott. A svéd
Lundi Egyetemen, illetve Bostonban a Harvard Egyetemen volt
hosszabb tanulmányúton. 1993-ban visszatért Szegedre, ahol az
Idegklinikán kapott neurológia vezető egyetemi tanári kinevezést,
s 1998-ban az újonnan alakult klinika tanszékvezető igazgatójává
nevezték ki. 2010-ben a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar dékánjává választották. 1997 és 2000 között Széchenyi
professzori ösztöndíjas volt. 1986-ban védte meg az orvostudományok kandidátusi, 1992-ben akadémiai doktori értekezését.
2001-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 2007-ben
pedig rendes tagjává választották. Közel egy évtizedig volt az
MTA Orvosi Tudományok Osztályának alelnöke, majd elnöke.
A 2012-ben Széchenyi-díjjal kitüntetett neurológus, egyetemi
tanár akadémiai tisztségei mellett számos tudományos társaság
vezetőségének, illetve szakfolyóirat szerkesztőbizottságának
tagja. Nős, felesége Vécseiné Karg Eszter bőrgyógyász, a svéd
Lundi Egyetem doktora, az orvostudományok kandidátusa.

– Bevallom, általában a feleségem alkalmazkodott hozzám. Sokat voltam külföldön is, s valójában nagyrészt az ő feladata volt
a gyerekek istápolása, a család összetartása. Érdekes volt a találkozásunk is. 1977-ben mindketten Szegeden, az Országos Tudományos Diákköri konferencián adtunk elő. Előttem beszélt – kiváló
angolsággal – a kutatási eredményeiről. Az élet úgy alakult, hogy
ez a pécsi orvostanhallgató lett a feleségem. Nem bántam meg.
Három gyerekük követte a szülők példáját, vagy ellenkezőleg, egészen más pályát választottak?

– Egyikükből sem lett orvos. Nagyobbik ﬁunk programtervező
matematikus, Frankfurtban él a feleségével és a két unokánkkal.
Kisebbik ﬁunk az Akadémia budapesti kutatóközpontjában ﬁzikusként dolgozik, míg a lányunk közgazdász. A feleségem matematika és az én ﬁzika iránti szenvedélyem bennük tovább él.
Látta a Bohém rapszódia című filmet?

Nem vet túl nagy árnyékot az utódára?

– Nem hinném. Jól képzett szakemberről van szó, aki éveket dolgozott az Egyesült Államokban is. Önálló entitás.

– Természetesen. A főszereplő zseniális színész, de a ﬁlm számomra
kissé eklektikus. Valamit értek hozzá, hiszen a Queen együttes a
kedvenc zenekarom, a kocsiban szinte mindig az ő zenéjük szólt
a Balaton felé menet. Mi ugyanis a magyar tengernél nyaralunk,
a külföld iránti igényünket a szakmai konferenciák bőven fedezik.
Sokat kerékpározunk, zenét hallgatunk, olvasunk.
Kit ajánl interjúsorozatunk következő megszólalójának?

Az Ön felesége bőrgyógyász, kutató, aki az újszülöttkori
szűrés tömegspektrometriás fejlesztésével is foglalkozott,
szintén jelentős szakmai sikerekkel. Hogyan tudták össze-

– Freund Tamást, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet főigazgatóját, akivel a Nemzeti Agykutatási Programban dolgozunk együtt. ¡
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akadémiai közgyűlés

Fotó: mta.hu/Szigeti Tamás

Lendületes
nemzeti kincs
„Az akadémiai kutatóintézetekben, egyetemi támogatott
kutatócsoportokban, Lendület-csoportokban folyó munka
felbecsülhetetlen nemzeti kincs, prémium posztdoktoraink
szárnybontogatása pedig jövőnk ígérete” – hangsúlyozta
Lovász László elnök a májusi akadémiai közgyűlésen.
„Az MTA jelentős kutatási kapacitással támogatja a fontos nemzeti programokat,
mint például az Ipar 4.0 programot, a
Paks II. programot vagy a járműipar fontos kutatási programjait” – emelte ki Lovász László az Akadémia 191. közgyűlése

előtt elmondott elnöki beszámolójában.
A 2018 októberében megalakult Mesterséges Intelligencia Koalícióhoz (MI Koalíció) – amelynek célja, hogy Magyarország
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Európa élvonalába kerüljön, fontos tagjává
válva a nemzetközi mesterséges intelligencia közösségnek – számos MTA-kutatóhely
csatlakozott. Az MTA kutatóintézetei közül az MTA EK, az MTA Atomki és az MTA
SZTAKI támogatja a Paksi Atomerőmű
működését: folyamatos fejlesztésekkel, mérésekkel és elemzésekkel javítják a Paksi
Atomerőmű biztonságát és gazdaságosságát. E tapasztalatokat kívánják felhasználni
a Paks II. erőmű engedélyeztetéséhez és az
üzemeltetése során is. Az Európai Űrügynökség (ESA) a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpontjával
együttműködve nyitotta meg 2018-ban
az ESA Magyarországi Üzleti Inkubátorházat, ahol azokat a startupokat támogatják, amelyek űrtechnológiai fejlesztéseket
kívánnak hétköznapi használatra szánt termékeikbe, szolgáltatásaikba beépíteni. Hu-

inno -tér

Lovász László

szonöt év után alakult újjá a Világgazdasági
Tudományos Tanács, amelynek célja, hogy
a magyar gazdaságpolitikai döntéshozókat
és vállalatokat tudományosan rendszerezett információkkal és ismeretekkel támogassa. A tudományos programok közül
Lovász László a második Nemzeti Agykutatási Programot is kiemelte, amelynek során
újabb négyéves ciklusban 6,5 milliárd forint
jut az agykutatás támogatására.
„A nemzetközi és mindenekelőtt európai
uniós pályázati eredményeink, azon belül
is az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatainak sikerességi mutatói fontos képet
adnak arról, hol tart ma a magyar tudomány európai és régiós összehasonlításban,
és arról is, hogyan teljesít az akadémiai
kutatóhálózat a felfedező kutatások terén
más hazai kutatási intézményekhez képest”
– mondta Lovász László. Az Akadémia
elnökének véleménye szerint, bár Magyarország lemaradása ebben a tekintetben
sajnos nem csökkent az EU vezető tudományos országaihoz képest, az MTA-kutatóhálózat szempontjából irányadó ERCpályázatok terén továbbra is elmondható,
hogy a régióban sikeresek a magyar kutatók. Példaként említette, hogy az elmúlt öt
évben a Magyarországon elnyert 62 millió
eurónyi ERC-támogatás több mint felét
(53 százalékot) az MTA-kutatóintézetek
kutatói kapták.
„Az elmúlt évben a honlapon megjelent
eredménykommunikáció bizonyítja, hogy
felelősen és hatékonyan költjük el az MTA
alaptámogatására fordított adóforintokat.
Számos jelentős felfedezés, kutatási eredmény hírét juttattuk el a nagyközönséghez
a sajtó segítségével” – foglalta össze az elmúlt időszak eredményeit Lovász László. ¡

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont • wigner.mta.hu

A Wigner Kutatóközpont
fejlesztései az ELI-ben
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont (Wigner FK) négy kutatócsoportja, köztük
két Lendület-csoport is fejleszt az ELI-ALPS lézereivel használható, alkalmazáscentrikus nanooptikai, fotokémiai és részecskegyorsítási kísérleti berendezéseket a Nemzeti Kiválósági Program által nyújtott támogatásnak köszönhetően. Az alábbiakban
ezeket a kutatásokat mutatjuk be, kitérve a későbbi alkalmazásokra is.

A

molekuláris rendszerek fotokémiai/fotofizikai átalakulásai fontos szerepet játszanak
gazdaságilag releváns mesterséges folyamatokban is. Az ilyen átalakulások mechanizmusának feltárásában az ún. pumpa-szonda kísérletek
megkerülhetetlenek. A gerjesztő („pumpa”) lézerimpulzust általunk választott
időkülönbséggel követő „szonda” lézerimpulzusokkal készített spektroszkópiai pillanatképekből kirajzolódik a molekulák szerkezeti, elektronszerkezeti
dinamikája. Így megérthetjük a molekuláris átalakulásokat befolyásoló ténye-

funkciós, ultragyors időfelbontásos
spektrométer felépítése az ELI-ALPSban. A berendezés képes lesz mind tranziens abszorpciós (TOAS), mind stimulált Raman (SRS) színképek felvételére.
Az ELI-ben elsősorban átmenetifémalapú fényhasznosító rendszerek elektronszerkezeti dinamikájának feltérképezését végezzük el azért, hogy megértsük azokat a jelenségeket, amelyek
a fény elnyelése után néhány femtoszekundummal történnek. A molekulatervezés és szintézis után a komplexeket az ultragyors TOAS/SRS berendezéssel vizsgáljuk, hogy például sike-
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zőket, és jobb gazdasági hasznosulást
érhetünk el. A hagyományos lézerekre
épülő vizsgálati módszereknek azonban
számos korlátjuk van (kis lézerintenzitás, alacsony érzékenység stb.). Az ELIALPS HR lézerének kiemelkedően rövid
impulzushossza, nagy ismétlési frekvenciája és intenzitása egyedülálló lehetőséget kínál ultragyors pumpa-szonda
kísérletekhez. Célunk ezért egy multi-

rült-e a megfelelő irányba módosítani
a potenciálisenergia-felszínt. A fényhasznosító rendszerek kutatása mellett nyitottak maradunk a fotokémia
más izgalmas fejezeteinek vizsgálatára
is. Ezeken a kutatásokon kívül a Wigner FK által az ELI számára kifejlesztett SRS -rendszerrel gyémántkristályokban létrehozott színcenrumokat,
nukleinsavakat és plazmonikus rend-

tudomány

szereket is hatékonyan tudunk majd
vizsgálni.
A Szegeden végzendő nanooptikai
kísérleteink célja pedig olyan diagnosztikai eljárások fejlesztése integrált optikai rendszerek hez, amelyekkel ultragyors információs technológiai vagy
szenzorikai alkalmazások valósíthatók meg.
Néhány MeV (millió elektronvolt)
energiával rendelkező negatív ion- és
semleges atomnyalábokat széles körben használnak kortárs tudományos
és technológiai alkalmazásokban. A teljesség igénye nélkül ide tartozik különböző felületek növesztése, depozíciós
folyamatok és nagy pontosságú litográfia, továbbá biokompatibilitásos felületkezelés negatív ionnyalábbal. Célunk ezért néhány MeV energiájú negatív ion- és semleges atomnyalábok
előállítása ultrarövid, nagy intenzitású
lézerimpulzusokkal, két kísérleti elrendezésben. Egyrészt negatív ion- és atomnyalábot fogunk létrehozni speciálisan
porlasztott folyadékcseppekben, előzetesen egy szilárdtest céltárgyban előállított pozitív ionnyaláb konverziójával. Másrészt negatív ionokat és atomokat keltünk közvetlenül a femtoszekundumos lézerimpulzusokkal úgy, hogy
az impulzusokat a porlasztott folyadékra fókuszáljuk. A fő célunk, hogy fokozzuk a nagy energiájú részecskenyalábok
előállításának hatásfokát, jelentősen
növelve az ELI-ALPS hozzájárulását a
nemzetközi lézeres részecskegyorsítási
kutatásokhoz. A kísérletekhez az ELI
2019 májusában átadott SYLOS lézerét
fogjuk használni. ¡
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Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet • physics.ttk.pte.hu

Szerző: S.I.K.

Lendületes felütés:
útban az asztali
elektrongyorsító felé
A Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kara Fizikai Intézete az MTA Atommagkutató Intézetével és az MTA Energiatudományi Kutatóközpontjával együttműködve 2018 szeptemberében kezdte meg a közös munkát a 2018-1.2.1-NKP-2018-00010
azonosítójú projekt keretében, amelynek távlati célja ultrarövid fény- és elektronimpulzusokkal indukált atomi és molekuláris folyamatok vizsgálata. A konzorciumvezető pécsi
csoport témavezetője Pálfalvi László egyetemi tanár, vele beszélgettünk a kutatásról.
A négyéves projektből még az első év sem telt el, de értesülésünk szerint már kézzelfogható eredmények is
vannak. Konkrétan mik azok?

– Az elnyert pályázat célja, hogy a futamidő végére olyan eszközt fejlesszünk, amely képes azon atomi és molekuláris folya-

matok vizsgálatára is, melyek csak fotonok és elektronok együttes hatásával
válthatók ki. A vizsgálatokhoz szükséges ultrarövid elektronimpulzusokat
terahertzes (THz-es) sugárzás segítségével állítják majd elő. Ehhez elsődleges feladat olyan THz-es sugárforrás gyakorlati megvalósítása, mely paramétereiben igazodik a célhoz. Sikeresen túl vagyunk a prototípus sugárforrás legyártásán, és az első demonstrációs kísérleteken.
Milyen kulcsparaméterekkel kell rendelkeznie egy ilyen terahertzes sugárforrásnak?

– Egyrészt a sugárzás hullámhosszának igazodnia kell a részecskecsomagok térbeli méretéhez, ami azt jelenti, hogy annak a néhányszor
száz mikrométeres tartományba kell esnie. Ez pedig az 1 THz-nél kisebb frekvenciájú THz-es tartományt jelenti. Másrészről fontos, hogy
az elektromos térerősség csúcsértéke legalább néhányszor 10 MV/cm
értékű legyen. Ehhez a direktben előállítható THz-es nyaláb fókuszálása
szükséges, aminek elengedhetetlen követelménye a szimmetrikus, nyalábkeresztmetszet mentén tekintve jó koherenciájú nyaláb.
Mi a terahertzes sugárforrás alapkoncepciója?

1. ábra. Az optikai rácsot, leképező optikát és plánparalel
lépcsős rácsot tartalmazó terahertzes sugárforrás.

– A Pécsi Tudományegyetem az elmúlt másfél évtizedben nemzetközileg élenjáró szerepet töltött be a THz-es tudományban az itt kifejlesz-

2. ábra. A plánparalel LN
N kristályon kialakított lépcsős rács prototípusának mikroszkópos képe (a). Egyetlen lépcső és annak proﬁlja (b).
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Normált elektromos térerősség

járás lefolytatását kezdeményeztük. A fejlesztési folyamat korábbi
fázisában, jelen sugárforrás elődje kapcsán elindított amerikai
egyesült államokbeli szabadalom mára már oltalommal bír. Jelenleg tervezzük egy, a fent bemutatott módszer továbbfejlesztett
változatára vonatkozó szabadalom benyújtását. Mindezt azért is
látjuk indokoltnak, mert a gyakorlati hasznosulás közelinek látszik.
Mikorra várhatók a szegedi szuperlézer (ELI) laboratóriumában tervezett tesztmérések?

Idő (ps)
3. ábra. Mért és szimulációk során kapott terahertzes
impulzusalakok és a hozzájuk tartozó spektrumok.

tett ún. döntött impulzusfrontú módszer kidolgozásának és annak folyamatos fejlesztésének köszönhetően. A hagyományos (optikai rácsból, leképező optikából és ékes nemlineáris kristályból
álló) gerjesztési sémát azonban jelen alkalmazások igényei szemszögéből alaposan át kellett gondolni. Több állomáson keresztül
jutottunk el egy olyan megoldásig, mely elsőként teszi lehetővé,
hogy a kiváló nemlineáris optikai tulajdonságú lítium-niobát (LN)
THz generátor kristályt plánparalel formában használjuk, így téve eleget az alkalmazás kívánalmainak. Kiviteli alakját tekintve a
kristály lépcsős rács kialakítású bemenettel van ellátva (1. ábra),
melynek mélységének és magasságának nagyságrendje a néhányszor tíz–száz mikrométeres tartományba esik. E kompakt, energiában skálázható THz-es sugárforrás keresztmetszetében homogén,
torzulásoktól mentes nyalábot eredményez.

– A gyors haladásnak köszönhetően a tervezettekhez képest korábbra, 2019 végére szeretnénk előrehozni a méréseket. Ez ügyben
már egyeztetéseket folytatunk az ELI-vel. Egyrészt az ELI NLTSF
(nemlineáris THz-es spektrométer) berendezésével karakterizációs
méréseket tervezünk a későbbi fázisban megvalósítandó dielektrikus gyorsító struktúra kapcsán szóba jöhető szerkezeti anyagokon.
Másrészt az ELI nagy energiájú THz-es pumpálónyalábjával különböző alakú lítium-niobát kristályokat kívánunk vizsgálni. Az MTA
Atommagkutató Intézetének (ATOMKI) kutatási programja a szegedi ELI-ALPS ultrarövid nyalábjainak egyedülálló időfelbontását
(attoszekundum) kívánja hasznosítani 2020-ban. A kísérletekkel az
atomok és molekulák fotoionizációs és gerjesztési folyamatainak
dinamikáját fogják vizsgálni.
Milyen feladatokat valósított meg az ATOMKI?

– Az elmúlt fél évben az általuk kifejlesztett, egyedi elektrosztatikus analizátorhoz kapcsolódó tervezési, gyártási és tesztelési
munkáké volt a fő szerep. A kísérletek során mindig jelen levő
háttér csökkentése, a jel-háttér arány növelése kulcsfontosságú
abban, hogy minél rövidebb idő alatt minél pontosabb méréseket
lehessen végezni. Erre több módszer kombinálásával dolgoztak
ki egy hatékony megoldást. Saját monokromatikus VUV forrásuk

Szükség volt-e külső együttműködésre, míg eljutottak
a tesztfázisig?

– A lítium-niobát kristály előállításával a Wigner Fizikai Kutatóintézetet bíztuk meg, ugyanis az alkalmazáshoz előnyös, magnéziumadalékolású lítium-niobát kristályt ott tudnak jó minőségben
és megfelelő méretben előállítani. A lépcsőfokok optikai minőségű
kialakítása körültekintést igénylő feladat. Az ultraprecíz gyémántmaróval való megmunkálással a KUGLER GmbH céget bíztuk meg
ipari partnerként. A megmunkált mintadarab a 2. ábrán látható.
Mennyire biztatóak az első eredmények?

– Az impulzusalakot tekintve az elméletileg jósolttal szinte tökéletesen megegyező, gyakorlatilag egyciklusú THz-es impulzusokat
sikerült detektálnunk (3. ábra). Elvi szempontból is kihívás a THz-es
impulzusok jó fókuszálhatóságának körbejárása. Szimulációk szerint közel 1-es numerikus apertúrájú fókuszálással 50 MV/cm-es
csúcs elektromos térerősségű egyciklusú, THz-es impulzusokat
kaphatunk.
Iparjogvédelmi szempontból mennyire jelentősek az eredményeik?

– A fent bemutatott sugárforrásra mint összeállításra és annak működési elvére mint keltési módszerre vonatkozóan szabadalmi el-

4. ábra. Speciális detektortartó 3D rajza.

segítségével igazolták, hogy képesek a teljes térszögtartományt
lefedő kísérleteket végezni. A módszer az ELI-ALPS-nál történő
más kutatások szempontjából is perspektivikus lehet. A beszerzés alatt álló, nagy szögfelbontással rendelkező, az ultrarövid
nyalábok jobb kihasználásához szükséges gyors, helyzetérzékeny
detektorhoz megtervezték és elkészítették a 4. ábrán is látható,
az analizátor többi részétől elektromosan elszigetelt, ultranagy
vákuum környezetben forgatható speciális detektortartót. Jelenleg ennek tesztelését végzik. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

Csontjaink egészsége
legdrágább kincsünk

Amikor az egészségügy legkorszerűbb, legforrongóbb területeiről esik szó, ritkán említik vázrendszerünket, azaz csontjaink összességét. Mintha természetesnek vennénk létét, és elvárnánk, hogy úgy őrizze meg tökéletes, ifjúkori állapotát, hogy mi valójában nem törődünk vele.
Ezzel ellentétben az emberek nagy részének életét időskorukban a csont krónikus betegségei
keserítik meg. Megjegyezzük, hogy a csontok halálunk után is jó szolgálatot tehetnek, hiszen
segítségükkel a szakemberek sokat megtudhatnak életünkről, személyazonosságunkról.

A

csontok betegségei leginkább az időskorba lépett embereket érintik. Mégis fontos már ﬁatalkorban megismerkednünk e kórképekkel, mert legtöbbjük megelőzhető. De csak akkor, ha jóval a tünetek megjelenése előtt elkezdünk tenni majdani egészségünkért. Ehhez azonban
tudatosságra és akaraterőre van szükség.
Az ember vázrendszere a kor előrehaladtával óhatatlanul is
veszít ﬁatalkori rugalmasságából, alkalmazkodóképességéből és
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erejéből. Ezt akár tekinthetjük természetes jelenségnek is, ugyanakkor, ha a csonttömeg csökkenése már kritikus szintet ér el, az már
nemcsak betegség, de szövődményei révén akár halálos kimenetelű veszélyhelyzetet is előidézhet. Ez a csontritkulás (oszteoporózis),
amely a magyar lakosság jelentős részét érinti időskorában.
Az orvostudomány fejlődésével már hatékony gyógymódok
állhatnak a betegek rendelkezésére – feltéve, hogy időben diagnosztizálják a betegséget, és a beteg maga is hajlandó tenni cson-
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Az oszteoporózisnál először a csont belső hálózatos szerkezete omlik össze. Ezek a tünetek a ﬁatalabb, ötvenes éveikben járó betegeknél jelentkeznek. Például a menopauza utáni három-öt éves időszakban a nők egyharmadánál jelentős mértékű csontvesztés
következik be, a csontvázrendszerük tömegének akár az öt-nyolc százalékát is elveszíthetik évente. Vagyis alig öt év alatt a csonttömegük 20 százalékkal csökkenhet (a képen balról az egészséges belső csontszerkezet, jobbra az oszteoporózisos).

tozatának erősítéséért, vázrendszere egészségének megőrzéséért.
Ez utóbbi általában nehezebb, hiszen a legtöbb esetben jelentős
életmódváltást igényel, amely nemcsak a mozgásra, hanem a táplálkozásra is kiterjed.

800 ezer magyar beteg
A nagy tömegeket érintő krónikus betegségek esetében gyakran hajlamosak vagyunk rájuk sütni a civilizációs betegség jelzőt,
mindezzel pedig kimondva-kimondatlanul azt feltételezzük, hogy
régen az adott betegség (legyen az a rák, a cukorbetegség, a szívés érrendszeri megbetegedések vagy éppen a csontritkulás) nem is
létezett, vagy sokkal ritkább volt. Ebben gyakran van némi igazság,
de sokszor előfordul, hogy éppen a tudomány és a diagnosztika
fejlődése növeli meg látszólag a betegség gyakoriságát azáltal,
hogy többször derül fény a kórra.
„A csontritkulás mindig is előfordult az embernél. Csakhogy
az átlagélettartam hosszabbodásával egyre többen érik meg az
időskort, és minthogy a csontritkulás időskorban kifejezetten gyakoribb, mint ﬁatalon, ezért egyre több lett a beteg is – mondja
Takács István egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem I. Számú
Belgyógyászati Klinikájának igazgatója, a Magyar Osteológiai és
Osteoarthrológiai Társaság elnöke. – A betegség kialakulása öszszefügg a mozgás csökkenésével és a táplálkozás kalciumhiányos
voltával. Ezek mellett a D-vitamin-hiány ugyancsak növeli az oszteoporózis kockázatát. Ez mind olyan körülmény, amely összefüggésbe hozható az emberek modern életformájával.”
Mindez magyarázza, hogy Magyarországon jelenleg körülbelül
800 ezer csontritkulásos beteg él, akik közül 100 ezer kap kezelést.
Vagyis a betegség rendkívül elterjedt, de gyakoriságához képest
meglehetősen kevés érintett részesül hatékony kezelésben. Azoknak az embereknek, akik kis energiájú ütés következtében szenvedtek csonttörést (vagyis felvetődik a gyanú, hogy csontritkulásban szenvednek), mindössze tíz százaléka kap oszteoporózis elleni
kezelést. A döntő többség tehát kezeletlenül marad.
Takács István azt is elmondta, hogy évente 17 ezer csípőtáji
törés, nagyjából ugyanennyi csuklótörés történik hazánkban. Ezek
mellett évi négyezer csigolyatörést ismernek fel, ugyanakkor fontos szem előtt tartani, hogy a csigolyatörések nagy részét nem
ismerik fel. A betegek nagy részének hátfájdalmai vannak, de ezzel viszonylag kevesen mennek orvoshoz. Sok embernek csökken

a testmagassága, ami gyakran a csontritkulás jele. Ez tehát több
tízezer olyan csonttörés évente, ami egészséges csontozat esetén
igen ritkán következne be, tehát nagy biztonsággal kijelenthető,
hogy többségük hátterében a csontritkulás áll. A betegek nagy
része mégis mindenféle gyógyszeres és egyéb beavatkozás nélkül
él tovább, betegsége tovább súlyosbodik, ami már középtávon is
halálos következményekkel járhat.
A csontritkulás nem egyformán érinti az ember összes csontját,
az eltéréseket pedig a csontok szerkezetének különbségei okozzák. Alapvetően kétféle csontja van az embernek. Az egyik típus
belső szerkezete hálózatos (az úgynevezett trabekuláris csontok).
Az oszteoporózis először ezeket a csontokat támadja meg, ezek
belső hálózatos szerkezete omlik össze, szó szerint. Ezek a tünetek
meglehetősen gyakoriak a viszonylag ﬁatal, tehát ötvenes éveikben járó betegeknél, tipikusan a menopauza után álló nőknél.
„Az életkor előrehaladtával a tömör vagy kortikális csontok
is elkezdik elveszíteni a szilárdságukat, és az idős emberekre már
e csontok törése jellemző inkább. Ide tartoznak a csípőtáji törések is – folytatja Takács István. – A menopauzát okozó ösztrogénhiány csontvesztéssel jár. Felgyorsul a csontbontó sejtek működése.
A menopauza utáni három-öt éves időszakban a nők jelentős részénél, nagyjából egyharmaduknál számottevő mértékű csontvesztés
következik be (miközben kisebb-nagyobb mértékben minden nő
veszít csontjaiból). Ezekben az években a nők a csontvázrendszerük
tömegének akár öt-nyolc százalékát is elveszíthetik évente. Vagyis
alig öt év alatt a csonttömegük 20 százalékkal csökkenhet.”

A ﬁatalkorban felépített
csonttömeg a döntő
Azoknak, akiknek egyébként is alacsony a csonttömegük (genetikai vagy környezeti, életmódbeli okok miatt), ez a 20 százalékos
csontvesztés már bőven elég lehet ahhoz, hogy a megmaradó
csontszövet már ne tudjon ellenállni a rá ható nagyobb mechanikai igénybevételeknek. Hogy alapvetően mitől indul el a csontritkulás? Vajon mindig csak az ember lustasága, egészségtelen
táplálkozása okolható érte, vagy vannak, akik menthetetlenül
belesodródnak az oszteoporózisba?
Az egyetemi tanár szerint nagyjából fele arányban a genetika
határozza meg a betegség kialakulását, míg a fennmaradó 50 százalékért a környezeti tényezők a felelősek. A végeredmény szem-
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pontjából nagy jelentősége van annak, hogy a beteg mekkora maximális csonttömegből kezd veszíteni. Ezt 80 százalékban az öröklött
faktorok határozzák meg, de a csontritkulás végállapotában már
csak 50 százalék a gének szerepe. Vagyis függetlenül a beteg genetikai örökségétől, az életmódbeli tényezők mindenkinél ronthatják
(illetve javíthatják) azt, hogy mit tud kihozni a csontjaiból.
Az életmód tehát rendkívül fontos a csontritkulás kialakulásában. Ez előrevetíti annak lehetőségét, hogy aktívan tudunk is tenni
ellene. Évtizedekig azzal reklámozták a tejtermékeket, hogy azok
magas kalciumtartalma megelőzi a csontritkulást (hiszen a kalcium
az az elem, amely a csont szilárdságát adja). Az utóbbi időben ezt
a bölcsességet cáfoló vizsgálati eredmények is napvilágot láttak,
ugyanis nem találtak különbséget abban, hogy a rengeteg tejet ivó
emberek ritkábban szenvednének oszteoporózisban, mint azok,
akik alig isznak tejet. Mi itt az igazság?
„Világosan kell látnunk, hogy önmagában sem a D-vitamin, sem
a kalcium nem gyógyszere a csontritkulásnak. Ha valakinek csontritkulása van, ezekből bármennyit ehet, nem fog elmúlni. Ellenben
a kalcium- és D-vitamin-hiány gyorsítja a csontvesztést, és növeli
a csontritkulás kockázatát. A megfelelő mennyiségű kalcium és
D-vitamin úgy segíti meggátolni a betegség kialakulását, hogy nem
jelentkeznek a hiánytünetek. Vagyis e tényezők szükséges alapot
biztosítanak a csontok erősségének megőrzéséhez, de hiába eszünk
belőle többet a szükségesnél, annak már nincsenek jótékony hatásai” – érvel Takács István.
Amikor a betegség már kialakult, az életmódváltás akkor is fontos, ugyanakkor önmagában a sok kalcium fogyasztása és a mozgás
nem képesek gyógyítani az oszteoporózist. Ekkor már orvosi kezelésre van szükség. A csontritkulás gyógyítása olyannyira sokat fejlődött az utóbbi időben, hogy immár joggal nevezhetjük gyógyítható
betegségnek. A klinikaigazgató elmondta, hogy mozogni minden

életkorban muszáj, hiszen a mozgás szükséges ahhoz, hogy a csontok érzékeljék azt, hogy szükség van rájuk. Ám ma már léteznek
olyan gyógyszerek is, amelyek segítségével a csontok mennyiségét
nemcsak javítani lehet, hanem helyre lehet állítani. Eközben a csontok törékenysége a felére csökkenthető. „Ez óriási dolog” – értékeli
a terápia vívmányait Takács István. Vannak olyan gyógyszerek,
amelyek beindítják a csontképződést, és ameddig hat a gyógyszer,
a betegnek a ﬁatalokat megszégyenítő erősségű csontjai képződnek.

Kell-e félnünk a hormonoktól?
A csontritkulás ellen alkalmazott gyógyszerek egy része úgy hat
az emberi szervezetre, mintha hormonok lennének. Ez azonban
sokakat félelemmel tölt el. A professzor szerint a félelem alaptalan.
„Az emberben több százféle hormon működik, gyakorlatilag
minden életműködést befolyásolnak a hormonok. Magam is nap
mint nap szembesülök ezzel a kérdéssel. Ahogy a hormon szó elhangzik, abban a pillanatban mindenki a szívéhez kap. A mai készítmények segítségével már a csontok fel- és leépülésének minden
pontján be tudunk avatkozni. Vannak olyan gyógyszerek, amelyek
a csontbontó sejtek kialakulását gátolják, mások e sejtek élettartamát rövidítik le. Vagyis a természetes csontanyagcserét módosítjuk
a csontritkulás ellensúlyozása érdekében.”
Sokan azért nem mennek orvoshoz a csontritkulással, mert úgy
gondolják, hogy ez nem halálos betegség. Igen, kicsit (vagy nagyon)
fáj, de az öregkor természetes velejárója. Nos, az oszteoporózis következményei nagyon sok esetben halálos kimenetelűek. Ennek
veszélyéről azt érdemes tudni, hogy az évente Magyarországon
csípőtáji törést szenvedő 17 ezer ember 40 százaléka nem éri meg
a következő év végét. Vagyis tíz csípőtörött ember közül négy egymásfél éven belül meghal. Döbbenetesen magas szám ez. Nem ar-

A csontritkulás ma már gyógyítható
betegség, de ha nem kezelik, következményei sok esetben halálos
kimenetelűek. Magyarországon az
évente csípőtáji törést szenvedő
17 ezer ember 40 százaléka egymásfél éven belül meghal, mert
súlyosan megnő a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, a tüdőbetegségek veszélye, sokszor halálos komplikációk alakulhatnak ki.
Azon betegek kétharmada, akik túlélik a csípőtáji törést, soha nem
képesek utána segítség nélkül járni.
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ról van szó, hogy a betegek a műtét szövődményeibe halnának meg, hiszen ez elenyésző részét teszi ki a haláleseteknek. Ehelyett a következő év
során az egészségi állapotuk rohamos romlásnak indul. Súlyosan megnő
a szív- és érrendszeri betegségek kockázata, a tüdőbetegségek veszélye,
tehát rendkívül összetett, de sokszor halálos komplikációk alakulhatnak
ki. Azoknak a betegeknek a kétharmada, akik túlélik a csípőtáji törést,
soha nem képesek utána segítség nélkül járni.

A megelőzés jelentősége felbecsülhetetlen
A vázrendszer abból a szempontból is különleges része az emberi szervezetnek, hogy betegségeinek többségét odaﬁgyeléssel, tudatos viselkedéssel meg tudjuk előzni, tartja Somhegyi Annamária, az Országos Gerincgyógyászati Központ prevenciós igazgatója. A két legjobban megelőzhető
kórkép pedig a csontritkulás, illetve a gerinc porckopásos betegségei.
„A csontok mésztartalma a növekedés alatt folyamatosan nő, majd
a felnőttkor elérésével beáll az egyensúlyi állapot. Ettől kezdve a mésztartalom már nem nő tovább, ugyanannyi épül be, mint amennyi kioldódik.
Éppen ezért rendkívül fontos, hogy mennyit mozog a gyerek, és kellőképpen magas mésztartalmú táplálkozásban volt-e része, hiszen ettől
függ, hogy mennyi kalcium épül be a csontjaiba. Minél magasabb szintről
indul időskorban a mészvesztés, annál később jelentkezik a csontritkulás”
– magyarázza Somhegyi Annamária.
A megelőzésben tehát mindenekelőtt a mozgásnak van meghatározó
szerepe, főként a gravitáció ellenében történő mozgásnak. A doktornő
elmondta, hogy mozgáson nem feltétlenül sportolást kell érteni, már
a séta vagy más köznapi mozgásformák, például a lépcsőzés vagy a cipekedés is sokat számít. A mozgás jelzi ugyanis a csontoknak, hogy meszet
kell beépíteniük. Kissé ironikus, de a túlsúlyosság egyedül a csontritkulás
megelőzése szempontjából „előnyös” állapot, hiszen a túlsúlyos ember
csontjainak sokkal nagyobb súlyt kell a tömegvonzással dacolva cipelniük folyton, így azok több kalciumot építenek be.
A másik, tömegeket érintő gerincbetegség-csoportot a porckopásos betegségek alkotják. A csigolyák elülső testjei között porckorongok
vannak, míg hátul, a csigolyanyúlványok között kis ízületek teremtenek
kapcsolatot. A helytelen tartás, az ülőmunka, a mozgásszegény életmód
egészségtelen terhelést jelent a csigolyákra és a porckorongokra is, ez pedig derék- és nyakfájdalmakat, sőt sérvet okozhat. Pedig kis odaﬁgyeléssel (és akaraterővel) megelőzhető lenne mindez.
„Ha az egészségtelen terhelés miatt a porckorong lelapul vagy kimozdul
a helyéből, a hátsó ízületekben kóros túlmozgás jön létre, és ez kopást eredményez. Az utóbbi évtizedekben egyértelműen gyakoribbá váltak a gerinc
porckopásos betegségei, és ennek oka az ülő életmód terjedése. Az ülés a
lehető legrosszabb testtartás a porckorongok számára, hiszen ilyenkor sokkal nagyobb teher hárul rájuk, mint állva” – érvel Somhegyi Annamária.

Székek a börtönből
A prevenciós igazgató rendszeresen jár iskolákba a megelőzés ügyében.
Az egyik vidéki iskolában vette észre nemrégiben, hogy az újonnan beszerzett székek rendkívül rosszak a gerinc szempontjából, mert éppen ott
nem támasztja a derekat semmi, ahol nagyon kellene. Megtudta, hogy a
székeket rabok készítik az egyik börtönben. Kapcsolatba lépett a Belügyminisztériummal, amely együttműködő volt, és a doktornőt még Sopronkőhidára is meghívták, hogy segítsen újratervezni az iskolai székeket.
A vázrendszer megbetegedései közül sok betegségről az utóbbi időben derült ki, hogy noha korábban nem megelőzhetőnek gondoltuk,
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Tömegeket érintő gerincbetegség-csoport a porckopásos betegségek. A csigolyák elülső testjei között porckorongok vannak, míg hátul, a csigolyanyúlványok
között kis ízületek teremtenek kapcsolatot. A helytelen
tartás, az ülőmunka, a mozgásszegény életmód egészségtelen terhelést jelent a csigolyákra és a porckorongokra is, ez pedig derék- és nyakfájdalmakat, sőt sérvet
okozhat. Pedig kis odaﬁgyeléssel mindez megelőzhető
lenne. A térdízület porckopásos betegségét gyakran
a túlsúlyosság okozza.

A gyulladásos ízületi betegségekről nem jelenthető ki
teljes bizonyossággal, hogy megelőzhetők lennének.
Friss kutatási eredmények ugyanakkor azt bizonyítják,
hogy a bélﬂóra állapota, a bélben élő mikroorganizmusok
erősen hatnak az ízületi gyulladásra is. Ha a bélﬂórát
alkotó mikrobák egyensúlyi állapota felborul, az jelentősen hat az immunrendszerre, és ezáltal az autoimmun
betegségekre is, amelynél a szervezet védekező rendszere a saját sejtjeit támadja.

a kialakulásukhoz vezető tényezők közül sokat igenis befolyásolni tudunk. Ilyenek az ízületek gyulladásos és kopásos megbetegedései.
„A térdízület porckopásos betegségét gyakran a túlsúlyosság okozza, de normál testsúlyú emberben is előfordul. Az ízületek kopásos betegségeire hajlamosít az egyoldalú túlterhelés,
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Az igazságügyi antropológiai vizsgálat első
lépése annak megállapítása, hogy a talált
lelet emberi csont-e.
Ezután következik a
biológiai proﬁl megalkotása, vagyis a
nem, származás, testmagasság, életkor,
illetve a halál hozzávetőleges időpontjának és módjának
meghatározása.

főként, ha erős rázkódással vagy monoton mozgással járó munkát
végzünk. A gyulladásos ízületi betegségekről azonban még ma sem
jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy megelőzhetők lennének.
Ugyanakkor egészen friss kutatási eredmények bizonyítják, hogy a
bélﬂóra állapota, a bélben élő mikroorganizmusok erősen hatnak egy
sor kórképre, így az ízületi gyulladásra is. Ez ugyanis egy autoimmun
betegség; a szervezet védekező rendszere a saját sejtjeit támadja. Ha
a bélﬂórát alkotó mikrobák egyensúlyi állapota felborul, egyes fajok kisebb, mások nagyobb arányban alkotják, az pedig jelentősen
hat az immunrendszerre, és ezáltal az autoimmun betegségekre is.”
Somhegyi Annamária számos mindennapos tevékenységre hívja fel a ﬁgyelmet, amelyeket általában rosszul csinálunk, és ennek
a gerincünk látja a kárát. Alapvető probléma, hogy az emberek hajlamosak derékból hajolni, ha fel kell emelni valamit, ha takarítanak,
talicskáznak, mosogatnak, bicikliznek. Ezeket mind egyenes derékkal kellene végezni, hogy ne érje olyan nagy és egészségtelen irányú
terhelés a csigolyákat. A gerinc egészségének megőrzése szempontjából rendkívül előnyös mozgásforma az úszás, de csak a tökéletes
úszás, hiszen a rossz testtartás esetenként többet árt, mint használ.
Ugyanez igaz arra a tornára, amelyet azok végeznek, akiknek már fáj
a derekuk. Ezt érdemes gyógytornásztól eltanulni, hiszen ha nem
gerinckímélő tornába kezdünk, azzal súlyosbíthatjuk a problémát.

Ha eljő Dr. Csont
A csontok nemcsak életünkben fontosak, de abban a szerencsétlen esetben is, ha valaki tisztázatlan körülmények között hal meg.
Ilyenkor az utókor nyomozó hatóságának szüksége van a halál
körülményeiről, illetve sok esetben a puszta személyazonosságról
árulkodó nyomokra, amelyeket gyakran csontmaradványokon találnak meg. Ilyen ügyekkel fordulnak Magyar Lóránt csonttannal
foglalkozó igazságügyi orvos szakértőhöz, a Semmelweis Egyetem
Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézetének munkatársához.
Az igazságügyi orvos szakértők munkáját a laikusok az elmúlt
két évtizedben igen népszerű krimisorozatokból (különféle Helyszínelők, NCIS, Dr. Csont stb.) ismerték meg. Márpedig azok a sorozatok rengeteg tekintetben nem adnak reális képet a szakmáról. Mégis úgy gondolhatják sokan, hogy a holttestek morfológiai
(alaktani) vizsgálata ma már teljesen idejétmúlt, hiszen ott a DNS,
csak elemezni kell az örökítőanyagot, és azonnal 99,99 százalékos
biztonsággal meg lehet mondani, hogy kiről van szó, hogyan halt
meg, és általában mindent, amit tudni érdemes róla. A valóság
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azonban köszönőviszonyban sincs ezzel, a valódi orvos szakértők
munkája bizonyos értelemben unalmasabb (nincs pisztolyuk), más
tekintetben viszont sokkal érdekesebb, hiszen még ma is hatalmas
szerepe van a tehetségnek és a felkészültségnek, a tapasztalatnak,
semmint az automatizált digitális eszközrendszernek.
„Sokszor nehéz felmérni, hogy hol van manapság a helye az
igazságügyi antropológiának, például a személyazonosításban.
Ugyanakkor a valóság az, hogy minden vizsgálatnak megvan a maga helye – állítja Magyar Lóránt. – Ha nincs semmilyen ötletünk arra, hogy ki lehet az elhunyt, akkor a DNS-vizsgálattal nem tudunk
mit kezdeni. Az antropológiai vizsgálatnak tehát előszűrő szerepe
is van – magyarázza a szakember. – A vizsgálat első lépése annak
megállapítása, hogy a lelet emberi csont-e egyáltalán. Ezután következik a biológiai proﬁl megalkotása, vagyis az elhunyt nemének,
származásának, testmagasságának, életkorának, illetve a halál
hozzávetőleges időpontjának és módjának meghatározása.”
A nemet alapvetően a koponyából és a medencéből lehet
meghatározni. A gyakorlott antropológusok azonnal észreveszik
azokat a morfológiai jellegzetességeket, amelyek megkülönböztetik a nők és a férﬁak csontjait. A nők medencéje a gyermekszülésre való felkészülésképpen jellegzetesen különbözik a férﬁakétól, ahogy a koponyájuk is. Sőt még hosszú csöves csontjaik is
mások, bár pusztán az utóbbiak alapján nem mindig lehet biztosan elkülöníteni a nemeket.

Azonnal elbomló vagy évezredekig
megmaradó csontok
Az életkort különbözőképpen lehet megállapítani attól függően,
hogy gyermektől vagy felnőttől származó csontvázról van szó.
Gyerekeknél a csonthosszúság, illetve a fogazat előretörése az
árulkodó. Idősebb ﬁatalkorban a koponya és kulcscsont elcsontosodása a lényeges, míg felnőttkorban a bordák, a szeméremízület,
a fogazat, a koponyavarratok alapján lehet az életkort meghatározni. A gerinccsigolyák elváltozásai különösen szembetűnők (például a csigolyák kopása), és ezek erősen összefüggenek az életkorral és segíthetik az életkorbecslést.
Noha a magyarországi igazságügyi orvos szakértői gyakorlatban szinte kivétel nélkül europid rasszhoz tartozó holttesteket,
csontvázakat vizsgálnak a szakemberek, a származás jellegzetességei jól láthatók a vázrendszeren is. Magyar Lóránt példaképpen
említette, hogy az ázsiai emberek agykoponyája rövid, a járom-
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csontjaik markánsak, arcuk pedig szemből lelapított. E nagy morfológiai jellegzetességek a koponyán is láthatók. Magyar Lóránt elmondta, hogy néhány héttel ezelőtt felbukkant Magyarországon
egy néhány száz éves ázsiai női koponya, ám ez annyira ritkának
számít, hogy egy szakértőnek azonnal szemet szúr, hiszen nem ezzel a népcsoporttal foglalkozik nap mint nap.
A régészeti, paleoantropológiai hírek legtöbbször arról szólnak,
hogy a tudósok több százezer, sőt millió éves csontmaradványokra bukkantak. Ezeket ismerve az emberben könnyen az a képzet
keletkezhet, hogy a csontok sosem bomlanak le a talajban, örökre
megmaradnak. Ám ha belegondolunk, hogy az elmúlt évmilliók
során hány billió gerinces élőlény élhetett, belátható, hogy ha minden csont megmaradt volna, mára elborítanának minket. Vagyis
a csont egyszer nyom nélkül eltűnik, máskor egészen kiváló állapotban marad meg. Ez vajon mitől függ?
„Legfőképpen a talaj dönti el, hogy az eltemetett holttestnek mi
lesz a sorsa. Ha nincs eltemetve, egészen gyorsan megsemmisülhet,
főként az erdőben, ahol egyszerűen megeszik az állatok. Az én praxisomban két hónap volt a legrövidebb idő, ami alatt bizonyíthatóan
csontvázzá vált egy holttest – mondja Magyar Lóránt. – A földfelszíni holttestek néhány hónap alatt eltűnhetnek nyomtalanul is.
Az eltemetett holttestek esetében a homokos, kevéssé savas talajokban, alacsony páratartalom mellett marad meg jobban a csontváz.”

A szaglászó antropológus
Nemcsak önmagukban a csontok hordoznak információt az elhunytról, hanem a feltalálás helye is. Ezért az lenne az ideális az
antropológus szerint, ha minden csontleletet a helyszínen is meg

tudna vizsgálni. A valóságban azonban gyakrabban szállítják be
a csontokat a laborba, és ott kell vizsgálni őket. Ez azért van így,
mert általában nem forró nyomos nyomozás során találnak csontvázat. Így a nyomozó hatóság elsődleges kérdése mindig az, hogy
a csontok olyan embertől származnak-e, aki az elévülési időnél (általában húsz év) régebben vagy kevesebb ideje hunyt el. A halál időpontját a csontok alapján csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani, és a csontok állapota esetenként rendkívül félrevezető is lehet.
A halál okának megállapításához arra van szükség, hogy ez
nyomot hagyjon a csontokon. Értelemszerűen erre ritkábban van
példa, mint a lágy szövetek esetében. Ugyanakkor, ha sérülések keletkeznek a csontokon, abból gyakran meg lehet állapítani, hogy
milyen eszközzel okozták. Az is előfordul, hogy a bevérzések is
nyomot hagynak a csontokon. Minthogy a bevérzés csak élő emberben történhet, ez alapján meg lehet mondani, hogy a sérülés
időpontjában élt-e az ember, vagy már halott volt. Ami nem látszik a ﬁlmeken, hogy az igazságügyi antropológusi munka szerves
része például a szaglás is. A régi, akár sok száz éves csontok már
szagtalanok, legfeljebb földszaguk van, de az újabbaknak jellemzően rothadás vagy avaszsír-szaguk van.
Ezt mind rögzíteni kell a szakértői vélemény, illetve boncolási
jegyzőkönyv leleti részében. E módszerek mellett azonban vannak olyan összehasonlító antropológiai vizsgálatok is, amelyekkel
a személyazonosságról is nyilatkozni lehet. Össze lehet vetni a szóba jöhető emberek röntgenfelvételeit a talált csontvázzal, műtéti
beavatkozások nyomait kereshetik rajta, és így tovább.
Vagyis a csontok egész életünkről árulkodnak. Ez nem is csoda,
hiszen életmódunk határozza meg egészségi állapotunkat. Rajtunk múlik hát, hogy meddig tudnak szolgálni minket. ¡

A földfelszíni holttestek néhány hónap alatt nyomtalanul eltűnhetnek. Az eltemetett holttestek esetében a homokos, kevéssé savas talajokban, alacsony páratartalom mellett marad meg jobban a csontváz. A halál időpontját
a csontok alapján csak hozzávetőlegesen lehet megállapítani, és a csontok állapota esetenként rendkívül félrevezető is lehet. A halál okának megállapításához arra van szükség, hogy az nyomot hagyjon a csontokon.
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Szerző: Bencze Áron

Lokalizált gócpontok
A Pécsi Tudományegyetemen is bevezetett, kizárólag mélyelektródákkal elvégzett vizsgálat segítségével pontosan meghatározható
az epilepsziás betegségért felelős gócpont helye az emberi agyban.
Az innovatív eljárás részleteiről és a páciensek életminőségében bekövetkezett változásokról az orvoscsoport tagjaival, dr. Tóth Márton
neurológussal és dr. Horváth Zsolt idegsebésszel beszélgettünk.

A

már több mint 3500 éve is észlelt epilepszia kiváltó okait az
ókori egyiptomi és kínai leírások szerint a természetfeletti
erőkben keresték, de még a középkorban
is a visszafelé mondott imákkal próbálták
gyógyítani az emberi agy egyik legsúlyosabb betegségét. Néhány száz évvel ezelőtt
Európában az epilepsziásokat kiközösítették, üldözték, kínozták őket, és helyzetük
napjainkra sem normalizálódott. „A betegség társadalmi elfogadottsága továbbra is
kritikán aluli, gyakorlatilag a 21. században
is stigmatizáló hatású” – vázolja a helyzetet Tóth Márton. Maga az epilepszia a központi idegrendszer, pontosabban az agy
működési zavara, túlzott elektromos aktivitása, melynek során elektromos kisülések
keletkeznek. Következményei egyebek között ködös tudatállapotban, akár eszméletvesztésben, zavartságban, izomgörcsök-

Koponya MR: jobb oldali sulcus collateralis mentén focalis corticalis dysplasia (FCD
D)?

ben, vizelet- és széklettartási képtelenségben nyilvánulhatnak meg.
A műtéttel gyógyítható epilepsziát

okozó góc elsősorban fejlődési rendellenességre
(ún. focalis corticalis dysplasiára, FCD-re) vezethető vissza, ám felnőttkorban súlyos balesetek és
betegségek nyomán is kialakulhatnak elváltozások az emberi agyban. „A betegség a világ népességének 0,5–1 százalékát érinti, Magyarországon
mintegy hetvenezer a diagnosztizált epilepsziások száma – érzékelteti a probléma súlyosságát
a neurológus. – Az érintettek közel kétharmada
gyógyszerekkel rohammentessé tehető, azonban
a fennmaradó harminc százalék esetében más alternatívára van szükség.”

Innovatív beavatkozás
A megoldást az epilepsziáért felelős góc(ok) lokalizálása és ezt követően a műtéti beavatkozás jelentheti, ám a hagyományos diagnosztikai módszerek,
mint a koponya MRI vagy a daganatos betegségek
kórismézésében az egyik legkorszerűbb képalkotó
vizsgáló eljárás, a PET (PET/MR), valamint a koponyára helyezett elektroenkefalográﬁa eljárás (EEG)
egyre több esetben már nem képes egyértelműen megmutatni az epileptogén zónát. Ezekben
a helyzetekben nyújthat segítséget a koponyán be-

Mélyelektródák behelyezésének folyamata
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PTE Neurológiai Klinika, PTE Idegsebészeti Klinika • aok.pte.hu

rohamok során valós időben ﬁgyelhetjük
meg az agy működését és az egész folyamat menetét, lépésről lépésre visszafejtve
a kiindulópont pontos helyét – magyarázza
Tóth Márton. A mélyelektródás eljáráshoz
szükséges magas színvonalú képi diagnosztikát a Pécsi Diagnosztikai Központ és az
ott dolgozó MTA–PTE kutatócsoport biztosítja, a kelet-közép-európai régió legfejlettebb neuronavigációs rendszereit pedig
két GINOP-os pályázat révén sikerült beszerezni.

Költséghasznos
beavatkozás
A roham időbeni és térbeni terjedésének folyamata

Az iEEG
G monitoroz
ozzás
ozás
á eredménye ala
lapj
apj
p ánn elvégzett epilepszi
zias
zi
aseb
as
ebés
é zeti műtét során
és
nyert mintán elvégzett kórszövettani vizsgálattal sikerült egyértelműen meghatározni
a pontos diagnózist: FCD
D 1.

lül elhelyezett, úgynevezett intrakraniális
elektródák használatával a betegek agyi
tevékenységét napi 24 órán keresztül, valós
időben történő megﬁgyelésére alkalmas
elektroenkefalográﬁa (iEEG) eljárás. Az ehhez szükséges ismeretekkel Tóth Márton
Európa egyik vezető epileptológiai centrumában, a franciaországi Lyonban vértezte
fel magát, mert mint mondta, az iEEG eljárás egy másik, úgynevezett szubdurális változatánál ez bizonyos esetekben (például
kétoldali eltéréseknél) hatékonyabb lehet,
kisebb kockázattal és kevesebb szövődménnyel is jár. „Míg a szubdurális eljárás
esetében el kell távolítani a koponyatetőt,
majd az agy felszínére egy hálószerű elektródasor kerül, addig a sztereotaxiás EEG eljárás során a koponya egy vagy két oldalára
fúrt, 2,3 milliméter átmérőjű lyukakon vezetik be a 0,8 milliméter átmérőjű, egyenként
5-15 kontaktot tartalmazó elektródákat,

akár tizenöt darabot is az agyba” – avat be
a folyamat részleteibe az orvoscsoport másik tagja, Horváth Zsolt idegsebész. A folyamatosan tizedmilliméternyi precizitást
igénylő beavatkozás több óráig tart. Összehasonlításul: a Parkinson-kóros betegek
esetében a beültetett elektródák száma
általában nem haladja meg a négyet, a műtét pedig úgy három és fél órát vesz igénybe. Az elektródák bejuttatásához szükséges
szúrcsatorna hosszát és útvonalát a neuronavigációs rendszer segítségével számítják ki, az idegsebész szerint a legnagyobb
kihívást a kritikus fontosságú agyszövetek
megsértésének kockázata és az agyi erek
elkerülése jelenti. Emiatt fuzionálják a CT,
az MRI és a katéteres angiográﬁás vizsgálatokat. A műtét csupán az első lépés az epilepszia gócpontjának lokalizálásában, ezután kezdődik ugyanis egy akár több héten
keresztül tartó monitorozás. „Az ismétlődő

tudomány

Az orvoscsoport az első sikeres beavatkozást egy olyan ﬁatal nőn végezte el 2017
februárjában, aki három gyógyszer szedése
mellett is visszatérő éjszakai rohamokkal
küzdött, korábban inoperábilisnak – műtétileg nem gyógyíthatónak – nyilvánították. A 17 napos monitorozást követően lokalizálták a gócpontot, majd egy következő
műtéttel sikerült eltávolítani azt az agyból.
„A páciens azóta már csak egyetlen gyógyszert szed, és közel két éve rohammentes,
ma már a gyermekvállaláson gondolkozik”
– számol be a fejleményekről a neurológus,
aki szerint az ilyen gyógyulásokért érdemes
dolgozni. A szakember azt is elmondta,
hogy a rohamok megszűnésével radikálisan csökken az epilepsziások emelkedett
halálozási kockázata, javul az életminősége, emellett a betegségre fordított kiadások is a töredékére esnek vissza. „A gyógyszerek ára elérheti havonta akár az 50 ezer
forintot, de az indirekt költségeket tovább
emeli a rohamoknál hívott mentő vagy az
intenzív osztály igénybevétele, és nem utolsósorban a beteg állandó felügyeletét ellátó családtag munkaerőpiacról való teljes
kiesése is” – említ néhány tényezőt Tóth
Márton, a lista pedig messze nem teljes.
A számítások szerint a rohammentes állapot elérése minden egyes befektetett forint három és félszeresét hozza vissza, de
a teljes szociális és társadalmi vetületével
még maguk az orvosok sincsenek tisztában, mert az ehhez szükséges prospektív
(új mintafelvétellel járó – a szerk.) vizsgálatok egyelőre nem készültek el. Az orvoscsoport éppen ezért a programban részt
vevő betegektől folyamatos együttműködést vár el, hogy később is nyomon követhessék a személyiségükben és az életvitelükben bekövetkezett változásokat. ¡
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új szervezet • hierarchia

Akadémia fiatal kutatóknak
A tudományos kiválóság elősegítése, motiváció
felkeltése és fenntartása a tudományos pálya iránt,
tehetséggondozás és mentorálás, a tudományos pályán
érzékelhető egyenlőtlenségek enyhítése – ezekért
a célokért küzd a Fiatal Kutatók Akadémiája.

A

Forrás: mta.hu/Szigeti Tamás

Fiatal Kutatók Akadémiájának (FKA) története 2016 nyarán kezdődött. Akkor indult
meg az az előkészítő munka, amelynek eredményeként 2017-ben a Magyar Tudományos Akadémia 188. közgyűlésén első alkalommal megrendezték a Fiatal Kutatók Fórumát.

Az egy háztartásban élő kutyák esetében hogyan alakul ki a hierarchia, és mit
vesz észre ebből a gazda? – ezt vizsgálták az Eötvös Loránd Tudományegyetem
etológusai, akiknek közleménye a PeerJ
szaklapban jelent meg.

tője. Bár furcsának tűnik, a nagyobb, erősebb kutyák nem lesznek
automatikusan dominánsak. Viszont ha szuka és kan él együtt,
gyakoribb, hogy a szuka a domináns.
A közhiedelemmel ellentétben a legtöbb kutyának esze ágában sincs az ember státuszát megkérdőjelezni. Ha engedetlenül
viselkedik, akkor egyszerűen csak elfelejtették neki megtanítani,
hogy a helytelen viselkedés káros következményekkel jár. Az a
kutya, amelyik megtanulja, mit lehet és mit nem, sokkal nagyobb
szabadságot élvezhet, mint a korlátok nélkül nevelt, zabolátlan,
neveletlen társa. ¡
A dominánsok hány százalékát jellemzi az adott tulajdonság?
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öbbkutyás háztartásokban általában van versengés a kutyák
között: ki tud kicsikarni több dédelgetést a gazdától, kié lehet a konyhapultról odadobott maradék, ki száll először be és ki
az autóból, és így tovább. „Több mint 700, közös háztartásban élő
kutyapár gazdáinak véleményét összegezve először is meglepődtünk, milyen sokan jelölték meg az egyik kutyájukat dominánsnak. Tíz gazdából csak egy állította azt, hogy a kutyái közt
nincs rangsor. A dominánsnak tartott kutyák jellemzően
elsőként férnek hozzá bizonyos erőforrásokhoz, vagyis megszerzik a jutalomfalatokat, ha tehetik elsőként esznek, elfoglalják a jobb pihenőhelyet”
– mondta el Kubinyi Enikő, a kutatás veze-
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Forrás: Kubinyi & Wallis 2019

Dominancia a kutyák
és gazdáik között

A Fórum adott lendületet az első olyan
nagyszabású felmérésnek Magyarországon, amely a 45 év alatti ﬁatal kutatók
helyzetét elemezte. Az 1760 szakember
által kitöltött kérdőíves felmérés legfőbb
megállapítása az volt, hogy a tudományos
pályát választókat leginkább a felfedezés
izgalma és a tudományos elhivatottság
motiválja, de a jelentős mértékű pályaelhagyás megelőzéséhez fontos lenne a
bérek további emelése, a kutatási források
bővítése és az infrastruktúra fejlesztése.
A Fiatal Kutatók Fórumával egy időben megkezdődött egy „Fiatalok Akadémiájá”-nak létrehozását előkészítő munka. Az MTA-n belül senki nem kifogásolta
az új szervezet megalapítását, hiszen egy
ilyen testület fontos erőforrása lehet az
egész magyar tudományos életnek. Idén
januárban a Fiatal Kutatók Eseti Bizottsága megválasztotta a 24 induló tagot,
márciusban pedig az MTA Elnöksége
támogatólag jóváhagyta az FKA megalakulását. A legfeljebb 60 fős testületbe 40
– kisgyermeküket nevelők esetében 45 –
év alatti, PhD-val rendelkező köztestületi
tagok kerülhetnek öt évre. ¡

Creative Labor Kft. • creativelab.hu

Szerző: Dr. Tubak Vilmos ügyvezető igazgató

Kombinált diagnosztikai
teszt a humán papillomavírus kimutatására
A humán papillomavírusok által okozott megbetegedések napjainkban igen nagy ﬁgyelmet kapnak nemcsak a lakosság, hanem az egészségügyi kormányzat részéről is. Ennek
oka, hogy olyan vírusról van szó, amely nem okoz akut, jól látható tüneteket, de a kellő
szakorvosi felügyelet hiányában hosszú távon (5-10 év alatt) akár rosszindulatú daganatos
elváltozásokat is okozhat. Éppen ezért a vírus korai kimutatásának óriási jelentősége van
az egészséges állapot megőrzésében és a betegségek elkerülésében.

A

Creative Labor Kft. projektjében munkatársaimmal egy
kombinált diagnosztikai kit
létrehozását tűztük ki célul,
amely – a PCR-en alapuló és a vírus DNS
jelenlétének igazolását célzó molekuláris
vizsgálaton kívül a citológiai vizsgálat
elvégzését is lehetővé teszi ugyanabból
a mintából – nagymértékben elősegítheti a vírus által okozott betegségek megelőzését.
A HPV vírusok genetikai állománya
(genomja) egy 7,8–8,0 kilobázis (kb)
méretű DNS-ből áll, amely az egyik vírusfehérje biológiai aktivitása révén képes beépülni a gazdasejt genetikai állományába, és ez a rákos elváltozás kialakulása szempontjából valódi veszélyt
jelent. Ezért rendkívül fontos a vírus
DNS kimutatása, a vírus altípusának
meghatározása, mivel a korai gének termékei – akár későbbi kifejeződés révén
is – a rákmegelőző állapot kialakulását is
elősegíthetik. A sejtek alaki és festődési

tulajdonságaiban bekövetkező változások a szakember számára mikroszkópos
vizsgálattal észlelhetők. A leggyakrabban előforduló 16 és 18 altípus teszi ki
az összes eset mintegy 80 százalékát.
A rákmegelőző állapot korai, molekuláris és mikroszkópos módszerrel is történő detektálása életmentő lehet.
Citomorfológiai vizsgálatként az ún.
Papanicolaou-festéssel végzett kenetvizsgálat helyett a citológus szakma a
folyadékalapú (liquid-based cytology)
vizsgálat elvégzését javasolja, amely
pontosabb és megbízhatóbb információt szolgáltat. A vírus által okozott,
mikroszkóposan is észlelhető eltérések
kifejlődése azonban 6-8 évre tehető, és
ténylegesen a vírus DNS-nek a gazdasejt
genomjának különböző helyeire történő
beépülése hozza létre.
A rákmegelőző állapot legmegbízhatóbb és legkorábbi kimutatását a folyadékalapú citológiai módszer(ek) és
molekuláris (PCR) vizsgálatok kombinálásával végzik. Cégünk ennek a szakmai
kihívásnak kívánt eleget tenni. Olyan
kvantitatív, valós idejű PCR-rel kombinált vizsgálati eljárást fejlesztettünk
ki, amely nemcsak a citológiai állapot meghatározását teszi lehetővé, hanem gyakorlatilag a HPV
összes altípusának jelenlétét is
igazolja – altípus-meghatározással együtt. Egy kiegészítő
reagens készlet és egy erre

innováció

alkalmas berendezés segítségével – kutatási célokra alkalmas módon – a vírus
beépülésének helyét is meg lehet vele
határozni. A két vizsgálat ugyanabból
a mintából elvégezhető, ha a megfelelő
eszközöket és módszereket használja a
nőgyógyász, valamint a laboratóriumi
diagnosztikát végző biológus/szakorvos,
illetve a citopatológus.
A projekt a GINOP- 2.1.7-15-201600168 számú, az Európai Unió által
támogatott pályázat révén valósult
meg. ¡

2019. június

innotéka
inn

21

atomenergia-felhasználás, felülvizsgálat, biztonsági teljesítmény, ellenőrzés, szeminárium

Szerző: Bencze Áron • Fottó: MVM Paksii Atomerőmű Zr t./Bod
dajki Ákkos

Nemzetközileg
is elismerten
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) tavaly 1500 helyszíni ellenőrzés
lefolytatásával ellenőrizte és értékelte az atomenergia felhasználását hazánkban. Fichtinger Gyula főigazgatóval a Magyarországon zajlott nemzetközi
vizsgálatok eredményeiről és az ezzel kapcsolatos teendőkről beszélgettünk.
Az OAH munkáját a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) által szervezett úgynevezett Integrált Hatósági Felülvizsgálati Misszió (IRRS) 2015-ben vizsgálta meg, majd ezután akcióterv készült az akkor megfogalmazott ajánlások
és javaslatok kezelésére. Mennyiben sikerült ezeket a fejlesztéseket azóta megvalósítani?

– Az OAH meghívására az IRRS-misszió 2015-ben járt először hazánkban, amit több mint egyéves felkészülés előzött meg. A miszszió eredményeként Magyarország 32 ajánlást és 10 javaslatot kapott, amelyek a három vizsgált hatóságot (OAH, Baranya Megyei
Kormányhivatal, Országos Tisztifőorvosi Hivatal – ma Nemzeti
Népegészségügyi Központ) különböző mértékben érintették.
A vizsgálatot követően az OAH akciótervet készített az azonosított
hiányosságok és kisebb eltérések felszámolására, amit évi rendszerességgel frissített, valamint a két érintett társhatósággal is rendszeresen egyeztetett a feladatok előrehaladásáról. 2018 októberében,
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három évvel a kezdeti misszió után, a NAÜ ismételten ellátogatott
hazánkba, hogy a korábban feltárt hiányosságokkal és eltérésekkel
kapcsolatos intézkedéseinket megvizsgálja.
A misszió sikeres volt, mivel az eltérések felszámolására tett
intézkedések jelentős részét a követőmisszió tagjai elfogadták,
ugyanakkor maradt néhány olyan ajánlás, amelyet a követőmiszszió úgy ítélt meg, hogy az intézkedések megfelelőek, de további
lépésekre van szükség, hogy az adott hiányosságot Magyarország
teljes mértékben fel tudja számolni. Ezek többségükben hosszú
távú feladatok – például hatósági útmutatók kiadása. Nemzetközileg elterjedt gyakorlat (és uniós irányelvek is előírják) a hatósági rendszer legalább tízévenkénti felülvizsgálata, így a következő
IRRS-misszió várhatóan 2025-ben látogat Magyarországra.
Az OAH a fennmaradt hiányosságok legrövidebb időn belüli
felszámolása érdekében cselekvési tervet dolgozott ki, hogy azok
legközelebb már ne jelenthessenek problémát.

innováció
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Nemrég az ENSREG kiadta a nukleáris létesítmények öregedéskezelésének uniós felülvizsgálatáról szóló összefoglaló
jelentését. Milyen megállapításokat tartalmazott a dokumentum Magyarországra vonatkozóan?

– A Nukleáris Biztonsági Irányelv előírja a hatévente történő tematikus szakértői felülvizsgálatot. Az első, 2017-es felülvizsgálat középpontjában az üzemelő atomerőművek és az egy megawattnál
nagyobb teljesítményű kutatóreaktorok öregedéskezelési programja volt. A felülvizsgálat nem állapított meg jelentős hiányosságot az európai atomerőművek öregedéskezelési programjainak
szabályozásával és alkalmazásával kapcsolatban, sőt a kutatóreaktor esetében a hazai gyakorlatot példaértékűnek minősítették.
A Magyarországot érintő megállapítások közül hat esetben az
elvárt szintnek megfelelő helyzetet állapít meg a jelentés, és négy
területen fogalmaz meg további teendőket, például az elhúzódó
építési időszakok felügyelete és az új atomerőművek megfelelő
mintadarabkészletének biztosítása terén. Ezek most még nem aktuális kérdések, de az OAH felkészült arra, hogy időben megtegye
a megfelelő intézkedéseket, amikor azok szükségessé válnak.
Miképp értékelik a nukleáris létesítmények 2018-as biztonsági teljesítményét hazánkban?

– Az atomenergia felhasználása az elmúlt évben is az előírásoknak
megfelelően, biztonságosan zajlott. Tavaly mintegy 1500 helyszíni
ellenőrzés lefolytatásával ellenőriztük és értékeltük a több mint
4000 engedélyes tevékenységét. Általánosságban megállapítható,
hogy a nukleáris létesítmények, valamint radioaktívhulladék-tárolók az év során biztonságosan, az előírt feltételek és korlátok mellett üzemeltek, a létesítmények működése nem jelentett egészségikockázat-növekedést sem a létesítmények alkalmazottjaira, sem
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és annak elhárítása folyamán radioaktív szennyezés nem történt.
A kiemelés műszaki szempontból volt érdekes a hely szűkössége
és mélysége miatt: a szondát és a sugárforrást a fúróberendezésre
szerelt mentőharanggal emelték ki sértetlenül a fúrásból.
Április elején végeztek ellenőrzést Pakson az Európai Bizottság Energiaügyi Főigazgatósága nukleáris energiával
foglalkozó igazgatóságának munkatársai. Milyen tevékenységeket vizsgáltak?

– Az április 2. és 5. között tartott ellenőrzés tárgya az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kibocsátás- és környezetellenőrzési tevékenysége
volt, melynek során az illetékes környezetvédelmi, élelmiszerláncfelügyeleti, népegészségügyi és atomenergia-felügyeleti szervek által végzett felügyeleti tevékenységet is vizsgálták. Az ellenőrzésre
az Euratom szerződés 35. cikke alapján került sor (eszerint a Bizottság megvizsgálhatja a tagállamokban a levegő, a víz és a talaj radioaktivitásának állandó ﬁgyelemmel kíséréséhez és védelméhez szükséges rendszerek működését és hatékonyságát). Az Európai Bizottság évente három-négy hasonló ellenőrzést tart, Magyarországon
legutóbb 2012-ben jártak. Az idei ellenőrzés eredményeit tartalmazó jelentést a Bizottság várhatóan az év második felére készíti el.
Az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezik a Technical Support Organisations (TSO) szemináriumot. Milyen
témaköröket érintenek az idei előadások?
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a lakosságra. A nukleáris létesítményekben és radioaktívhulladéktárolókban összesen 32 jelentésköteles eseményt vizsgált az OAH,
a kisebb engedélyeseknél összesen hét, sugárvédelemmel kapcsolatos esemény hatósági kivizsgálását kellett elvégezni. Érdekesebb
vagy kiemelkedő esemény tavaly nem történt. Idén év elején azonban egy beépítetlen iparterületen végzett rutinszerű mélyfúrásgeoﬁzikai mérés során egy zárt radioaktív sugárforrást tartalmazó
szonda 1800 méter mélyre esett. A zárt sugárforrás sem a dolgozókra, sem a környéken élőkre nem jelentett veszélyt. Az üzemzavar

– Idén tizenharmadik alkalommal rendezzük meg TSO-szemináriumunkat, ahol lehetőséget biztosítunk az OAH hatósági felügyeletét szolgáló műszaki megalapozó tevékenység című program keretében támogatott kutatási feladatok eredményeinek
megismerésére, és ahol az ipar szakértői kötetlen keretek közötti
szakmai párbeszédet folytathatnak egymással. A hatósági feladatok ellátását nagymértékben támogatják a műszaki háttérintézmények, a szeminárium ugyanúgy van értük is, mint az OAH-ért.
Fontosnak tartjuk, hogy a TSO-hálózat bővüljön, így az idei rendezvényen minden eddiginél több szervezet vesz részt. Idén a főbb
témakörök között szerepelnek a biztosítéki célú vizsgálatok, a nukleáris létesítmények ﬁzikai védelme, kibővítve a kiberbiztonság
kérdéseivel, valamint szó lesz a sugárvédelem minőségbiztosítási
vonatkozásáról is. Természetesen most is lesznek előadások az új
blokkok biztonságáról, építészeti és gépészeti témákról, és nem
maradhatnak el a radioaktívhulladék- és kiégettfűtőelem-tárolók
biztonsági kérdései sem. ¡
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MEVA Zsalurendszerek Zrt. • meva.hu

Mammut XT:

extrém magasság,
extrém falvastagság
Magasházak építésénél és nehézipari műtárgyak területén
gyakran komplex kihívásokkal kell szembenézni, amelyek
néha egyedi és teljes körű megoldásokat kívánnak.

ember, továbbá a kombi átkötési hely a
keretbe integrált, nincsenek elvesző elemek. A rendszerben nincs szükség a másik oldali csuklós tányéros anyára, így
a tartozékok száma 50 százalékkal csökkenhet, ráadásul a kiegészítők felszerelése lényegesen egyszerűbb a Mammut
XT esetében, hiszen minden keresztborda funkciós borda, mely behegesztett DW menetet tartalmaz. Az elemek
stabil és jól illesztett rögzítése és beállítása MEVA zsalukapoccsal és néhány
kalapácsütéssel történik.

O

tt, ahol rövid a daruzási idő,
kevés a hely és bonyolult a
feladat, a siker nem annyira
a „mivel”-en, mint inkább
a „hogyan”-on múlik. A MEVA Zrt.
a zsaluzatok gyártása és forgalmazása
terén szerzett nagy tapasztalattal kínálja az ilyen építkezésekhez az extrém
falmagassággal és extrém falvastagsággal is bíró Mammut XT zsalurendszert.
Az újdonságnak számító Mammut
XT rendszerrel a MEVA új dimenziókat
nyitott, és folytatta a 100 kN/m²-es zsaluzatok sikertörténetét. A Mammut XT
minden építési helyszínen bizonyítja
magas fokú gazdaságosságát a magasés mélyépítésben, valamint a mérnöki
létesítményeknél egyaránt.
Minden építkezés más, és minden
projekten mások a zsaluzattal szemben
támasztott követelmények. A Mammut
XT ehhez nyújtja az ideális alapot, mert
a rendszer variálható, és jól illeszkedik
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minden feladathoz. Az integrált kombi
átkötési hely átállításával egy kézmozdulattal három átkötési mód között választhatunk. Minden elem szimpla- és
kontraoldali zsaluként is bevethető átszerelés nélkül, ezzel jelentős időráfordítás takarítható meg, és egyszerűsödik
a logisztika is.

Magasat, de gyorsan!
A rendszerrel a nagy felületű zsaluzás
egyszerre rugalmas és egyszerű. A Mammut az igazán nagy teljesítményű, gazdaságos megoldás a nagy formátumú
moduláris építésben. Ezzel a falzsalurendszerrel hatékonyabban lehet dolgozni, hiszen 30 százalékkal rövidebb a
zsaluzási idő, és látványosan kevesebb
alkatrész kell hozzá.
Egyik nagy előnye, hogy nincs szükség elő- és utószerelésre, ha kétoldali
átkötésről egyoldalira váltana a szak-

innováció

A MEVA acélkeretes falzsaluk profilvastagsága, és az ebből adódó kiemelkedő terhelhetősége, az évtizedek óta
alkalmazott műanyag zsaluhéj legendás kopásállósága, a tűzihorganyzott
felületkezeléssel bizonyítottan olyan
tar tósságot kínál a zsalueszközök tulajdonosának, amellyel ténylegesen több
generáció is dolgozhat a jövőben. ¡

kutatási infrastruktúra, egyetemi innovációs kapacitás, szabadalmi tevékenység, spin-off

Szerző
ő: Bencze Áron

Az elmúlt időszakban fókuszba került az egyetemek harmadik missziós tevékenységének erősítése – hangsúlyozta
az Innotéka magazinnak adott interjújában Szabó István,
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
innovációs és általános elnökhelyettese, aki a felsőoktatást
tekinti a kutatás-fejlesztési és innovációs (KFI) rendszer kulcsának. Ennek megfelelően a Hivatal idei eredményei mellett
az egyetemek helyzetéről és jövőképéről beszélgettünk.
Tavaly év végén mutatták be Magyarország Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útitervét. Miért volt szükség erre
a dokumentumra?

– Egy nemzet kutatási infrastruktúrájának
állapota és színvonala napjainkban egyre
inkább meghatározza, hogy hogyan alakul
az adott ország tudományos közösségének
nemzetközi versenyképessége. Az pedig

nem kérdés, hogy a világszínvonalú kutatások egyre inkább világszínvonalú kutatási
infrastruktúrákat igényelnek, és egy adott
eszköz, berendezés vagy éppen humán erőforrás szintjén a költséghatékonyság kizárólag nemzetközi együttműködéssel érhető
el. A fejlesztendő kutatási infrastruktúrák
kiválasztásához és létrehozásához összehangolt stratégiai szemlélet kialakítására

innováció

Forrás: NKFIH

A felsőoktatás
az innovációs
rendszer kulcsa
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van szükség európai szinten. Az elmúlt évtizedben az Európai Unió több tagállama is
elkészítette saját nemzeti útitervét, mára az
országok többsége rendelkezik ilyen dokumentummal. Magyarországon is évekkel
ezelőtt kezdődött el az úgynevezett stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúrák
számbavétele és fejlesztési irányainak meghatározása. Ez a dokumentum nemcsak
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a nemzetközi kapcsolódások miatt hasznos, hanem a hazai vállalkozások számára is
egyfajta képet ad a lehetőségekről. Hiszen
egy kis- és középvállalkozás (kkv) esetében nem életszerű egy kísérleti reaktor üzemeltetése, pedig lehet, hogy az innovációs
tevékenysége folyamatosan fejlődhetne,
amennyiben ilyen típusú eszközöket tudna
használni. Az Útiterv abban nyújt segítséget, hogy a magyar vállalkozások is tisztában legyenek azzal, milyen eszközöket
és berendezéseket tudnak használni saját
fejlesztéseikhez. Sajnos nálunk ma még általános problémát jelent a piaci szereplők
közötti kapcsolatok, azaz a hálózatosodás
hiánya. Ennek oka sok esetben nem a megfelelő erőforrások, hanem sokkal inkább
az információ hiánya. Reményeink szerint az
együttműködések száma és mélysége növekedni fog ezen a területen.
A dokumentum bemutatóján úgy fogalmazott, hogy az Útiterv létrejöttét
korántsem végállomásnak, hanem egy
tervezési, nyomonkövetési és megvalósítási ciklus kezdetének tekintik,
és a jövőben is számítanak a hazai kutatói-fejlesztői közösség aktív szerepvállalására…

– Ez valóban így van, éppen május végén
tartunk egy workshopot (az interjú május
közepén készült – szerk.) a KFI rendszer sze-

replőivel, ahol azt fogjuk megvizsgálni, hogyan lehetne monitorozni az infrastruktúrákban való eddigi részvételt. Arra keressük
közösen a választ, miképpen lehet mérni
tudományos és innovációs értelemben egyaránt, hogy egy infrastruktúra ténylegesen
hasznosul-e. Azt is vizsgálni fogjuk, hogy a
nemzetközi infrastrukturális tagságainkból
fakadó lehetőségeket mennyire használtuk
ki. A Hivatal kifejezett célja, hogy rendszeres időközönként felülvizsgáljuk a nemzetközi tagságaink hasznosságát, hiszen csak
ezek alapján hozhatunk helyes döntést a
kilépésről vagy éppen a hosszabbításról.
Hazánk számára fontos, hogy a nagy páneurópai kutatási infrastruktúrák egyike
nálunk valósul meg: 2018 februárjában
már megérkeztek az első külföldi kutatók
a szegedi ELI lézerközpontba, ahol az attoszekundumos szuperlézer minden eddiginél nagyobb intenzitások mellett teszi lehetővé a fény és az anyag kölcsönhatásának
vizsgálatát. Természetesen folyamatosan
érkeznek új javaslatok is, például az Európai
Déli Obszervatóriumhoz való csatlakozásra, mely a világ egyik legjelentősebb kutatóhelye. De a listán található az európai
kémiai biológiai közösséget tömörítő EUOPENSCREEN és az európai folyó–tenger
kölcsönhatás vizsgálatára kialakított interdiszciplináris kutatási és innovációs hálózat,
a DANUBIUS-RI is. Mielőtt azonban dönte-

nénk a jövőről, szeretnénk mindenképpen
a workshop eredményeit összegezni.
Mi alapján hozzák meg a döntést egy
új tagságról?

– Elsősorban azt vizsgáljuk, mekkora az érdemi tudományos érdeklődés egy-egy tagság esetében. Bármilyen egyedi és érdekes
is egy kutatási terület, ha mindössze néhány intézményt vagy vállalatot érint, azaz
nincs meg mögötte a „kritikus tömeg”, akkor el kell vetnünk a javaslatot, hiszen a tagságnak komoly anyagi vonzata van. A harmóniát keressük a költség és az érdeklődés között, és amennyiben ezt megtaláljuk,
akkor elindítjuk a csatlakozási folyamatot.
Idén februárban országos innovációs
konzultációsorozatot indítottak. Milyen személyes benyomásokkal gazdagodott a vidéki helyszíneken?

– Elsősorban Magyarország keleti részét
jártam körbe, és kellemes meglepetésként
ért az az élénk érdeklődés, amit számos
városban tapasztaltam. Határozottan látszik, hogy igény van az általunk megfogalmazott új szerepkörre, melyben a Hivatal
nem egyszerűen ﬁnanszírozó intézmény
lesz, hanem egyfajta innovációs támogató szervezetként kíván szerves részévé
válni a magyarországi kutatás-fejlesztési
és innovációs ökoszisztémának. Ez fontos

Tízmilliárdok pályázatokra
Az elkövetkező időszakban a kutatás-fejlesztés és innováció határozza meg a gazdaság fejlődését – szögezte le Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, kiemelve: a jövőben ennek
a területnek a ﬁnanszírozása kerül a fókuszba. A tárcavezető kitért arra is, hogy az idei első fél
évben 90 milliárd forint kutatás-fejlesztési és innovációs forrás érhető el az egyéni kutatók,
kutatócsoportok, kutatóintézetek és vállalkozások számára.

A

magyar gazdaság 2018-as növekedése minden várakozást
felülmúlt, tavaly közel száz új beruházás érkezett hazánkba,
ami több mint 17 ezer új munkahelyet jelent majd – mutatta be
az elmúlt esztendő legfontosabb eredményeit a miniszter, aki azt
is kiemelte, hogy ezeknek a fejlesztéseknek komoly hányada már
hozzáadott értéket képvisel. Véleménye szerint Magyarország
előnyét a földrajzi elhelyezkedése mellett az a szellemi tőke jelenti, melyre a jövőben is építeni szeretnének. Azt is elmondta, hogy
a kormánynak továbbra is határozott célja, hogy 2020-ig elérje a
kutatás-fejlesztési és innovációs ráfordítások GDP-arányos öszszege az 1,8 százalékot. A tárcavezető kitért arra is, hogy az Euró-
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visszajelzés volt számomra. Korábban is
köztudott tény volt, hogy az innovációs
potenciál elsősorban Budapestre és környékére koncentrálódik, ezért is volt biztató látni, hogy a közép-magyarországi régión kívül is számos olyan kezdeményezés van, melyekre építeni lehet a jövőben.
Egyre több vállalkozás érti meg, hogy a versenyképesség alapfeltétele az innováció.

Az Országos Innovációs Fórum roadshow 25 helyszínén mintegy 2800 vállalkozó
vett részt bő egy hónap alatt, és ez segített a kkv-szektor belső szerkezetének megismerésében, az őket érintő problémák azonosításában. A hazai vállalkozásoknak
elsősorban a digitális átállás, valamint az innovációs készség és az exportképesség
fejlesztése jelent kihívást. A tapasztalatokat az Innovációs és Technológiai Minisztérium beépíti a vállalkozások megerősítését célzó kkv-stratégiába.

Technológiai Minisztérium is be tudja
építeni a vállalkozások megerősítését célzó kkv-stratégiába. A nagyvállalatokat is
szeretnénk külön felkeresni, és elsősorban
arra szeretnénk ösztönözni őket, hogy a
kisebb volumenű fejlesztéseikre a hazai
kis- és közepes vállalkozásoktól kérjenek
megoldásokat.

pai Unió következő pénzügyi ciklusára szóló kutatás-fejlesztési
és innovációs keretprogram három pillérre épül, éppen ezért a
megújuló hazai finanszírozás is ezt a rendszert követi. A program elsősorban az alapkutatáshoz kapcsolódó támogatásokra,
a globális kihívásokra választ kereső alkalmazott kutatásokra és
az innovációs ökoszisztéma pályázatokra fog épülni. Az alapkutatásokhoz kapcsolódóan első körben az OTKA-pályázatok mintegy tízmilliárd forint kerettel már megjelentek, és hamarosan
lezárulnak. A globális kihívásokra választ kereső alkalmazott kutatásra szánt 14,5 milliárd forint felhasználásáról is döntöttek a
Tématerületi Kiválósági Programban a négy nagy területen – az
egészség, egészségtudomány; a környezet és biztonság; az ipar és
digitalizáció, valamint a kultúra és család témakörben –, és folytatódik a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program 15 milliárd forint kerettel – tájékoztatott a részletekről Palkovics László.
Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnöke az április végén megnyílt hárommilliárd forintos keretösszegű egyetemi innovációs ökoszisztéma pályázat céljairól beszélt. Mint mondta, az egyes
intézményeken belül fel kell mérni és össze kell gyűjteni a kutatási kapacitásokat, hogy minél előbb egy olyan állami tudásbázis jöjjön létre, melynek segítségével a piaci szereplők tisz-

Egy korábbi előadásán azt mondta, a
felsőoktatást tekinti a KFI-rendszer
kulcsának. Milyen szerepet szánnak
az egyetemeknek a jövőben?

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
hogy a felsőoktatási intézmények gyakorlatilag egész Magyarországot lefedik, és így
minden nagyobb városban hozzáférhető

tában lesznek azzal, milyen szolgáltatásokat tudnak igénybe
venni egy-egy felsőoktatási intézmény esetében. Várhatóan 1020 egyetem kap majd a három évre szóló finanszírozási forrásokból. Az NKFIH elnöke arra biztatta az egyetemeket, hogy
vegyenek fel olyan szakembereket, akik a kutatás-fejlesztési
eredményük piaci hasznosulását elősegítik, és egyablakos rendszerben tudják fogadni az együttműködést kereső vállalkozásokat. A Hivatal elnöke a jövőről szólva úgy fogalmazott, hogy
a már meghirdetett konstrukciókon felül néhány tízmilliárd
forintos keretösszegben két-három további pályázat várható. 
Fotók: kormany.hu/Árvai Károly

– A roadshow 25 helyszínén mintegy
2800 vállalkozó vett részt, de hogy még
több ember véleményét megismerhessük,
a Hivatal honlapján online konzultációt is
indítottunk, ahol egy kérdőíves megkérdezés keretében bárki elmondhatta a véleményét a témáról. Meglátásom szerint
ez alatt a bő egy hónap alatt nagy lépést
tettünk afelé, hogy stratégiai partnerünkké tegyük a hazai kis- és középvállalkozási
szektort. A fórum segített a kkv-szektor
belső szerkezetének megismerésében, az
őket érintő problémák azonosításában:
jól látható, hogy a hazai vállalkozásoknak
elsősorban a digitális átállás, valamint az innovációs készség és az exportképesség
fejlesztése jelent kihívást. Azért is volt fontos vitára bocsátani ezeket a kérdéseket,
mert az országos rendezvénysorozaton
szerzett tapasztalatokat az Innovációs és

Forrás: NKFIH

Nagyságrendileg hány érdeklődőt
vonzott a fórum?
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valamilyen kutatás-fejlesztési kapacitás,
amelyet a kkv-k hasznosítani tudnak. Azt
szeretnénk elérni, hogy az egyetemek hozzáadott értéket képviselő szolgáltatásai
egyablakos rendszerben váljanak elérhetővé a piaci szereplők számára. Ennek első
lépéseként azt a célt fogalmaztuk meg,
hogy az egyes felsőoktatási intézmények
saját innovációs potenciáljukat közérthető
formában gyűjtsék össze egyfajta katalógusba. A hangsúly a közérthetőségen lesz,
ugyanis a korábban elkészült Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszterben a meglévő kapacitásokat elsősorban tudományos szemszögből mutatták be, ami az átlagos kis- és közepes vállalkozások számára
kevésbé volt érthető. De ez a katalógus is
csak akkor lesz igazán hasznos, ha egy vállalkozás könnyedén megtalálja benne, hol
és mennyiért végeznek el például egy roncsolásmentes anyagvizsgálatot.
Milyen volt a fogadtatása ennek az elvárásnak az intézményi oldalról?

– Az előző ciklusban még az EMMI keretein belül indítottuk el Palkovics miniszterrel (Palkovics László 2014-től az Emberi
Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért
felelős államtitkára, 2016-tól oktatásért felelős államtitkára volt, jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetője –
a szerk.) az egyetemek harmadik missziós
tevékenységének erősítését. Korábban ez
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a szerep abban nyilvánult meg, hogy képzéseikkel megpróbáltak a piaci igényekre,
elvárásokra reagálni, így hoztak létre új szakokat. Ma már azonban ennél jóval többre van szükség. Szükség van a többi között a tudatos szabadalmi tevékenységre,
spin-oﬀ vállalkozások létrehozására és nem
utolsósorban a piaci szereplőkkel való szoros együttműködésre is. Természetesen segítünk, a pályázati ﬁnanszírozás eszközével markánsan támogatjuk az egyetemi
ökoszisztéma kiépülését, és a tavaly indult
Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program folytatásaként idén is 13 felsőoktatási
intézmény részesülhet összesen 15 milliárd forint támogatásban. Az intézmények
a tavaly megkezdett hároméves kutatási
tématerületeiket folytatják, ehhez kapnak
további támogatást. Ezt a típusú segítséget kifejezetten hasznosnak ítélem, ám az
intézményeknek úgy kell élniük a lehetőségekkel, hogy később már külső ﬁnanszírozás nélkül is életképesek legyenek a most
kialakuló rendszerek.
Milyen hatékonysággal zajlik a kormány által a nemzeti felsőoktatási kiválóság támogatására alapított ösztöndíjprogram, az Új Nemzeti Kiválóság
Program (ÚNKP)?

– A három éve indult program célja alapvetően a tudományos utánpótlás megerősítése, a tudományos életpálya vonzóvá

innováció

tétele, a kiváló oktatók, kutatók itthon és
pályán tartása, illetve az egyetemek tudományos teljesítményének ösztönzése.
Az ÚNKP keretében a felsőoktatásban kiemelkedő kutatási tevékenységet végző
hallgatók, doktorjelöltek, ﬁatal oktatók
és kutatók öt-, illetve tízhavi ösztöndíjban
részesülhetnek, a fogadó felsőoktatási intézmények pedig a saját nyertes pályázóik
ösztöndíjösszegének 40 százaléka mértékében kutatási-működési támogatást kapnak.
Gyakorlatilag bármilyen tudományterületen lehet pályázni, és komoly eredménynek tartom, hogy bizonyos feltételekkel
végzős középiskolások is pályázhatnak, sőt
a számuk négyről nyolcvanra emelkedett.
Milyen szerepet töltenek be a tudományos diákköri mozgalmak az egyetemek életében?

– Rendkívül fontosat, hiszen a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencián
(OTDK) ezúttal is mintegy 5000 tehetséges
egyetemista és főiskolás vett részt, és ez az
érdeklődés évek óta stabil. Az OTDK szerepe azért is lényeges, mert tapasztalataink
szerint a résztvevők jelentős hányada később tudományos pályára lép. Jól illusztrálja
ezt, ami néhány éve egy nyitórendezvényen
az egyik köszöntőbeszédben elhangzott: az
előadó megemlítette, hogy egykor maga is
indult az OTDK-n, később pedig kiderült,
a felszólalók legtöbbje ugyancsak szerepelt

kutatási infrastruktúra, egyetemi innovációs kapacitás, szabadalmi tevékenység, spin-off

korábban ezen a seregszemlén. Magyarország legnagyobb felsőoktatási megmérettetése egy alulról jövő kezdeményezés, és
napjainkban már 16 tudományterületen
nyolc város tíz felsőoktatási intézményében rendezik meg. A jövőben reményeim
szerint két területen bővíthető az OTDK:
egyrészt a középiskolások, másrészt pedig
a határon túli magyarlakta területek bevonásával. A Kárpát-medencében meglenne erre az igény, éppen májusban alakult meg az Erdélyi Műszaki Tudományos
Diákköri Tanács.
Áprilisban jelentek meg az új kutatásfejlesztési és innovációs rendszer első
pályázatai, elsőként az OTKA kutatói
kiválósági pályázatok felhívásait írta
ki a Hivatal. Mennyiben változott a kiírások struktúrája?

– Az egyéni kutatókat, kutatócsoportokat
célzó OTKA-pályázati konstrukciók alapelvei, illetve elbírálásuk folyamata nem
változott érdemben, ugyanakkor számos
olyan változtatás történt, melynek köszönhetően a rendszer rugalmasabbá vált,
az adminisztratív terhek pedig érezhetően

csökkentek. Az egyik legfontosabb újítás
a kutatói életpálya deﬁniálását érinti. Több
európai kutatás-ﬁnanszírozási rendszerhez hasonlóan 2019-től már nálunk sem
a kutató életkora, hanem a doktori fokozat
megszerzése óta eltelt idő a mérvadó. A jövőben így a pályázók a „saját ligájukban”,
azaz a kutatói életpálya azonos szakaszán
álló társaikkal fognak versenyezni a támogatások elnyeréséért. A posztdoktori programban öt év, a ﬁatal kutatók számára kiírt
programban pedig 12 év a határ, számukra
idén áprilisban összesen négymilliárd forint
keretösszeg nyílt meg. Számos változtatást
hajtottunk végre, például egyszerűsödtek
a keresetkiegészítés szabályai, a posztdoktori pályázatoknál pedig a béren kívül már
dologi költségek is tervezhetők. Csökkentettük a szerződésmódosításokkal járó adminisztrációt is: az évek közötti és az éven
belüli költségátcsoportosításokhoz már
egyáltalán nem lesz szükség rá, elegendő
a pénzügyi beszámolóban részletesen indokolni az eltérést. Nagyobb rugalmasságot
engedünk a költségvetés tervezésében is,
nem feltételezzük, hogy a kutató más célokra akarná felhasználni a keretösszeget.

Két egyszerű példa: a reprezentációs keretből már lehet ﬁnanszírozni a konferencia-részvételhez szorosan kapcsolódó
reprezentációs költségeket is (például az
étkezést), és míg korábban nevesíteni kellett az összes projektben részt vevő segédszemélyzetet, az új rendszerben ezt elég
lesz utólag dokumentálni. Fontos megjegyezni, hogy a pozitív eljárásbeli változások
a korábban elbírált, de még jelenleg is futó
pályázatok esetében is érvényesek lesznek.
Miért volt korábban ennyire szigorú
a rendszer?

– A Hivatal korábban mind szakmai, mind
pénzügyi-adminisztratív szempontok szerint is sok esetben mereven működött. Természetesen nem szabad elfelejtkezni arról,
hogy ﬁnanszírozó intézményként milyen
felelősséggel tartozunk, hiszen közpénzből
támogatunk, a kutatás azonban tipikusan
olyan terület, ahol rendkívül nagy a bizonytalanság. Úgy gondoljuk, ha engedjük kicsit
szabadabban működni a kutatókat, akkor
hatékonyabbá válhat a rendszer. Remélem,
rövid időn belül az eredmények minket
igazolnak. ¡
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Mikrokombinatorikus
mintakészítő berendezés
fejlesztése
A Holocom Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.-t kifejezetten kutatás-fejlesztési tevékenységek megvalósítására lett létrehozva. A vállalat a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Operatív Program keretében a Prototípus, termék-, technológia- és
szolgáltatásfejlesztés felhíváson 49 798 261 forint vissza nem térítendő támogatást
nyert el „Mikro-kombinatorikus mintakészítő berendezés kifejlesztésére”. A projekt az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósul meg.

T

öbb kulcsfontosságú iparágban is fontos az új anyagok,
rétegszerkezetek, az összetétellel változó anyagtulajdonságok szerepe. Évente közel 300-400 darab transzmissziós és több ezer pásztázó elektronmikroszkópot
adnak el a világban, melyeknek nagyjából felét anyagvizsgálati
célokra használják. Ilyen mikroszkópokat találunk szinte minden
egyetemen, kutatóintézetben, és számos iparágban is használnak
hasonló eszközöket a fejlesztés vagy a minőség-ellenőrzés során.
A minták elkészítése rendkívül időigényes feladat, de amellett,
hogy a kutatók idejét leköti a mintakészítés, az így használatos
eszközök gépideje is igen drága, így jelentős anyagi megtakarítást
is jelent egy olyan eszköz, mely a minták számosságát hatékonyan
redukálni tudja. Ezen túl a számos mintát igénylő vizsgálatok esetében nagy nehézség a környezeti hatások és véletlenszerű események miatt bekövetkező bizonytalanság és eltérés.
Ezeket a problémákat teljes mértékben képes kiküszöbölni a kifejlesztett eszköz, hiszen utólagosan is adaptálható ezekbe a mintaelőállító kamrákba, illetve rövid időn belül lezajló folyamatról
és egyetlen mintáról van szó. Ezek az előnyök szinte minden anyagtudományi vizsgálatnál hasznosak, kiváltképpen ipari környezetben, ahol fontos a hatékonyság és az eredmények megbízhatósága.
Az előállított eszköz legjelentősebb ipari felhasználói elsősorban
a félvezetőipar, fémipar, elektronikai ipar, valamint a festék- és bevonatgyártás szereplői közül kerülnek ki, de újszerű berendezésünk számos más területen is vonzó lehetőséget jelenthet.
A cégünk által tervezett új eszközzel két-, illetve többkomponensű, változó összetételű (mikrokombinatorikus) vékonyrétegminták készíthetők a legkülönbözőbb vizsgálatok céljaira. A kombinatorikus módszer lényege az, hogy nagyszámú, egyedi kísérlet
helyett egyetlen folyamatban állítanak elő különböző összetételű,
vagy más paraméter (hőmérséklet, háttérnyomás stb.) szerint változó tulajdonságú anyagokat, mintákat. A kifejlesztett eszközzel
a minták egyetlen előállítási folyamatban, egyetlen kis méretű,
például 3 milliméter átmérőjű hordozóra vihetők fel, majd szintén egy menetben, nagy hatékonysággal vizsgálhatók. Az eszköz
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DC-magnetronos

porlasztó források

teljesítményszabályozó

mozgó rés

TEM rostély
a gradiens
A-B réteggel

Egymintaelvű mikrokombinatorikus minta-előállítás elvi vázlata. Az A és B magnetronos porlasztó források programozottan – külön-külön – változó anyagárama a hordozó fölött elvonuló résen keresztül érkezik a TEM hordozóra. Az A és B
források aktuális teljesítményének megfelelő anyagáramot
a réstérben elrendezve képezi le a minta sávja mentén A,
A–B és B tartományra. Az ábrán nyíl jelöli a gradiens
A–B tartományt.

kiemelkedő tulajdonsága és újdonsága, hogy olyan vizsgálatokra
alkalmas mikrokombinatorikus mintát készít, amely számtalan
hagyományos mintát integrál magába, így a két- és többkomponensű anyagok előállítása és vizsgálata széles koncentrációtartományban, a hagyományosnál sokkal hatékonyabban, nagyságrendekkel kisebb idő- és költségráfordítással végezhető el.
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A berendezés megvalósításának elvi alapját az

Koncentráció [at%]

MTA Energiatudományi Kutatóközpont szabadalmi

Pozíció [μ m]
AlMn minta koncentráció proﬁl

A műszaki anyagok tudományában és fejlesztésében a kombinatorikus
módszerek, bár sürgető igény lenne rá, a megvalósítás nehézségei miatt egyelőre kevéssé elterjedtek. Cégünk ezt a hiányt kívánja pótolni a kifejlesztett eszközzel, amely lehetővé teszi, hogy a minta-előállítást és az anyagvizsgálatot is
hatékonyan, kombinatorikusan végezzék.
A fejlesztés révén olyan minőségileg új mintakészítő- és vizsgálóberendezés
jött létre, amely ez idáig nem létezett a világpiacon. A berendezés részegységei
önmagukban már létező eljárásokon alapulnak, azonban integrálásuk minőségileg új terméket eredményezett.

anyaga jelentette. A létrehozott prototípus azonban
felbontását, alkalmazhatóságát illetően túllépett a
szabadalmi anyagban megfogalmazott javaslatokon.
A prototípus technológiai megvalósítása a fejlesztésben részt vevő szakemberek tudására és gyártási
tapasztalatára épült.
A kifejlesztett berendezés legfőbb újdonságértéke tehát abban rejlik, hogy olyan anyagtudományi
célú minták készíthetők vele, amelyek különlegesen sok információt hordoznak. A kombinatorikus
elv, vagyis a geometria mentén változó tulajdonságú minta alkalmazása az anyagtudományban
és a műszaki-technológiai fejlesztésben újszerű,
a mikrokombinatorika megvalósítása a transzmiszsziós és pásztázó elektronmikroszkópiában, valamint a nanoindentációs méréseknél pedig egyedülálló a világon. A berendezés számtalan eltérő
tulajdonságú minta előállítását és vizsgálatát teszi
lehetővé egyetlen hordozó felületén. A projekt keretében kifejlesztett eszköz utólag is adaptálható
a ráporlasztásos elven működtetett mintakészítő
kamrákba, így könnyen adaptálható a már kialakított és rögzült munkafolyamatok esetén is. Vállalatunk deklarált célja, hogy az általunk fejlesztett
eszközök ne csak új megoldásokat kínáljanak, hanem kifejezetten alkalmazkodjanak az ipar speciális
igényeihez; gyors tanulhatóság, megbízható, jelentős karbantartást nem igénylő működés és alacsony
erőforrásigény jellemezze őket. Így tudunk a tudományos újdonságon túl hatékony és valóban hasznos eszközöket biztosítani partnereink számára. ¡

A kombi szerkezet képe
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Stratégiai játéktól
az okos érettségi tablóig
A 28. alkalommal megrendezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny május végi díjátadóján három első és három második díj mellett négy harmadik díjat is átadtak. Az Ericsson Magyarország székházában
tartott ünnepségen a legjobbak tanárait is elismerték.

A

tavaly októberben, immáron 28. alkalommal meghirdetett Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny felhívása az Innotéka magazinban is megjelent.
Összesen 112 jelentkezés érkezett, a zsűri 74 pályázatot
fogadott el, illetve javasolt kidolgozásra. A részletesen
kidolgozott pályaműveket 2019. április 1-jéig kellett
beküldeni – a határidőre 63 pályamunka kidolgozása
fejeződött be. A bírálóbizottság három első, három
második, négy harmadik, illetve két különdíjat ítélt oda,
míg tíz pályázatot kiemelt dicséretben, további 43 pályázatot pedig dicséretben részesített.

Első díjat kapott Csillagászati távcsövek automatizálása és távvezérlése című pályázatáért Vámosi Flórián Balázs és Pósa Péter, a kaposvári Táncsics Mihály
Gimnázium tanulói. Rendszerük segítséget nyújt az
amatőr csillagászoknak, hogy az adatgyűjtés teljesen
automatikusan történjen. Már meglévő rendszerre
épül, az összes, széles körben elterjedt mechanika,
távcső és segédberendezés összekapcsolható. Szoftverükkel a kutatás és adatgyűjtés sokkal egyszerűbb, ha
a rendszer az adatgyűjtéskor is rendelkezik internethozzáféréssel, az adatok feldolgozása szinte azonnal,
automatikusan történik.
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Szintén első díjat érdemelt Moly.Net című pályázatával Zsigó Miklós,
a nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium diákja. Az alma kártevői ellen
feromoncsapdákkal lehet küzdeni. A kifejlesztett eszköz új kialakítású csapda, melyben jó minőségű kamerát és megfelelő mikrokontrollert helyezett
el a pályázó. Az adatok elemzésével képet kaphatunk a molyrajzás térbeli és
időbeli lefolyásáról. Egy ilyen elemzés segíti a tulajdonost a megfelelő meny-
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vegőben lévő szennyező anyagok valós idejű monitorozása nem
megoldott, csak visszamenőleg tudunk pontos információkat
kapni. A pályázók olyan alkalmazásokat fejlesztettek, melyek segítenek a legegészségesebb útvonal kiválasztásában. A levegőminőséget néhány ﬁxen telepített eszközön kívül hordozható adatgyűjtő berendezésekkel mérik.

nyiségű feromon, illetve permetszer vásárlásában. Az eszköz más
rovarkártevők esetén is használható.
Ugyancsak első lett N-test problémák szimulációja m-dimenzióban című pályázatával a szilágycsehi (Románia) Mészáros Botond, a Gheorghe Pop de Băseşti Technológiai Líceum tanulója,
aki a szimulációs modelleket egészítette ki olyan eljárássorozattal,
amellyel lényegesen gyorsabban kiértékelhetők és elemezhetők az
adataink. A jelenlegi módszerek nagy részénél átfogóbb modellje gazdasági, egészségügyi, ökológiai, természet- és számítógéptudományi, építészeti és katasztrófavédelmi kérdések megválaszolásában is alkalmazható.

Második díjat kapott Funkcionális élelmiszer (aranytészta) előállításával című pályázatáért Fodor Izabella, a tiszaföldvári Hajnóczy József Gimnázium tanulója, aki feltárta a hazai fűszerpaprikaőrlemények karotinoid- és egyéb festékanyagainak tartalmát. Az őrleményeket tojótyúkok takarmányaiba keverte, majd megvizsgálta,
hogy annak hatására hogyan változik a tojássárgája. A karotinokban
gazdag tojásokkal tésztákat készített, amelyekben az előállított tésztában az esszenciális karotinoidok igen magas koncentrációban rögzültek, ezért hasznosíthatók a humán szervezet számára.
Kis-Bogdán Kolos és Hegedüs János, a pécsi Janus Pannonius
Gimnázium diákjai Janusmeter munkájukért második díjat vehettek át. A Janusmeter egy univerzális digitális mérőrendszer természettudományos órákhoz. A mérésekhez szenzorokat használnak.
A mérőegységek a különféle mért adatokat WiFi-n juttatják el a vezérlőhöz, amely továbbítja a megkapott értékeket a számítógép és
a diákok okostelefonjaira. A program a mért adatokat kiírja és graﬁkonon ábrázolja. A mérőműszerek kalibrálását is a ﬁatalok végezték.
Ugyancsak második lett AirQMap pályázatával Vida Imre és
Dremák Gergely, a Debreceni Szakképzési Centrum Mechwart
András Gépipari és Informatikai Szakgimnázium tanulója. A le-

Harmadik díjas lett PACAP jelátviteli útvonalak tanulmányozása csirkeembriók végtagbimbóinak fejlődésében című munkájával
Györgyi Zalán Zoltán. A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnázium
tanulója beállított egy olyan szövetkultúrát csirkeembriókból izolált
végtagbimbókból, mellyel in vitro körülmények között jól nyomon
követhető a végtagok fejlődése. A ﬁatal megvizsgálta a PACAP nevű
neuropeptid hatását a végtagbimbók növekedése közben, és bizonyította, hogy az az embrió végtagfejlődését is befolyásolja.
Szintén harmadik díjas lett Cellamátrix-színesﬁlm című munkájával Sárközi Gergely János, a Váci Szakképzési Centrum Boronkay
György Műszaki Szakgimnáziuma és Gimnáziuma diákja. Ez a vonalkód színeket is használ, valamint az információ átadásához nem
csak egy vonalkódot vesz igénybe. A készülék másodpercenként 15
különböző vonalkódot tud megjeleníteni. Ennek köszönhetően kisebb részletgazdagságon is átadható ugyanannyi információ, így alacsonyabb felbontású, olcsóbb kamera is elegendő a beolvasáshoz.
Szakál Vince Abosa AR érettségi tabló pályázata is harmadik
helyezést ért. A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium tanulója
alkalmazásával életre kelti a tabló képeit, remek platformot kínál a benne található képek, videók és visszaemlékezések alapján.
A tartalmak frissíthetők, a jövőben pedig megannyi lehetőség van
a fejlesztésre. A program valójában csak nevében és formájában
tabló. Inkább nevezhető az emlékezés egy újfajta platformjának,
archívumnak, emléktárnak vagy időkapszulának.
Boros Bálint Brain Bang című pályázata is harmadik díjat kapott. A sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium tanulójának munkája stratégiai játék, mely ötvözi a ﬁzikát, a matematikát, és emellett tanuláskiegészítő szerepe is van. A játék leginkább
a Gazdálkodj okosan! társasjátékra és a pókerre hasonlít. A játékosoknak arra kell törekedniük, hogy minél több Brain Bitet szerezzenek. Ezt úgy tehetik meg, hogy a tükrök segítségével energiát
szolgáltatnak játékostársaiknak pénzért cserébe, és/vagy munkával növelhetik bevételüket.
A zsűri döntése értelmében a 2019. szeptember 13–18. között
Szóﬁában megrendezésre kerülő 31. EU Contest for Young Scientists európai döntőben a három első helyezett pályázat képviseli
Magyarországot. A három első és a három második helyezett által megjelölt egy-egy középiskolai tanár egyszeri, 100 ezer forintos ösztöndíjban részesült. A Vodafone Magyarország Alapítvány
150 ezer forintos, egyösszegű Junior Ösztöndíját Hegedüs János,
a pécsi Janus Pannonius Gimnázium 16 éves tanulója kapta.
A Magyar Innovációs Szövetség legjobb határon túli pályázónak
járó ösztöndíját Mészáros Botond nyerte el.
Az Európai Unió 1988 óta szervezi a Fiatal Tudósok Versenyét,
évente átlagosan 25 ezer ﬁatal indul az európai országok rendezvényein. Az EU-döntő lehetőséget nyújt a legjobbak számára,
hogy összemérjék tudásukat. A magyar diákok folyamatosan jól
szerepelnek, a 2003-as budapesti 15. EU-döntőn voltak a legeredményesebbek: egy-egy első és második, valamint két különdíjban
részesültek. ¡
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visszagyűjtés • közbringarendszer, mobilitási pont

Kartondobozokat a szelektívbe!
Magyarországon a tejes és gyümölcsleves
A
kartondobozok visszagyűjtése az idén várhatóan eléri a 23 százalékot, ám továbbra is sok
a teendő e hulladéktípus gyűjtése és újrahasznosítása terén, mivel az Európai Unió tagállamaiban ez az arány átlagosan 48 százalék.

z Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés célja az,
hogy 2025-re 30 százalékra növekedjen ennek a hulladékfajtának a visszagyűjtése. Várhatóan 590 millió darab
tejes és gyümölcsleves kartondoboz kerül forgalomba 2019ben, ami lakosonként 65 darabot jelent. Az Egyesülés szerint
ebből mindössze 15 darabot kellene szelektálnia a lakosságnak a jelenlegi elvárások teljesítéséhez, mert amíg a többi
csomagolóanyagból igen magas a visszagyűjtési célérték,
addig az akár 5-6-szor is újrahasznosítható italos kartondobozok esetében meglehetősen alacsony.
Vannak azonban olyan városok hazánkban, melyek már
teljesítették az országos visszagyűjtési célokat. Az IKSZ 2017es adatai szerint Magyarország települései közül a legtöbbet
Pécsett, Pakson, Veszprémben, illetve Debrecenben gyűjtöttek szelektíven az italos kartondobozokból, a legkevesebbet
pedig Kecskeméten, Székesfehérváron, Miskolcon, Berettyóújfaluban és Komlón. A 48 százalékos uniós átlag úgy jön
ki, hogy Csehországban például 25, Lengyelországban 30,
Ausztriában 34, Angliában több mint 40 százalékát gyűjtik
vissza, Németországban pedig a 76 százalékot is meghaladja az italos kartondobozok újrahasznosítása. ¡

Közösségi közlekedés zöldben
A budapesti gépjárműforgalom csökkentését célzó környezetkímélő
közösségi közlekedés egyik sikeres
formája a fővárosban több éve működő közbringarendszer, amely további
16 gyűjtőhellyel és 300 kerékpárral
bővült májusban. Ezzel egy időben
mobilitási pontot adtak át Budán,
a Szent Gellért téren.

pontot adtak át a Szent Gellért téren, ahol egy helyen lehet igénybe venni
a Mol Bubi és a Donkey Republic kerékpárok mellett a LIME elektromos
roller, valamint a Mol Limo és a Green Go autómegosztó szolgáltatásait.
A projekt keretében a mobilitási ponton kívül megvalósul még egy hétvégi gyalogos- és kerékpárosbarát forgalomtechnikai átalakítás a budai
felső rakpart Erzsébet híd és Szabadság híd közötti szakaszán, továbbá egy
„budai sétaösvény” elnevezésű gyalogos útvonal is. A fővárosi önkormányzat a két hónapos kísérlet során, melynek célja, hogy közösségi tervezéssel
emberközeli megoldásokat hozzanak létre és teszteljenek, szeretné jobban
megismerni a budapestiek mobilitás iránti igényét. ¡
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Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

kerékpármegosztó fejlesztésénél a BKK a szolgáltatási terület optimalizálására és a gyűjtőállomások
könnyű megközelíthetőségére helyezte a hangsúlyt, ezért
az új helyszínek meghatározásakor a közlekedési cég az
utóbbi két évben végzett saját felmérésének és piackutatásának eredményeit vette alapul. A jelenlegi fejlesztés
befejeztével a XI. kerületi egyetemi negyed, illetve az Infopark hat új gyűjtőállomásával bővült a rendszer, míg
a VII. és a IX. kerületben négy új helyszínen lehet biciklit
bérelni. A szolgáltatás területileg is bővült, így mostantól
a XIII. kerület Rákosrendező térsége is elérhető az almazöld kerékpárokkal. Ezzel egy időben a Cities-4-People
elnevezésű európai uniós projekt keretében mobilitási
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Széchenyi István Egyetem Növénytudományi Tanszék • plant.sze.hu

Mikroalgák tömegtermesztése
a mezőgazdaság számára
Az Európai Unió 2016-tól négyéves projektet támogat mikroalgák tömegtermesztésére alkalmas bemutatóüzem létrehozására. A projekt célja olyan
nagyüzemi, integrált algatermesztő és feldolgozó üzem megvalósítása, amely
növényi biostimulánsok, biopeszticidek és takarmánykiegészítők mellett
biotrágyázásra és haltakarmányozásra alkalmas termékeket állít elő.

A

projektben a Széchenyi István Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar Növénytudományi Tanszéke professzorának, dr. Ördög
Vincének a vezetésével végzett negyed évszázados kutatási eredményeit használták a mezőgazdaság számára értékes törzsek kiválasztásánál. A Mosonmagyaróvári
Algagyűjtemény (MACC) közel ezer édesvízi törzse és a Las
Palmas-i Egyetem Spanyol Algagyűjteményének (BEA) mintegy 1600 tengeri törzse közül biotesztekkel választottak ki
hat törzset a tömegtermesztésre.
A Cseh Tudományos Akadémia Mikrobiológiai Intézetének (IMIC) és a spanyol Almeria Egyetemnek (UAL) az algatömegtermesztésben szakértő kutatói és professzorai több évtizedes tapasztalataikkal járulnak hozzá a közös munkához.
A cél öthektáros, fenntartható, környezetbarát, gazdaságos és
szennyezőanyag-kibocsátástól mentes bemutatóüzem és központ létrehozása. A cseh, magyar, német és olasz partnerek
részvételével megvalósuló projekt munkáját az UAL profeszszorai, dr. Emilio Molina Grima és dr. Francisco Gabriel
Acien koordinálják. A körkörös gazdálkodási elv alapján az
algatermesztéshez a tápelemeket sertéshígtrágya és kommunális szennyvíz biztosítja. Az algák felveszik a nitrogént és
foszfort a szennyvízből, miközben értékes biomasszát állítanak elő, amiből haltakarmány vagy növénykezelésekre alkalmas termék lesz. A halat és az algatermékekkel kezelt növényeket elfogyasztjuk – és ezzel bezárul a kör.
Körkörös
Kö
kö ö gazdálkodás:
dálk dá sertéshígtrágyából
té hí t á ából és
é háztartási
há t tá i
szennyvízből tiszta víz és értékes alga biomassza, ebből
ppedigg termék készül a mezőgazdaság
g
g számára.

Takarmánykiegészítők, haltakarmányok,
biostimulánsok, biopeszticidek

víz

A SABANA-projekt része: a mikroalgák és baktériumok irányított együttes termesztése; vékonyrétegű kaszkád és „raceway” algatermesztő rendszerek tesztelése és alkalmazása üzemi
méretekben; tengervíz használatával a termesztés fenntarthatóságának növelése; szennyvizek tápanyagainak a hasznosítása; szüretelési eljárás kifejlesztése; a biomassza-feldolgozásnál
az energiahatékonyság és a hulladékmentesség biztosítása;
könnyen kezelhető és fenntartható technológia kidolgozása.

Bemuutaató
Be
tóüzem
m teerrvrajza
vr a mikro
rooallgá
gák
ák tö
töme
megter
erme
m sztésére.
A projekt fontos feladata a közvélemény, a vállalkozások
és a tudós társadalom folyamatos tájékoztatása az elért eredményekről a széles körű hasznosítás érdekében. A 2017-ben
szervezett Mikroalgák és tengeri algakivonatok a növény/
talaj-rendszerekben című 8. mosonmagyaróvári szimpóziumon mutatkozott be a projekt első alkalommal. A következő
tudományos tanácskozásra 2019. június 25–26-án kerül sor
szintén Mosonmagyaróváron, ahol a SABANA-eredményekhez
kapcsolódóan a mikroalgák biostimuláns és biopeszticid hatásáról, valamint a tömegtermesztés kihívásairól és eredményeiről a hazai előadók mellett Európából, Brazíliából, DélAfrikából és Indiából érkező kutatók számolnak be. A Növénytudományi Tanszék jelentős mértékben hozzájárult a mezőgazdaság számára értékes mikroalgák megismeréséhez. Bízunk
benne, hogy a SABANA-projekt eredményei közelebb visznek
bennünket a hazai alga-tömegtermesztés bevezetéséhez. ¡

nitrogén,
foszfor
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Duna-Dráva Cement Kft., duna-drava.hu • moduláris rendszer, fenntarthatóság

Játékos április
a szabadban!
A Duna-Dráva Cement Kft. idén is megrendezte a középiskolás diákok számára
kétfordulós környezetvédelmi vetélkedőjét, ismét a Váci Cementgyárban.

Á

prilis 26-án ötödik alkalommal rendezték meg a Zöld Alternatíva Vetélkedő és Nyílt Napot, amelynek népszerűsége
töretlen. Az elmúlt években a DDC két cementgyárának környékén élő középiskolások izgalmas, humoros és elgondolkodtató
feladatok segítségével ismerkedhettek meg a cég működésével.
(Sz)épül a környezetünk!
A DDC a környezetében élő helyi közösségek támogatására
és a környezetvédelmi elveire alapozva hozta létre a DDC
Zöld Város Programot. Az első, kétnapos programon, a vetélkedő első fordulója után, a DDC-s dolgozók és önkéntesek a váci KRESZ-parkot és vízfogó területét tisztították,
szépítették meg. Bővebben: www.duna-drava.hu/zold-varos

A vetélkedő első fordulója, a vállalat új kezdeményezésére, a DDC
Zöld Város Programra épült. A csapatok a cementgyárral és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdőívet töltöttek ki, majd a váci
KRESZ-park területén növényeket, fákat ültettek és „land art” művet
készítettek. Az esemény sztárvendége Puskás Peti volt, aki lelkesen
támogatta a vetélkedő versenyzőit.
A döntőbe jutott hat legjobb csapat tagjai ügyességi feladatokat
és a környezettudatos cementgyártáshoz, valamint alternatív tüzelőanyagok használatához kapcsolódó feladványokat oldottak meg.
A csapatok kreativitását a cementeszsákokból készített ruhák és a
DDC-s cementből készített beton ékszerek szemléltették. Munkájuk
elismeréseként értékes nyereményeket vihettek haza. ¡

Solar Decathlon Europe
Idén nyáron először rendezik meg Magyarországon az amerikai eredetű Solar Decathlont, ahol
tíz nemzetközi egyetem csapatai – köztük
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemé – mérik össze tudásukat és építik
fel szoláris energiával működő házaikat.
A BME házának
makettje
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A

verseny célja, hogy felhívják a szakmai érdeklődők
és a lakosság ﬁgyelmét a fenntartható zöldtechnológiák használatára és a környezettudatos, megújuló
energiákat hasznosítani képes otthonok egyre fontosabb szerepére. A verseny idén a teljesen új épületek
helyett a már meglévők környezettudatos és energiahatékony felújítására koncentrál.
A BME csapata a sátortetős kockaházakra – ismertebb nevén Kádár-kocka – dolgozott ki egy új megközelítésű építési rendszert. A koeb modulrendszer meglévő
házakhoz csatlakoztatható, napenergiát hasznosítani
képes, könnyűszerkezetes épületelemekből áll, amelyek
önmagukban és egymással kombinálva csökkenthetik az otthonok energiafogyasztását, az előre kialakított moduláris rendszer pedig alternatívát nyújthat
a szakemberhiányra. Koncepciójuk kialakításakor fontos szempont volt a növények által biztosított előnyös
mikroklíma kihasználása. Az épület terasza körül függő
növények lesznek, az épület tetejére pedig zöldtetőt
terveztek.
A versenyzők Szentendrén, június 27-étől 14 nap
alatt építik meg a házakat, majd egy kéthetes mérési
szakasz következik, ahol a lakhatás alkalmasságát, valamint az energiahatékony működést vizsgálják. A versenyszakasz lezárultával a „Szolárfalut” két hónapon
át tekinthetik meg az érdeklődők. ¡

zöldkörnyezet, inno -tér

vállalati felelősségvállalás, fenntartható üzleti működés

Szerző: Paulik Katalin

Kiszolgáltatottabbak
lennénk CSR nélkül?
Mi a CSR (Corporate Social Responsibility), azaz a vállalati társadalmi felelősségvállalás, más néven vállalati fenntarthatóság vagy vállalati lelkiismeret?
Egy vállalati etikai stratégia, melynek belső szervezeti szabályrendszerként integrálódnia kell az üzleti modellbe ahhoz, hogy sikeres legyen? Az, amit az elmúlt évtizedben a vállalati önszabályozás egyik formájaként tartottak számon,
és napjainkra az egyedi szervezetek szintjén tett önkéntes döntésektől jelentősen elmozdult a regionális, sőt nemzetközi szintű rendszerekig? De vajon mi
ösztönzi felelős és fenntartható üzleti működésre a vállalatokat?

E

gy olyan szakembert kérdeztünk erről, aki Magyarországon és a régióban az elsők között kezdett el foglalkozni a
vállalati felelősség és fenntarthatóság témakörével. Takács
Júlia, az Első Magyar CSR Egyesület (EMVFE) elnöke és
a CSR Hungary alapító-ügyvezető igazgatója a gyakorlatorientált
CSR-ben hisz. Nem csak az elvont fogalmak szintjén mutatja be
hallgatóságának a vállalati felelősség és fenntarthatóság rendszerét. Lefordítja a mindennapok nyelvére is az esélyegyenlőség,
az emberi jogok, a fenntarthatóság jelentését, illetve azt, hogy mit
kell tennünk ahhoz, hogy ezek megvalósuljanak.
A vállalatirányítási rendszer szempontjából a CSR lenne
a kulcs a gazdasági, társadalmi, pénzügyi, környezeti érintettekhez? Hogy egyik előadása címét idézzem: Mi igen és
mi nem a CSR?

– Amikor 2006-ban elkezdtünk ezzel foglalkozni, még nem volt
ismert és annyira elterjedt a vállalati felelősség és fenntarthatóság fogalma, mint ma. Sokat fejlődött 2019-ig ez a terület Magyarországon is, bár itt is megﬁgyelhető a fáziskésés a nyugati és
a kelet-közép-európai régió között. Nyugat-Európában az 1970-es

évek végén, a 80-as évek elején már egyre inkább előtérbe került
a vállalati felelősségvállalás. Csakhogy amíg angolszász területen
egy-egy fejlődési szakaszra a tudományban vagy egy-egy szakmai
területen tíz-húsz év jut, addig a kelet-közép-európai régióban
sokkal rövidebb idő áll rendelkezésre. Emiatt több jelenség egy
időben, párhuzamosan van jelen. És ez a CSR-re is igaz. Nekünk
mindig is rövidebb idő alatt és általában egyszerre kellett több
lépcsőfokot is átugranunk, akár a gazdasági, akár a társadalmi fejlődésre gondolunk.
A CSR mennyire kommunikáció, marketing, PR, és mi még
ezeken kívül?

– Szerintem a vállalati fenntarthatóságba beletartozik – a zöld környezet megmentése megközelítésen túl – a társadalmi és a kulturális fenntarthatóság is, mert csak akkor fog működni az egész
rendszer. A CSR-nek tehát van egy szociális és környezeti oldala is. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy egy cég, egy szervezet
CSR-jét minden esetben rendszerszinten érdemes megközelíteni.
Ez azt jelenti, hogy az adott vállalkozás felelősen próbálja meghozni
a döntéseket, és a működésében a mindennapok során egyaránt
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ﬁgyelembe veszi a társadalmi és a környezeti változásokat és igényeket is. Nem biztos, hogy az adott cég mindenben százszázalékos
lesz azért, mert körülötte folyamatosan változik a makro- és mikrokörnyezet. Akár a jogszabályi, akár a politikai változásokra gondolunk, élő, organikus szervezetként kell a változásokhoz alkalmazkodnia a szervezetnek. Ez az alkalmazkodás van, amiben jobban,
és van, amiben kevésbé fog sikerülni. Ha a szervezet megfelelően
képes alkalmazkodni, akkor túlél, fejlődik, továbblép vagy erősebb
lesz a versenytársainál. Ebben az alkalmazkodásban segíthet például a CSR. Ugyanakkor hangsúlyozni szeretném, hogy ezt a fogalmat ne használjuk más szektorok felelősségvállalására, fenntarthatóságára, mivel kifejezetten csak a vállalatokkal foglalkozik, a cégek
működési rendszerébe építi be a felelősségi és fenntarthatósági
kérdéseket. Az elnevezés – CSR (Corporate Social Responsibility),
külföldön CR (Corporate Responsibility) – a corporate szó használatával is kifejezi ezt. Nem csupán marketingkommunikáció (de
ez fontos eleme): idetartozik a környezetirányítástól kezdve az alkalmazottakkal, a beszállítókkal való bánásmódon át az is, hogyan
viselkedik a vállalat a helyi közösségben, mennyire jellemző az üzleti etika az egész szervezetre, vagy hogy milyen a felelős vezetői
irányítás. Az egész szervezet működését, területeit áthatja a CSR
alapelveinek a gyakorlatba ültetése. Ezek az elemek nem különkülön léteznek, mint valami kirakatprojektek, amit aztán a cég kommunikálhat. Ha így lenne, akkor egy-egy jótékonysági adományozás
vagy egy szponzoráció könnyen ahhoz a téves felismeréshez vezetne, hogy csak a pénz határozza meg a CSR minőségét. Ebből, ugye,
nem következhet az, hogy minél több anyagi forrással rendelkezik
egy vállalat, annál felelősebbnek számít? Nem így van. A CSR szerin-
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tem elsősorban gondolkodásmód és hozzáállás kérdése. Egy kisebb
magyar vállalkozás is képes arra, hogy felelős és fenntartható céggé
váljon. Ugyanúgy kiépíthet egy CSR-rendszert, mint egy nagyvállalat, mellyel optimalizálhatja a rendelkezésre álló erőforrásait is.
A kérdés már csak az, hogyan állnak össze az önálló elemek egy
CSR-rendszerré, és hogyan fog a saját stratégiája szerint haladni.
A hazai cégeknek mennyire vonzó a vállalati felelősség és
fenntarthatóság gondolkodásmódja? Egyáltalán mit nevezhetünk felelős cégnek? Vannak konkrét mérőszámok a vállalati felelősségre vonatkozólag?

– Számos cégnek, szervezetnek szimpatikus, vonzó a vállalati felelősség és fenntarthatóság, vagyis a CSR gondolkodásmódja. Ma
már egyre inkább elvárásként is jelentkezik egy-egy közösségben,
iparági területen. A vállalati felelősségvállalás teljesítménymérésére is többféle módszer és iskola létezik.
Nagyon sok cég esetében megvannak külön-külön a CSR-rendszer elemei. Viszont a legnagyobb kihívás, hogy az összes elem hogyan kerül a helyére? Hogyan áll össze egy CSR-rendszerré, ami optimalizálja a rendelkezésre álló erőforrásainkat (idő, tőke, munkaerő…). Hogyan fogunk saját CSR-stratégiánk szerint haladni, üzleti értékünket, versenyképességünket is növelve? Látszólag elég
nehéz helyzetnek tűnik az, hogy hogyan mérjük a láthatatlant,
ha tetszik, az érzelmeket.
Milyen előnyeit emelné ki a vállalati felelősségvállalásnak?

– Egyre inkább prevenciós és kontrollszerepet tölt be a CSR a világban. A vállalatoknak a hosszú távú működés szempontjából ér-
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dekük ez a tevékenység, mivel a hiánya növekvő kockázatokat rejt
magában.
Csak néhány példa a CSR előnyei közül. Erősíti a vállalatok versenyképességét, fenntartható működését. Etikus üzleti magatartásra és megbízhatóságra készteti a cégeket. Növeli a tehetséges,
szakmai tudásukban versenyképes munkavállalók mozgásterét és
lehetőségeit. Segít a társadalmi-közösségi problémák enyhítésében vagy akár megoldásában is. Alapvető célja, hogy magasabb
életminőséget biztosítson az emberek számára.
Merthogy a felelős és fenntartható gazdaság elérése lenne
a cél. Hol tart ebben Magyarország?

– 2006-ban tartottuk Magyarországon az első CSR szakmai konferenciát, és azóta minden évben megrendezzük CSR Hungary
Summit néven. Ma már úgy látom, hogy az eltelt évek alatt természetszerűleg egyre több ismeret birtokában vannak a cégek,
szervezetek. Egyre inkább megpróbáljuk alkalmazni ezeket az
alapelveket, hiszen ez közös érdekünk, már csak a magasabb életminőség elérése érdekében is.
Mit ért jobb helyzeten? Megfigyelhető egy olyan tendencia
itthon, hogy egyre több vállalat veszi komolyan ezt a kérdést? Ez egy önfejlődés eredménye lehet?

– Minőségi és mennyiségi fejlődést is értek ezen. A felelős és
fenntartható vállalat koncepció egyre több cég számára vonzó,

s nemcsak hogy vonzó, hanem egyre inkább – a cég működését
tekintve – rendszerben gondolkodnak a CSR-ről. Azt gondolom,
hogy nem kötelező jelleggel terjed egyre szélesebb körben a vállalati felelősség és fenntarthatóság.
Vagyis egyre több cégvezető érzi úgy, hogy illik ezzel foglalkoznia?

– Igen, részben ezért, másrészt pedig beletartozik a kulturális alapértékrendbe, amit követnie kell annak, aki az adott közösséghez
akar tartozni. S szerintem ez jó a helyi közösségeknek, az országoknak és végső soron az egész bolygónak. Az a sok apró változtatás
a vállalati működésben rendszerré összeállva szabályozza az értékrendet, ami azt jelenti, hogy a mentalitás, a gondolkodásmód,
a magatartásforma is megváltozik szélesebb társadalmi körben is.
A CSR nemcsak az üzleti szférában vagy egy-egy iparágon belül
éreztette hatását az elmúlt évtizedekben, hanem paradigmaváltást, gondolkodásmód-váltást is előidézett.
Hiszen az emberek többsége valamilyen közösségben dolgozik…

– És viszi haza, a családjába, a baráti körébe azt a magatartás- és
viselkedésformát, azokat az értékeket, amiket a munkahelyén tapasztalt. Ez azért jó, mert idővel az egész társadalomban normatívákká válhatnak a felelősségi alapelvek, ami szerintem érezhetően
ﬁnomíthatja Magyarországon is a közgondolkodást.

A CSR
R erősíti a vá
állalatok versenyképpességét, fenntarthattó
működését. Etikuss
üzleti magatartásrra
és megbízhatósággra
készteti a cégeket.
Növeli a tehetségees,
szakmai tudásukbban
versenyképes muunkavállalók mozgásteerét
és lehetőségeit. Segít
a társadalmi-közöösségi
problémák enyhítéésében vagy akár meegoldásában is. Alapvvető
célja, hogy magassabb
életminőséget bizztosítson az emberek
számára. Rendszeerré
összeállva szabályyozza
az értékrendet, am
mi azt
jelenti, hogy a meentalitás, a gondolkodássmód,
a magatartásform
ma is
megváltozik széleesebb
társadalmi körbenn is.
Ez jó a helyi közössségeknek, az országgoknak és végső soroon
az egész bolygónaak.
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Ahhoz, hogy az új szemlélet sikeresen működjön, a vállalati menedzsmentnek be kell építenie a cég üzleti stratégiájába. Hogyan
szereznek erről tudomást a gazdasági partnerek és a társadalom?

– Egyrészt a befektetők, beszállítók, hivatalok, gazdasági partnerek a Társadalmi Jelentésen, Környezeti Jelentésen és Fenntarthatósági Jelentéseken
keresztül szereznek erről tudomást. Ez egy szűkebb kör. Tágabb körben
pedig legtöbbször a CSR-kezdeményezések, CSR-projektek azok, melyekkel
több, belső és külső érintetti kört is el lehet érni. Például egy cég vagy hivatal proﬁljához kapcsolódóan energiahatékonysági program keretein belül
kidolgoznak egy energiahatékonysági tananyagot középiskolások számára,
és a cég munkatársai előadásokat tartanak a diákoknak az adott témában.
A cég vagy hivatal a munkatársain keresztül továbbadja a tudását, de közérthető módon, amivel szélesebb körben képes pozitív társadalmi hatást
elérni. Természetesen több programelemmel kiegészítve.
Az Első Magyar CSR Egyesület elnökeként mit tapasztal, milyen feladatai vannak?

– Amikor 2010-ben megalakult az Egyesület, még az adományozás és a szponzoráció volt a fő trend. Az adományozás és a szponzoráció egyébként fontos
elemei a CSR-nek, de nem azonosak annak egészével. Évente egy-két jótékonysági akció, évente egy-két szponzoráció és kipipálva a CSR…? Nem ez a CSR!
Ezért tartom fontosnak hangsúlyozni, hogy a vállalati társadalmi felelősségvállalás nem egyenlő az adományozással és a szponzorációval. Történészként
mindig az jut az eszembe, hogy ez olyan, mint a középkorban a búcsúcédula
vásárlása volt, vagyis mintha pénzzel akarnám megváltani a lelkiismeretemet.
Ennél sokkal mélyebb dologról van szó! Rendszerszinten kell gondolkodni!
A kirakatprojekt nem elegendő. S emellett úgy gondolom, hogy nagyon sok
cég fog értékes kezdeményezésbe, s ez becsülendő, értékelendő, és ezt kommunikálni is kell a külvilág felé.
Egy nemrég végzett felmérés során az derült ki a résztvevők válaszaiból, hogy közel negyven százalékuk véli úgy, hogy a nagyvál-

Tanítsunk Magyarországért!
A program a kistelepüléseken élő általános iskolásokat kívánja támogatni a tanulmányaik sikeres
elvégzésében, valamint a továbbtanulásban. A segítségnyújtás mellett az egymásról gondoskodás és
a közösséghez tartozás megélése a másik cél.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Klebelsberg Központ, a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája és több egyetem közreműködésével
életre hívott program a 2019/20-as tanévben BorsodAbaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, HajdúBihar és Baranya megyében ötven településen indul
el. A program keretében egyetemisták mentorálnak
hetedik és nyolcadik osztályos tanulókat, amiért havi
ösztöndíjban részesülnek, és ha a diákok eredményei
javulnak, további juttatásra számíthatnak. Középiskolások is bekapcsolódhatnak a mentorálásba, a kötelező ötvenórás közösségi szolgálat keretében választhatják ezt a tevékenységet. Kérik a vállalatokat, hogy
ők is csatlakozzanak a kezdeményezéshez, amely
egyedülálló, ilyen sehol a világon nem létezik, de ahol
működnek hasonló programok, ott az a tapasztalat,
hogy a mentorált gyerekeknek a teljesítménye akár
15-20 százalékkal is javulhat. 2021-től a kezdeményezők elképzelései szerint valamennyi megyében
bevezetik a programot. Ettől azt várják, hogy a ﬁatalok képesek lesznek kihozni magukból a legjobbat
mind a továbbtanulás, mind a szakmaszerzés terén,
továbbá azt is, hogy hosszú távon kialakul bennük
a társadalmi felelősségvállalás iránti igény.

A Társadalmi, Kö
K rnyezeti és Fennta
tarrtható
ta
tósági Jeleenté
téseken túl táágabb kör
örbe
benn CSR-kezzdeeményezéseken
és CSR-projekktek
kteken
e keresztül több beels
lsőő és külső éri
r nttet
e ti csoporttot
o lehet eléérni. Az adoomán
án
ányozás
és a szponzoráció, bár fon
o toss el
e emei a CSR-nek, de nem egyeenlőők a vállalatii tá
t rsadalmi felellős
őssségvállalással.
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lalatok igyekeznek jobbá tenni a társadalmat. Mi a
helyzet a kis- és középvállalatokkal? Úgy tudom, ez
az egyik kedvenc témája.

– Ugyanúgy meg tudják valósítani a felelős és fenntartható
működést a kis- és középvállalkozások is, mint a nagyok, például egy zöld koncepció beépítésével, energiahatékony technológia alkalmazásával. Apró változtatásokkal is el lehet indulni a különböző területeken: például, hogy a cég etikusan bánik
a munkavállalóival, esélyegyenlőség területén nem tesz különbséget a nők és a férﬁak bére között, és így tovább. Az apró
elemek összeadódnak, és egy felelős rendszerré állnak össze.
Egy kisebb cég ugyanúgy tehet lépéseket ennek érdekében, mint egy nagyvállalat. Leginkább hozzáállás kérdése,
hogyan viszonyul például a helyi közösséghez vagy szervezetekhez. Székesfehérváron például a város cégei példaértékűen fogtak össze az önkormányzattal a helyi bölcsőde és
óvodák felújítása érdekében. Ma már egy programmá nőtte
ki magát a projekt. Meggyőződésem, hogy nem kizárólag
felülről jövő utasítások miatt lesz valami felelős és fenntartható, hanem alulról kell építkezni. A mindennapi életünkben
persze nehéz értelmezni a CSR lényegét, hogy konkrétan mit
is kellene tenni azért, hogy a bolygónkat megvédjük, vagy
hogy hány százalékkal kell csökkenteni a globális szén-dioxidkibocsátást. Azt gondolom, hogy aki egy magyar városban
vagy faluban él, legfeljebb azt tudja kontrollálni, hogy mit
tesz a saját környezetében, a munkahelyén, illetve a közösségben, mert érzi, hogy mindez visszahat rá és a családtagjaira. Ez már sokkal inkább emberközelibb megközelítés, mert
konkrétabb elemekhez köthető.
Versenyképesebbé lehet-e tenni a CSR-rel a kis- és középvállalkozói, azaz a kkv-szektort?

– Itt van mindjárt a manapság forró témának számító
munkaerőforrás (munkaerőhiány) kérdése. Versenyelőnyt
jelenthet egy kisvállalkozás számára például az alkalmazottjaival való bánásmód, az esélyegyenlőség vagy az emberi jogok betartása. Egy új ember betanítása fél, egy évet is
igénybe vehet, ami időben, pénzben és energiában is sokkal
többe kerül, mint a lojalitás kialakítása, valamint az, hogy
szociálisan hogyan bánik egy cég vagy szervezet az alkalmazottjaival. Most, amikor munkaerőhiány van, mindez
többszörösen is megtérül a kisvállalkozás számára is. De
a felelős és fenntartható kkv-k a nagy cégek beszállítójaként
is versenyelőnyre tehetnek szert a CSR alapelveinek a gyakorlatba ültetésével. Különösen igaz a mondás, miszerint
a legfőbb érték az ember, mivel elindult a harc a jó munkaerő megszerzéséért.
Vajon mi ösztönzi felelős és fenntartható üzleti működésre a vállalatokat? Mivel lehet megszólítani
a vezetőket?

– Kiválóan alkalmas erre például a Magyar Üzleti Felelősség
Díj. Ki ne szeretne a legjobbak közé kerülni? Azért van jelentőségük az ilyen díjaknak, mert egyfajta verseny formájában szólítják meg az embereket. A közösségtől kapott pozitív visszajelzés arra ösztönzi őket, hogy ne maradjanak le.
A verseny miatt tanulnak, képezik magukat, ezért egyre

A kis- és középvállalkozások is meg tudják valósítani a felelős és
fenntartható működést például egy zöld koncepció beépítésével,
energiahatékony technológia alkalmazásával. Apró változtatásokkal
is el lehet indulni. Például egy város cégei példaértékűen fogtak
össze az önkormányzattal a helyi bölcsőde és óvodák felújítása
érdekében. Egy városban vagy faluban élő azt tudja kontrollálni,
hogy mit tesz a saját környezetében, a munkahelyén, a közösségben, és ez visszahat rá és a családtagjaira. Ez egy emberközelibb
megközelítés, mert konkrétabb elemekhez köthető.

magasabb szintre léphetnek, és közben megértik a CSR lényegét. Fejlődnek. Ez lehet tehát az egyik ösztönző.
Az állami és közintézmények működése szintén lehet ösztönző ilyen
szempontból. A saját CSR-projektjük, CSR-kezdeményezésük példaként
szolgálhat. A Technológiai és Innovációs Minisztérium más intézményekkel közösen elindította a Tanítsunk Magyarországért! mentorprogramot,
amellyel a kistelepüléseken élő, hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulását, egyetemekre, főiskolákra való bejutását kívánják segíteni. Mindeközben állami intézmények, hivatalok változtatnak a saját irodáik működtetésén is, például a víz- és energiahatékonyság területen. Már ezzel
is óriási eredményeket lehetne elérni, ha szervezetten több területen is
követnék ezeket az alapelveket.
Véleménye szerint néhány éven belül jelenthet-e új karrierlehetőséget vagy egy új szakmát a CSR itthon?

– Talán egy kicsit hosszabb idő kell hozzá, de egy jó oktatási rendszerben
elképzelhetőnek tartom a ténylegesen szakmai alapokon nyugvó, magas presztízsértékű CSR-vezető vagy munkatársképzés meghonosítását.
A fejlett nyugati világban már nem marketinges, PR , HR , környezetirányítási munkatársak látják el ezt a feladatot, hanem külön CSR-vezetők dolgoznak ezen a területen. Mivel mindig egész rendszerben gondolkodnak,
a képzésük során több tudományterületet érintő tudást kell megszerezniük. Kezdve a környezettől a társadalmi problémákig, politikai, gazdasági és egyéb területekről származó információkból kell összerakniuk és
átláthatóvá tenniük egy szervezet CSR-rendszerét. Őszintén remélem,
hogy idővel Magyarországon is lesz majd ilyen CSR-képzés. Úgy látom,
megvan az esély arra, hogy tíz-húsz év múlva már akár önálló szakterületként lehet majd választani, és olyanok foglalkoznak majd vele, akiknek
tényleges ismereteik vannak a CSR-ről. Amellett, hogy szívvel és lélekkel
gyakorolják majd ezt a szakmát. ¡
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új létesítmények • helyreállítás

Gyalog, lovon, kerékpáron S
A zselici erdő egyik népszerű turistacélpontja,
a Ropolyi-tó környékén megkezdődött az építkezés. Pár hónapon belül lovaspihenők, tájház és
természetőrház fogadja majd az ide látogatókat.

Gáttalanul folyók
Az egész bolygóra kiterjedő elemzés
készült a szabályozatlan folyók elhelyezkedéséről és kiterjedéséről.

sem tekinthetők szabályozatlannak, mivel a 19–20. században számos
mellékágat és holtágat levágtak a folyókról, így több tízezer hektár ártér
került az árvízvédelmi töltéseken kívülre.
Magyarországon lehetőség lenne a Tisza mentén az árterek vagy
a mellékágak visszacsatolására a Duna vagy a Dráva mellett, állítja a Természetvédelmi Világalap, a WWF, mely szerint hozzá kell látni a folyók
helyreállításához, és közben a folyókra kockázatokat jelentő fejlesztéseket fokozatosan el kell hagyni. ¡

A

Nature magazinban idén májusban publikált tudományos elemzés szerint a világ 246 leghosszabb folyójának alig egyharmada szabályozatlan, és több mint 60 százalékuk szabad folyását gátak, vízerőművek vagy víztározók
akadályozzák. Az elemzés elkészítésében ismert kutatóintézetek és szervezetek szakemberei vettek részt, műholdas
megﬁgyeléseket is felhasználva összesen 12 millió kilométernyi vízfolyást vizsgáltak meg. Megállapították, hogy a Föld
1000 kilométernél hosszabb 91 folyója közül már csak 21 tekinthető szabályozatlannak. Az elemzés rámutat arra, hogy
a még szabályozatlan folyók megőrzése és a gátépítések
féken tartása a Föld egésze szempontjából kiemelkedő jelentőségű. Jelenleg közel 60 ezer nagy gát található a világ
folyóin, és további 3700 gát építését tervezik. Ráadásul a
vízerőművek tervezése egy folyón vagy vízgyűjtőn általában
külön-külön zajlik, vagyis nem vizsgálják az összeadódó hatások miatti kockázatokat. A jelentésből kiderül továbbá, hogy
Európában nincs 1000 kilométernél hosszabb szabályozatlan
vízfolyás. Ugyan Magyarország és a Kárpát-medence folyói
közül sokon nincs gát vagy vízerőmű, ennek ellenére még-
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omogy megye egyik leghíresebb természeti látnivalója a turisták által is igen kedvelt zselici rengeteg. Vonzó célpont a védett erdő közepén, a környező falvak fényszennyezésétől távol található Zselici
Csillagpark, valamint az erdei ösvények egyik találkozási pontján fekvő Ropolyi-tó, melynek környéke
az Interreg V-A Magyarország–Horvátország Együttműködési Program által ﬁnanszírozott pályázatnak
köszönhetően számos új létesítménnyel fog gazdagodni. A nemrégiben kialakított csónakázótavon egy
kis mesterséges szigetet létesítenek fapavilonnal, amelyet gyaloghíd köt majd össze a parttal. A zselici erdőt
gondozó SEFAG Zrt. a tó mellett tájházat épít, amely
a tervek szerint faragott tornácoszlopaival, nádfedeles tetejével, spalettás ajtajával felidézi a környékbeli
falvak hagyományait. Az információs bázisként is működő természetőrházat szintén a közelben építik meg.
Két lovaspihenő is létesül majd a házak közelében, hiszen a környék a gyalogos és kerékpáros turisták mellett a lovasok számára is kiváló terepet kínál. A projekt fontos része a megfelelő infrastruktúra kiépítése:
például a csillagvizsgáló áramellátását napelemek
biztosítják majd, a légvezetékek földbe kerülnek, és
javul a gyengeáramú hálózat is a fejlesztés befejezése
– melynek tervezett időpontja október 31. – után. ¡
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Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. • kotiviepb.hu

Szerző: Simon Cs. József

A tiszalöki duzzasztómű
teljes felújítása
Egy nehezebb időszakot követően egymás után kapja a projektmegbízásokat a szolnoki
székhelyű Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs (KÖTIVIÉP’B) Kft.
Szinte minden szerződésük vízépítési munkákhoz kapcsolódik, ami két évre előre elegendő
feladatot ad a 22 esztendeje magas minőségű munkájának köszönhetően prosperáló
vállalkozásnak. Nyáron kezdik el a tiszalöki duzzasztómű és hajózsilip teljes felújítását.
A kivitelezési munkák összértéke nettó 3,6 milliárd forint. Kocsi Mihály ügyvezető
igazgatóval és Bárány László projektvezetővel beszélgettünk.

Tavasszal megkezdődtek az előkészítő munkálatok. Ki a
meg rendelő?

súlya 360 tonna. Beépítették a helyére, onnan nem lehet kivenni.
Munkavédelmi szempontból is rendkívül balesetveszélyes a felújítás. A táblát tartó szegecselt acélszerkezetet, merevítőlemezeket belülről kell megvizsgálni. A 37 méter hosszú, 6 méter magas
szerkezetbe ajtókon kell bemenni az iszaptalanításhoz és a korrózióvédelmi munkákhoz. A festés előtti tisztítást magasnyomású
vízzel végzik. A duzzasztótáblákat mechanikus úton mozgatják
láncokkal és a táblába épített emelőkerekekkel. A táblák a kerékszekrényen keresztül a pillérbe épített sínekre támaszkodnak, ahol
a teherátadás és a le-föl mozgás történik. Több érdekességük is van
a munkálatoknak: a zsalukövek fugázása, betonhibáinak javítása,
a teljes felület festése. A három nyílásköz egyenkénti felújítása után,

– Az Országos Vízügyi Főigazgatóság és az Észak-magyarországi
Vízügyi Igazgatóság Konzorcium – mondja az ügyvezető. – A duzzasztómű üzemeltetője pedig az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság. Túl vagyunk a szerződéskötésen, a tervezési szakasz zajlik.
A háromnyílású duzzasztó felújítása idén júniusban kezdődik, és
három évig tart. A munka a hajózsilip rekonstrukciójával fejeződik
be, 2020. júniustól november 30-áig. Egy hasonló, bár kisebb volumenű munkában is érdekeltek vagyunk, tavaly óta a körösladányi
duzzasztómű felújításának is mi vagyunk a kivitelezői.
A Tiszalöki Vízerőmű a duzzasztóművel és a hajózsilippel
Magyarország második legnagyobb teljesítményű vízerőműve. Mennyire speciális feladat a rekonstrukció?

– Teljes egészében speciális a munka – fogalmaz Bárány László. –
A rekonstrukció érinti a duzzasztómű gáttábláinak, acélszerkezeteinek, gépészeti és elektromos berendezéseinek felújítását. Elvégezzük továbbá a műtárgy vasbeton szerkezeteinek átfogó vizsgálatát, javítását, majd a víztelenítés után a hajózsilip és a kapcsolódó létesítményeinek szerkezeti és gépészeti felújítását is.
A mederkotrás és partvédelem is megtörténik. A munkálatok elvégzésére 34 hónapunk van.
Mire kell különösen ügyelni a rekonstrukció során?

– A duzzasztómű közel 70 éves, folyamatban van ipari műemlékké
nyilvánítása. További 100 évig kellene működnie. A duzzasztótábla

2020-ban kezdődik a hajózsilip rekonstrukciója. Mivel szárazra kell
kitakarítani, 4-5 hónapig teljes hajózási zár lesz. A felújítással továbbra is biztosítható lesz a vízlépcső biztonságos működése, ami
azért fontos, mert a Tiszalöki Vízerőmű által duzzasztott vízből,
a Tiszából táplálkozik a Keleti-főcsatorna, amely Debrecen vízellátásának 70 százalékát biztosítja. ¡
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Az ÉMÁSZ
125. születésnapja
Az ÉMÁSZ idén ünnepli fennállásának
125. évfordulóját: 1894-ben gyulladtak fel
a villanyvilágítás első fényei Észak-Magyarországon. Azóta az ÉMÁSZ folyamatosan biztosítja a villamosenergia-ellátást az igen eltérő
és változó politikai, gazdasági és piaci körülmények között. Egy dolog azonban soha nem
változott: az ÉMÁSZ célja, hogy a régió és annak fogyasztói számára megbízható villamosenergia- és földgázszolgáltatást és ehhez kapcsolódó innovatív szolgáltatásokat nyújtson.

A

z utóbbi években a társaság sikeresen végrehajtotta
azt az átalakulást, melynek eredményeként egy hagyományos energiaszolgáltató vállalatból Magyarország
egyik legnagyobb infrastruktúra- és energiaszolgáltatója lett. Üzleti portfóliójuk már magában foglalja a villamosenergia-elosztói hálózat üzemeltetését és az egyetemes szolgáltatást,
a villamos energia és gáz versenypiaci értékesítését, az elektromos
mobilitást, a decentralizált energiamegoldásokat, a közvilágítást
éppúgy, mint az energia- és hálózatközeli megoldásokat.
Az ÉMÁSZ aktív szerepet vállal a régió környezetének és kulturális értékeinek védelmében, szem előtt tartva, hogy az energiaszolgáltatás érinti az ország legcsodálatosabb helyszíneit, így
a Tokaji borvidéket, Egert vagy Sárospatakot. Fontos számukra
az építészeti műemlékek és értékek megőrzése is: egyebek között
a társaság biztosítja Miskolc belvárosa, a Diósgyőri vár és az Avasi
kilátó megvilágítását.
Nagy hangsúlyt fektetnek a madárvédelemre is. A Bükki Nemzeti Parkkal együttműködve légvezetékeiket földkábelekkel váltják ki. Aláírták a madarak védelméről szóló Akadálymentes Égbolt
Megállapodást. A természet biztosította tiszta energiát hasznosítva működtetik a Gibárti és Felsődobszai Vízerőműveket.
Az ÉMÁSZ május 21-én tartotta születésnapi ünnepségét,
a társaság 125 éves múltja előtt tisztelegtek. Dr. Marie-Theres
Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke, Kaderják Péter
államtitkár, Pﬂiegler Péter Miskolc alpolgármestere és Steiner
Attila, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára közötti panelbeszélgetésen megerősítették
a társaság, Miskolc és a régió közötti partneri kapcsolatot. Az ünnep alkalmából szervezett kiállításon bemutatták alaptevékenységeiken kívül az energia- és hálózatközeli termékeiket.
A társaság 2012-ben helyezte üzembe Miskolcon az első elektromosautó-töltőt. A program részeként új okososzlopot is átadtak
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a társaság adományaként a Bartók Béla téren, ezzel újabb lépést
tettek az elektromosautó-töltők hálózatának bővítése érdekében.
Jövőorientált projektként az ÉMÁSZ bejelentette, hogy létre kíván hozni Miskolcon egy napenergiával működtetett autóbeállót,
kiegészítve további elektromosautó-töltőkkel. Ennek megvalósítása 2019-ben kezdődik. A szakmai szervezetekkel együttműködve a villanyszerelők szakmai képzésének megújításáért idén átadják új oktatóközpontjukat, ahol egyidejűleg 16 főt tudnak oktatni
a társaság normáinak megfelelően.
A rendezvényen dr. Marie-Theres Thiell hangsúlyozta: „Meggyőződésem, hogy a mai nap az ÉMÁSZ életében igen emlékezetes
születésnap, amelyen részt vettek a legfontosabb érdekcsoportok
Dr. Ma
Dr
Mari
riee-TTh
heerres
he
es Th
hiieelll

és partnerek annak érdekében, hogy osztozzanak lelkesedésünkben,
melyet a jövő energiavilágába történő belépés jelent. A kiállításunk
bemutatja az ÉMÁSZ hozzájárulását Magyarország energiagazdálkodási és gazdasági stratégiájának sikeréhez. Remélem, hogy a látogatók most megértik, miként járulunk hozzá kemény és elkötelezett
munkánkkal a jövő energiatérképéhez.” ¡

zöldkörnyezet

tanulási lehetőség, szakmai fejlődés • mesterséges intelligencia

Nehéz röghöz kötni az IT-szakembereket
A digitális szakemberek megtartása
egyre komolyabb kihívások elé állítja napjainkban a vállalatokat. A Boston Consulting
Group (BCG) kutatása szerint az IT területén dolgozó magyarok közel fele külföldre
költözne egy jó állásért, külföldön pedig
még ennél is rosszabb a helyzet.
többi között a programozás, a web- és mobilapplikáció-fejlesztés, a mesterséges intelligencia vagy a robotika területén
dolgozó több mint 600 magyar szakember megkérdezésével készült kutatás egyértelműen megmutatta, hogy nehéz röghöz kötni
az IT területén dolgozókat. A világ legkeresettebb munkavállalóinak ugyanis kiemelkedő a mobilitásuk. A felmérés szerint Magyarországon a digitális szakemberek 43 százaléka vállalna munkát külföldön, ezzel szemben az egyéb szektorokban dolgozók esetében
35 százalék lenne nyitott a költözésre. A hazai vállalatok számára talán jó hír, hogy a nemzetközi átlag ennél is borúsabb képet
mutat: globálisan az IT-specialisták 67 százaléka hagyná el hazáját
egy előnyösebb munkaszerződésért. És hogy milyen kivándorlási
célpontok rajzolódtak ki a felmérésből? A magyar informatikusokat elsősorban Ausztria, az Egyesült Államok vagy Németország

Forrás: BCG

A

A digitális szakemberek külföldi munkavállalási hajlandósága országonként (%)

vonzza. A startup központok közül például Berlin és München is
a magyarok által megnevezett top 5 város között van. A kutatás
másik érdekes eredménye, hogy a globális színtéren a ﬁzetés már
nem elég a digitális világban a tehetségek megtartásához, ennél
lényegesen fontosabbak a munkahelyi tanulási lehetőségek, valamint a szakmai fejlődés. ¡

AI az Eurovíziós Dalfesztiválon
Az Eurovíziókon indult több száz sláger alapján
készült el a Blue Jeans & Bloody Tears című dal,
az idei fesztivál nem hivatalos himnusza. A szerzeményt az Oracle mesterséges intelligenciájával
és gépi tanulási technológiájával alkották, és felcsendül benne Izrael első eurovíziós nyertesének,
Izhar Cohennek és egy számítógépnek a hangja is.

a sportközvetítéseken kívül az Eurovíziós Dalverseny a
földkerekség egyik legnépszerűbb tévés műsora. Tavaly
az elődöntőkre és a döntőre összesen 186 millióan kapcsoltak, és ebbe nem számolták bele az élő streameket. ¡

A

különleges technológiai, zenei, művészi projektet egy csoport izraeli művész, zenész, programozó és vállalkozó valósította meg. Az új dal készítése
során több száz eurovíziós dalt – dallamot és dalszöveget egyaránt – tápláltak
egy neuronhálózatba, majd algoritmusok segítségével több ezer új hangsort
és szövegsorokat alkottak. A részt vevő művészek ezekből választották ki és
olvasztották egybe azokat a zenei egységeket, melyek eredménye a Blue Jeans
& Bloody Tears című szám. Az esemény hivatalos közleménye szerint a dal
magát az Eurovíziós Dalfesztivált ünnepli, annak melodrámáját, sokszor pátoszos, giccses-humoros hangulatát és trükkös megoldásait. Az immár hatvanhárom éves rendezvény a tervek szerint néhány éven belül megkaphatja
amerikai kistestvérét, ahol az államok mérkőznének meg egymással. A licencét áruló csapat szerint a műsor erejét az érdeklődés mértéke adja, ugyanis
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bővülés, szabályozás, adókedvezmény, munkaerőpiac, oktatás, IT-biztonság, adatvédelem

Szerző: Bencze Áron • Ábrák forrása: KSH

Mi hátráltathatja
a digitalizációt?
Dinamikusan fejlődik a digitális gazdaság alapját jelentő hazai információs és kommunikációs technológiai (IKT) szektor, ám a további bővüléshez a cégeknek meg kell felelniük
a folyamatosan változó szabályozási környezetnek is – hangsúlyozta Zala Mihály,
az EY (korábbi nevén Ernst & Young) technológiai tanácsadásért felelős vezetője, akivel
a szektor elmúlt években bekövetkezett változásait és jövőbeli kilátásait tekintettük át.

L

átványos fejlődésen ment keresztül
a hazai infokommunikációs szektor
az elmúlt években, és elsőre bármennyire meglepő is, de hazánk
egészen megfelelő alapokkal rendelkezik
a negyedik ipari forradalom adta lehetőségek kiaknázásához. A fontos kiindulópontokat tekintve is jó helyzetben van a modern világgazdaság technológiai versenyfutásában is. Ezt támasztja alá a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) friss, a teljes szektor helyzetét bemutató jelentése is, amelyből sok más mellett az olvasható ki, hogy
az ágazatban működő vállalkozások értékesítésből származó nettó árbevétele 2013
és 2017 között évente átlagosan 5,7 százalékkal nőtt, a vizsgált időszak végén pedig
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közel 8 ezer milliárd forint volt. A szektor
beruházásai 2013 óta évente átlagosan
19 százalékkal emelkedtek. „A dinamikus
fejlődést az uniós források szélesebb körű
felhasználása is segítette, míg hét éve öszszesen 200 milliárd forint beruházási értéket mértek, addig 2017-re ez az összeg már
407 milliárd forintra bővült” – mutatott rá
az egyik fontos tényezőre Zala Mihály, aki
azt is elmondta, hogy a vizsgált időszakban
az ágazatban működő kis- és középvállalkozások száma is jelentős mértékben, közel
28 százalékkal nőtt, így a kutatás kezdetekor mért alig 27 ezerhez képest két éve már
több mint 34 ezer vállalkozást tartottak
nyilván. Véleménye szerint a szektor dinamikájának megtartásáért a digitális tech-

it

nológiával foglalkozó vagy foglalkozni kívánó cégek működését adókedvezménnyel
lehetne kedvezőbbé tenni.

Komoly eredmények
az 5G terén
Az EY technológiai tanácsadásért felelős
vezetője a hazánkban bekövetkezett technológiai változásokról szólva úgy fogalmazott, hogy elsősorban a mobilhálózat
további elterjedése és magas arányú lefedettsége, az internet-hozzáférés folyamatos növekedése, valamint az okostelefonok
térnyerése volt az a néhány technológiai
terület, ami a fejlődési lehetőségek alapjait
biztosította. A szakértő hozzátette azt is,
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hogy a felsorolásban mindenképpen ki kell
térni az 5G hálózat kiépítésére is, amelyben véleménye szerint Magyarországnak
el kell döntenie, hogy éllovas akar-e lenni, vagy akár több év lemaradással követi
majd a globális és régiós fejlődést. Ahogy
már korábban is írtunk róla, a magyarországi mobilhálózatok a világ élvonalába
tartoznak: a hazai mobilhálózatok átlagsebessége a világ ötödik legjobbja, a hazai
4G hálózat működése pedig a világ első
tíz helyezettje között van. A májusi események mindenesetre biztatóak: kísérleti
jelleggel az országban először Győrben
kapcsolta be a Telenor az ötödik generációs hálózatát. Az élő, de zárt hálózattal
a Széchenyi István Egyetemen megtörtént
egy 5G-vel működő telefonnal az első 5G
videohívás is. Néhány nappal később újabb
történelmi pillanatot élhettünk át: a Zala
Zone Járműipari Tesztpálya megnyitóján
a résztvevők az elsők között próbálhatták
ki az önvezető autózás felé vezető út egyik
legfontosabb állomásának számító távvezérlésű gépjármű-irányítást. A helyzet
érdekessége, hogy a Vodafone és a Magyar
Telekom is kiépítette saját tesztállomását
a bázison, és ennek köszönhetően az autó
és a távoli vezetőülés közötti összeköttetés
élő 5G kapcsolaton keresztül valósul meg,
lehetővé téve a gépjármű valós idejű, távoli
vezérlését. Az autóban található kamera
HD minőségben, valós időben közvetíti
a pálya melletti távoli vezetőüléshez azt a
képet, amely a járműből látható, valamint
ezzel párhuzamosan a jármű felé a parancsok is 5G kapcsolaton keresztül jutnak el.
Ezáltal a sofőr számára a vezetési élmény
szinte megegyezik azzal, amit a tényleges
vezetőülésben tapasztalna.

A szektor legjobbjai
Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége 1997 óta díjazza a hazai infokommunikációs
szektor kiválóságait és reménységeit, 2001 óta pedig Gyurós Tibor-díj néven adják át
az elismeréseket. Tavaly ősszel huszadik alkalommal ítélték oda a díjakat, a 2018-as év
győztesei között a Digitális Oktatás Nagykövete címet Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere vehette át. Az év IKT Menedzsere Csillag Péter, a Starschema
Kft. ügyvezető igazgatója lett, a legjobb innováció a Turbine AI, a legelismertebb projekt
pedig a Waberer’s International mesterséges intelligencia projektje lett. Cser-Palkovics
András Magyarország polgármesterei közül elsőként karolta fel a digitális oktatás ügyét.
Támogatásának és munkájának köszönhetően hazánk első digitális élményközpontjában,
az Alba InnoVárban a fehérvári ﬁatalok ingyenesen ismerkedhetnek a digitális világgal.
Az elmúlt tanévben több mint ötezer diák vehetett részt a központ foglalkozásain.
A Starschema Kft. Csillag Péter vezetésével egy több mint 200 főt foglalkoztató, prosperáló, nemzetközileg is jelentős eredményeket elérő technológiai céggé nőtte ki magát.
Az Év IKT innovációja díjat elnyerő Turbine újításának lényege, hogy a hosszadalmas és
bonyolult laborkísérletek helyett számítógépes szimulációk formájában vizsgálja meg
az egyes rákgyógyszerek várható hatását. Az Év informatikai projektjének adományozott
Gyurós-díjat a Waberer’s digitális megújulásával érdemelte ki. A Microsoft felhőalapú
AI-megoldásával a Waberer’s International iparági rekordot döntött hatékonyságban,
csökkenő környezeti terhelés mellett. A szektor dinamikáját mutatja, hogy tavaly minden
korábbinál több, összesen 50 jelölés és 25 pályázat érkezett az értékelőbizottsághoz.

míg az adatgyűjtést és -feldolgozást igénylő
foglalkozások közel 70 százaléka automatizálható lesz a nem is olyan távoli jövőben.
Mindez annak ismeretében riasztó, hogy az
évezred elején a legnagyobb részesedésük
a szakmunkásoknak és gépkezelőknek volt,
akik a teljes vállalati munkaerő 40 százalékát tették ki. Zala Mihály ugyanakkor arra is

felhívta a ﬁgyelmet, hogy az új technológiák
megjelenésével több új típusú szakemberre
lett szükség, ám ennek a kihívásnak egyelőre nem tudott eleget tenni az ország, az IT
területén például évek óta jelentős a munkaerőhiány. Véleménye szerint a folyamat
részeként jelenleg alig ismert vagy ismeretlen szakmák jelennek majd meg a jövőben.

Az információs és kommunikációs technológiák robbanásszerű fejlődése az elmúlt
évtizedben átrajzolta a munkaerőpiacot is.
„Az utóbbi tizenöt évben a szakmunkások
és a gépkezelők aránya például nagymértékben csökkent, és ma már számtalan
helyen van lehetőségünk termékeket vásárolni, számlákat beﬁzetni gépek segítségével,
valamint a gyártási folyamatok bizonyos
részei is automatizálva lettek, ezzel kiváltva az emberi munkaerőt” – jegyezte meg
a szakértő. Egyes felmérések szerint a ﬁzikai munkát igénylő feladatok 75 százaléka,

Forrás: Eurostat

Átalakuló munkaerőpiac
és oktatás

Az IKT-szektor helyzete a visegrádi (V4-) országokban, 2016
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A megoldást az oktatási rendszer átalakítása jelenthetné, és a fókuszt a jövőben
a kiemelten fontos területekre kellene helyezni. „A mindenkori magyar államnak
célszerű lenne ﬁnanciális támogatást nyújtani azoknak az oktatási intézményeknek,
amelyek foglalkoznak az infokommunikációval, továbbá növelni ezen intézmények
számát az egész országban” – mutatott
irányt az EY technológiai tanácsadásért felelős vezetője. De pusztán az anyagi támogatás még nem hoz áttörést. Minél előbb
be kellene vezetni a kompetenciaalapú
képzést. Az internet előretörésével egyre
kisebb mértékben van szükségünk ugyanis
lexikális tudásra, az viszont már jóval fontosabb, ki mennyire alkalmazkodóképes
bizonyos élethelyzetekben, illetve az, hogyan tud dolgozni csoportban, vagy képes-e önálló döntéseket hozni.
A mai oktatás egyik legérdekesebb helyzete, hogy míg a tanulók – a középiskolában minden egyes diák, az egyetemeken
pedig néhány éven belül szintén – döntő
hányada a 21. században született, addig
tanáraik kivétel nélkül a múlt században
szocializálódtak. Ez pedig óriási szakadék
lehet tanár és diák között. Emellett azt is be
kell látni, hogy az élethosszig tartó tanulás
nélkül lehetetlen az újabb és újabb technológiákat és ismereteket elsajátítani, ezért
a vállalatokat arra kellene ösztönözni, hogy
munka mellett lehetőséget biztosítsanak
az embereik számára a továbbképzésekre.
A tapasztalatok szerint ez a szemlélet egyelőre nem honosodott meg nálunk, ezért
az alkalmazottaknak saját utat kell keresniük a tanulásra: egyre népszerűbbek az on-

Az IKT-szektorban működő kis- és középvállalkozások főbb adatai

line kurzusok, az élőben közvetített egyetemi órák és az esti vagy hétvégi képzések.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a felsőoktatási intézmények saját forrásból egyre
kevésbé tudják követni a piaci változásokat,
ezért az oktatásban mindinkább szükség
lesz a vállalatokkal való együttműködésre
is. Ez azért szükséges, hogy a jövőbeli sikeres oktatási rendszer ne csak abban segítsen, hogy több informatikát, matematikát
vagy természettudományt végzett hallgatót képezzen a munkaerőpiac számára, de

A működő vállalkozások főbb mutatói, 2017
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az automatizáció miatt elengedhetetlenné
váló átképzési lehetőségeket is biztosítsa.

Aki lemarad, kimarad
Zala Mihály a kis- és középvállalkozások,
a kkv-k helyzetéről azt mondta, a fejlődésük másik legfontosabb eleme a piac által
folyamatosan emelkedő követelményrendszer volt. A szakértő példaként elsőként a
járműipart említette, ahol a húsz legmagasabb szintű beszállító közül 15 Magyarországon is jelen van. „Tevékenységük az
ágazatban radikális változásokat eredményezett, az érintett kkv-piac sikeres szereplői pedig jelentős és minőségi változáson
mentek át. Amelyik cég nem tudja teljesíteni a szigorú megrendelői követelményeket,
az végérvényesen el fog tűnni a piacról” –
ﬁgyelmeztetett az EY technológiai tanácsadásért felelős vezetője. Hozzátette, hogy
a korábban említett követelményrendszerbe tartozik az IT-biztonság kérdése is.
Az információbiztonsággal foglalkozók viszonylag kevesen képesek kiﬁnomult védelmi (például blokklánc vagy IoT) megoldásokkal előállni, a többség az újításokat csak
jóval később vagy korlátozott mértékben
használja. Véleménye szerint ma már minden adott ahhoz technológiailag, hogy
például az IT-biztonság megfelelő keretek
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között tudjon működni, a gátja ennek továbbra is a döntéshozói szinten van.
„A biztonság és IT-biztonság továbbra
sem kap kellő hangsúlyt és támogatást, azzal együtt, hogy látni a piaci trendeket, lassan, de biztosan tudatosul a terület kiemelt
szerepe a vállalatok mindennapi életében”
– jegyezte meg a szakértő, aki szerint ez az
átalakulás fokozott ﬁgyelmet igényel a vállalatok részéről, ugyanis a szektor bővülésével
párhuzamosan Európa-szerte szigorodik a
szabályozási környezet is. Példaként említette a hálózati és információs rendszerek
biztonságára vonatkozó NIS-direktíva bevezetését, vagy a személyes adatok védelmére
irányuló GDPR rendeletet. A NIS-irányelv a
hálózati és információs rendszerek és szolgáltatások megfelelő szintű védelmét hivatott megteremteni az Európai Unión belül.
Ezeknek a rendszereknek ugyanis kiemelkedő a jelentőségük a digitális gazdaság növekvő szerepére is. A hálózati és információs
rendszerek összekapcsoltsága és határokon
átnyúló jellege igényli, hogy a szabályozás
minél összehangoltabb legyen, és egységesen magas szintű védelem valósuljon meg.
A NIS-irányelv ráadásul nem kizárólag a személyes adatok védelmét célozza, hanem
a hálózatokra, infrastruktúrára koncentrál,
így a szolgáltatókra fókuszál elsősorban
a szabályozás, a GDPR pedig a személyes
adatok védelmét szolgálja, és a szolgáltatók
(adatkezelők) mellett az érintetteknek is
fontos szerepet biztosít.
„Az Európai Unió jelentős lépést tett azzal, hogy az adatvédelmi követelményeket
szigorú keretek közé szorította, ami világszinten kezd követendő példa, referenciapont lenni” – hangsúlyozta Zala Mihály. Azt
is hozzátette, hogy természetesen ennek
a szigorú szabályozásnak vannak a szolgáltatásokat erősen befolyásoló hatásai (ez
most elsősorban adatvédelmi területeken
jön elő), a piac és a szabályozási terület felelőssége, hogy megtalálja azokat az élhető
kereteket, amelyek között a szolgáltatások
szabályozottsága nem rombolja erőteljesen
a felhasználói elvárások megvalósíthatóságát, a felhasználói élmény minőségét. „Ehhez azonban el kell telnie néhány évnek, ez
a gyakorlat nélkül nem tervezhető előre kellő mértékben – jegyezte meg a szakértő, aki
azt is kiemelte, hogy az információs és kommunikációs technológiai szektor szereplői
számára az adatvédelmi szabályoknak és
az IT-biztonsági követelményeknek a bevezetése gyakran nem megoldható házon

Az IKT-szektorban működő vállalkozások főbb mutatóinak megoszlása
a régiók között, 2017* (*Régiók adatai összesen = 100%.)

belül, ezért szükség lehet külső szolgáltatók
bevonására a folyamatokba. Ilyen esetekben azonban érdemes ellenőrizni a megbízott cég tanúsítványait, a munkát elvégző

szakértők referenciáit, ugyanis az esetek
egy részében komolyabb nemzetközi minősítéssel nem rendelkező alvállalkozók végzik
el a munkát. ¡

Az IKT-termékek (TESZOR szerint) külkereskedelmi forgalmának megoszlása
a kontinensek között,* 2017
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zéró károsanyag-kibocsátás • zenei streaming szolgáltatás

Már repült a légi taxi
Idei áprilisi számunkban már részletesen foglalkoztunk az okosközlekedés legújabb lehetőségeivel. Az akkor még csak gyártás alatt álló Lilium
Jet próbarepülése időközben megtörtént. A légi
taxit fejlesztő startup tervei szerint 2025-re
70 dollárért utazhatunk a futurisztikus járművön.

A

helyből felszálló, zéró károsanyag-kibocsátású, elektromos hajtású,
óránként akár 300 kilométeres sebességre képes, ötszemélyes légi
taxi prototípusával München mellett végezték el az első próbarepülést
– a beszámoló szerint hiba nélkül zajlott a fel- és leszállás. A Lilium Aviation
cég azt vallja, hogy a prototípus már annyira fejlett, hogy tulajdonképpen

készen áll a biztonság, a redundáns rendszerek vagy más
speciﬁkációk hatósági hitelesítésére. A jármű a helikopter
és a merev szárnyú repülőgép ötvözete, amelyben egy számítógép hangolja össze a hajtóműveket. Vezérléséhez elég
az utas mobiltelefonja, és a gép magától oda repül, ahova
az utas szeretné. A tervek szerint a megfelelő telefonos
applikációból legkevesebb 10 percre, de akár egy napra
előre lehet majd megrendelni a járműveket. A startup kereskedelmi igazgatója, Remo Gerber egy interjúban úgy
fogalmazott, hogy 2025-ben indulhat el a szolgáltatás.
Az ötüléses, már pilóta nélküli légi jármű díja 350 dollár
lesz London és Manchester között, azaz fejenként 70 dollárba kerül a fuvar. A légi taxi legnagyobb előnye, hogy a
sűrűn lakott városi területeken kialakult dugók semmilyen
hatással nincsenek a Lilium Jetre, melynek számos potenciális ﬁzikai fel- és leszállóhelye van már most is a fejlett
városok irodaházainak tetején vagy parkjaiban. ¡

Hazánkban is elérhető a YouTube Music
Május közepétől már Magyarországon is elindult
az új, testre szabható zenei streaming szolgáltatás, a YouTube Music. A fizetős prémium kategóriában pedig reklámmentesen nézhetők vagy hallgathatók a videomegosztón elérhető zenék, továbbá
offline hallgatásra is letölthetők a kedvenc dalok.

A

YouTube Music reklámokat is tartalmazó verziója természetesen ingyenes, ám azoknak, akik hirdetések nélkül kívánnak zenét hallgatni,
a YouTube Music Premium nyújt alternatívát, ami egy hónapos ingyenes
próbaidőszak után havidíjassá válik. A szolgáltatást személyre szabott ajánlások színesítik: a kezdőképernyőn annak megfelelően változnak az ajánlások, hogy az illető korábban milyen zenéket hallgatott, az adott pillanatban
mit csinál vagy éppen merre jár. Ennek megfelelően más zenéket javasol az
applikáció, ha útközben van az ember, és teljesen mást, ha edzés közben
használja a YouTube Musicot. Az okos keresőfunkció segítségével akkor is
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meg lehet találni az adott dalt, ha nem emlékszünk
a címére vagy a pontos szövegére. A Slágerlista pedig
az aktualitásokat és a legjobban felkapott zenéket állítja össze. Az indulás napján hazánkban DJ Snake, Kacey
Musgraves, valamint Karol G és Damian „Jr. Gong”
Marley videói voltak a legnépszerűbbek. ¡

Kun Ádám • Ekler Dezső • Thomas Pfeifer

Kun Ádám

Evolúcióbiológia

Ugyanakkor kézikönyv is, amelyet
a kutatók is haszonnal forgathatnak.
Sőt, tudatosan könnyed hangvétele és
„történetvezetése” remélhetőleg azt
is lehetővé teszi, hogy ismeretterjesztő
műként minden érdeklődő tájékozódhasson belőle az evolúcióbiológia jelen
állásáról, hiszen a szerző szándéka szerint a könyv minden érdeklődő számára
érthető és élvezetes, bár nem magyaráz
meg minden genetikai, biokémiai vagy
rendszertani fogalmat. A szerző feltételezi, hogy az olvasó vagy már találkozott ezekkel, vagy könnyen megismerheti
őket más forrásból. •

Typotex Kiadó
A széles olvasóközönségnek szóló
evolúcióbiológia-tankönyv második,
javított kiadásának első része bevezet
az evolúcióbiológia alapjaiba. A második
rész az evolúció történetét foglalja egységes keretbe, a nagy evolúciós átmenetek
azonosításával és tárgyalásukkal.
A könyv két félévnyi egyetemi előadás
anyagát fedi le, és elsősorban tankönyvként használható, amely tartalmazza
mindazt, amit minden biológusnak az
evolúcióbiológiáról tudnia kell(ene).

Ekler Dezső

Tértörténetek
publicisztikából nyújt válogatást. Az írások témája – Budapest városépítészeti
kérdéseitől kezdve a szerző építészetelméleti fejtegetésein át korunk építészetének és néhány épületének elemzéséig –
rendkívül széles spektrumot fog át.
Tértörténeteiben elsősorban az épületek
nyelvezetének jut meghatározó szerep,
ezen belül is kiemelt helyet kap Makovecz
Imre világa. Ezekben az elemzésekben
is kifejezésre jut a szerző rendkívül mély
elméleti és filozófiai érdeklődése, olvasottsága és elkötelezettsége. •

L’Harmattan Kiadó
Hogy az építészet nemcsak házak,
hanem terek alkotásáról is szól, hogy
ezeknek „tértörténetük” van, és hogy
a tereket is időben éljük át, szokatlan
gondolat. A szerző, aki a hazai építészetnek és építészetelméletnek is kiemelkedő alakja, olyan tér-idő világba
vezeti be az olvasót, amely megszokott
környezetünk rejtett dimenzióit tárja
fel. A Palladio- és Piranesi-díjas építész könyve három évtizednyi elméleti

Thomas Pfeifer

Ha két csont találkozik…
Minden, amit a mozgáshoz nélkülözhetetlen ízületeinkről tudni kell

porckopás ugyanis, sajnos, előbb-utóbb
mindenkit utolér. De valójában mi az,
ami fáj, és miért? Hogyan épülnek fel
az ízületek, és miként működnek együtt
a test többi részével? Mi az, ami árt
nekik? És mi az, ami használ? Milyen
mozgásformákkal tarthatjuk karban
őket? És ha már nagy a baj, hogyan tud
segíteni az orvostudomány?
Az ortopéd orvos szerző érdekes és
szórakoztató utazásra invitál az ízületek világába, s ennek során feltárulnak
előttünk mozgékonyságunk titkai. •

Park Könyvkiadó
Az ember lételeme a mozgás.
Amikor világra jövünk, fáradhatatlanul
és elképesztő hajlékonysággal tudjuk
mozgatni a csontjainkat, izmainkat és
inainkat. Csakhogy a fájdalommentes
mozgás képességének adományát
többnyire akkor kezdjük el becsülni,
amikor már ropognak és fájnak az ízületeink. Az artrózis, azaz az ízületi
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fényhangos rögzítés, Projectophon, szinkron lejátszás

Szerző: Stöckert Gábor

A hangosfilm
magyar atyja

Forrás: Filmkultúra, 1980/2.

A

Mihály kísérleteinek egyik korai ﬁlmje, a kép mellett látható
a hang leképezése

z első hangosﬁlmek – akárcsak az úttörőként számontartott, 1927-ben készült
A dzsesszénekes – meglehetősen primitív
módon adtak hangot a képnek: a vetítéssel
együtt egy külön hanglemezre felvett hangés zeneanyag szólalt meg. A valódi megoldást
a fényhangos eljárások jelentették, amelyek
a ﬁlmszalag szélén rögzítették a hangot. Ezek
elődei már a század első évtizedeiben megjelentek, a működési elv többnyire ugyanaz
volt: a hangokat egy szerkezet elektromos jelekké alakította, majd ezeket az impulzusokat
fénnyé, amit már látható információként lehetett a ﬁlmszalag szélén, a kép mellett rögzíteni.
Ennek kifejlesztésében Ernst Ruhmer német
mérnök járt élen, aki 1901-ben már kidolgozta
a fényhangos rögzítés alapjait, majd a francia
Eugene Lauste, aki pár évvel és Ruhmerrel
váltott levéllel később tökéletesítette azt.
A rögzítés visszajátszása – vagyis a fényjelek
elektromos impulzussá, majd hanggá történő
visszaalakítása és megszólaltatása – viszont
gyenge pont maradt: Lauste berendezését
csak fülhallgatóval lehetett hallani.
Mihály Dénes ezen változtatott. 1912-ben,
egy érettségi jutalomnyaraláskor találkozott
Ruhmer kísérleteivel, és azokból kiindulva
hozta létre Projectophon nevű készülékét.
A találmány fontos mérföldkő volt a hangosﬁlm történetében: az első olyan berendezés,
amely 35 milliméteres szalagra rögzített képet
és hangot szinkronban tudott lejátszani úgy,
hogy azt nemcsak egy ember élvezhette, hanem akár egy egész mozi közönsége. Mihály
1916. június 7-én vette fel első, nyolc méter
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hosszúságú hangosﬁlmjét, a Projectophont pedig
1918. április 30-án jegyezte be a Magyar Királyi
Szabadalmi Bíróság. A történelem viharai miatt
azonban a szabadalmi bejegyzést csak 1922-ben
publikálták, és ekkorra három német mérnök
– Hans Vogt, Joseph Moselle és Benedict Engel – már bejegyeztette és közölte a konkurens
Triergon-eljárást, így a szakirodalom sokszor
őket tekinti a modern hangosﬁlm atyjának.
Mihály Dénes történetének Nemeskürty
István járt utána, és 1980-ban a Filmkultúra folyóiratban tette közzé eredményeit. Ebben részletesen kifejti, hogy Mihály egyértelműen megelőzte német riválisait, ráadásul az általa használt
eljárás olcsóbb volt, mint Vogték 42 milliméteres
szalaggal dolgozó megoldása. Ugyanakkor azt is
meg kell jegyezni, hogy a ﬁlmipar nehezen vette
be az újítást: a megszólaló némaﬁlmtől nagyjából
egy évtizedig idegenkedett a közönség és a művészek is, és eleinte a produkciós költségekben is
jelentős tétel volt a hang. Amikor a húszas évek
végén, a harmincas évek elején már készen állt a
piac a hangosﬁlmre, Mihály Dénest már rég a televíziózás érdekelte, és a tévéközvetítés fejlesztésében végzett eredményeivel szerzett magának
világhírt. Pedig akár a hangosﬁlm miatt is megérdemelné. ¡

Creative Labor Kft. 21 • Duna-Dráva Cement Kft. 36 • ELMŰ Nyrt. 44 • Holocom Műszaki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. 30–31 • Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Kft. 43 • MEVA Zsalurendszerek Zrt. B2, 24 • MTA Wigner
Fizikai Kutatóközpont 9 • Pécsi Tudományegyetem Idegsebészeti Klinika 18–19 • Pécsi Tudományegyetem Neurológiai
Klinika 18–19 • Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai Intézet 10–11 • Széchenyi István Egyetem Növénytudományi Tanszék 35 • Westa-T Kft. B3
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Forrás: Bundesarchiv.de

A technikatörténet számos olyan esetet ismer, amikor többen közel egyszerre találtak fel valamilyen korszakos vívmányt. Ilyen a hangosﬁlm sztorija is:
a 20. század elején több náció mérnökei is dolgoztak azon, miként lehetne
a némaﬁlmeket megszólaltatni. A főként a televíziózásban végzett kutatásai
révén ismert Mihály Dénes is közéjük tartozott.

Folyadékok és gázok ﬁzikai jellemzőit mérő terepi műszerek (távadók),
tartályszintmérők adatfeldolgozó és adatmegjelenítő informatikai rendszerrel.
Fontosabb referenciák: Mol Nyrt., MVM GTER Zrt., MÁV SZK Zrt., OPAL Zrt.

www.weszta-t.hu
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