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A klímasemleges unió felé
Agyhűtés, kétfotonmikroszkóp és gépi tanulás
A jövő mérnökeit új kihívásokra
kell felkészíteni
1090 Ft

60 éves

a Magyar Öntőnapok

rendezvény!

A Magyar Öntészeti Szövetség
és az Országos Magyar Bányászati
és Kohászati Egyesület Öntészeti Szakosztálya
meghívja az érdeklődő szakembereket a

25. Magyar Öntőnapok
Konferenciára és Kiállításra
A rendezvény ideje: 2019. október 11–13.
A rendezvény helye: Hotel Abacus****
2053 Herceghalom, abacus.hu
Program és regisztráció: www.foundry.hu, illetve foundry@foundry.hu

A Közlekedéstudományi Egyesület
szeretettel várja az Ön és érdeklődő
kollégái jelentkezését a

III. Magyar
Közlekedési
Konferencia
rendezvényére

Időpont: 2019. október 15–17.
Helyszín: Hotel Eger & Park**** (3300 Eger, Szálloda u. 3.)
A Közlekedéstudományi Egyesület a Magyar Közút Nonproﬁt Zrt.-vel és a MÁV Zrt.-vel közösen,
harmadik alkalommal rendezi meg az országos jelentőségű Magyar Közlekedési Konferenciát.

A konferencia főbb témái
Közlekedésbiztonság • Digitalizáció a mérnöki munkában • Fejlesztések, nagy beruházások
előkészítése, megvalósítása • Közúthálózat üzemeltetése és karbantartása • Vasúti közlekedés
• Útépítési technológiák • Kísérleti útépítés és műszaki szabályozás • Légi közlekedés • Átalakuló
helyi és helyközi közlekedés • Területfejlesztés-szabályozás • A mobilitást támogató új eszközök
megjelenésének kihívásai • Kerékpáros és egyéb szabadidős közlekedés • Nemzetközi szekciók
angol nyelvű előadásokkal

Részvételi díj
Részvételi díj 3 napra KTE-tagoknak: 78 500 Ft/fő + áfa + szállásköltség
Részvételi díj 3 napra nem KTE-tagoknak: 83 500 Ft/fő + áfa + szállásköltség
Bővebb információ a konferenciáról, a jelentkezés módjáról és a részvételi díjakról
megtalálható a ktenet.hu/esemenynaptar.php oldalon.

Kiállítási/hirdetési lehetőség
A konferencián lehetőség van kiállítói, támogatói megjelenésre, valamint prémium reklámfelület bérlésére is.
A részletekről érdeklődjön a KTE titkárságán a (+36) 1 353-2005-ös telefonszámon és
a rendezveny@ktenet.hu e-mail-címen, vagy olvassa el a ktenet.hu/esemenynaptar.php oldalán
az esemény alatt található Kiállítói, támogatói lehetőségek című dokumentumot.

Szeretettel várjuk jelentkezését konferenciánkra!
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Interjú Keserű György Miklós gyógyszerkémikussal
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„Zsebekbe” ültet
molekulákat

A mi területünkön a legfontosabb az, hogy mindenki azt csinálja, amihez a legjobban ért, mert akkor lesz egy projekt sikeres – nyilatkozta magazinunknak
Keserű György Miklós gyógyszerkutató-vegyész, az MTA Természettudományi
Kutatóközpont (MTA TTK) csoportvezetője, akit Freund Tamás agykutató
ajánlott figyelmünkbe. Az akadémikus a Műegyetem Szerves Kémia Tanszékén
azt tanulta, hogy a divatot nem követni kell, hanem diktálni.
Az MTA TTK kutatócsoport vezetőjeként hogyan élte meg
az elmúlt egy évet?

– Emocionálisan és racionálisan is megközelíthetjük az Akadémia
elmúlt időszakát, én az utóbbi talaján állok. Az utóbbi években
kutatócsoportunk kellően beágyazódott a központ kutatásaiba, sikeresen szerepeltünk a különböző pályázatokon, erős ipari
kapcsolatokat építettünk ki. A gyógyszerkutatás területén meghatározó szereplőkkel dolgozunk együtt. Értelmes, izgalmas projekteket végzünk, végül is, ezért vagyunk itt. Az elmúlt egy év
bizonytalanságai azonban ránk is hatottak. Hallottuk a híreket,
ezek hatásai alól nem tudtuk kivonni magunkat. Meglátjuk, hogy
miként dolgozunk majd az új körülmények között.
Nem bánta meg, hogy 2013-ban, engedve a csábításnak,
a Richter Gedeon Nyrt.-s biztos állását otthagyva akadémiai kutató lett?

– Fel sem merült bennem. Akkor 46 éves voltam, úgy gondoltam,
kutatóként van még tíz jó évem, ideje kipróbálni magam a tu-

dományos élet más területén. Amikor elhagytam az egyetemet,
megfogadtam, hogy egyszer valamilyen formában visszatérek.
Az MTA TTK a lágymányosi campus területén található, karnyújtásnyira az ELTE és a Műegyetem épületeitől. Naponta megfordulnak itt a két intézmény hallgatói; egyetemi előadásokat tartok
– itt és az ország más pontjain –, azaz tizenhét évvel később teljesült a vágyam. Negyven-negyvenkét fős csoportom fele egyetemista, a többiek PhD-hallgatók, posztdoktorok és néhány befutott kutató. Vagyis a legkülönbözőbb felkészültségű emberekből kell hatékonyan működő csoportot gyúrni. Mindannyian
korosztályuk legjobbjai közé tartoznak. Figyelek rájuk, törődöm
velük. Jó a hírünk, ezért sokan szeretnének itt dolgozni, válogathatunk a jelentkezők között.
Könnyen ment az átállás?

– Nem volt egyszerű, hiszen a gyógyszergyárakban nem a tudományos publikációkon van a hangsúly, hanem a piacon eladható hatóanyagok előállítása a cél. A tudományt ezen felül kellett művelni.
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Szerencsére a Sanoﬁban és a Richternél is olyan főnökeim voltak,
akik ezt támogatták. Nélkülük nem lehettem volna látható, nem
tudtam volna egyetemen, akadémiai intézetben dolgozó szakemberrel összemérhető eredményt elérni.
Az MTA Természettudományi Kutatóközpont volt főigazgatójaként miként emlékezik azokra az évekre?

– A kutatóhálózat átalakítása, ezen belül pedig a kutatóközpont
integrációja, a kutatócsoport-alapú működés bevezetése és az intézetek átköltöztetése rendkívüli terhet rótt mindenkire. Érdekes
módon, a tudományos munkában ezek az évek nem jelentettek
törést, a publikációim száma nem csökkent, aminek ára volt, hiszen olykor napi 16-18 órát dolgoztam, néha a központban aludtam. Idén tavasszal az MTA levelező tagjának választottak, most
állt helyre bennem az elmúlt időszak.
Kezdjük az elején. A Berzsenyi Gimnáziumba járt, legjobban a kémia érdekelte. A szülei gyógyszerészek, innen a kémia iránti csillapíthatatlan érdeklődés?

– Valószínűleg, amit erősít, hogy a húgom szintén gyógyszerész
lett. Érdekes, hogy gyerekkoromban nem vonzott a gyógyszerészet, ehhez képest gyógyszerekkel foglalkoztam egész életemben.
Gimnáziumban általános tantervű osztályba jártam, kiváló diákokkal tanultam együtt – osztálytársam volt többek között Babarczy
Eszter műfordító, eszme- és művészettörténész, Dobszay Ambrus
oktatáskutató. Középiskolásként a ﬁzika és a kémia között vacillál-
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tam, az utóbbi mellett az döntött, hogy a ﬁzikában számomra sok
volt a matematika. Emellett életem meghatározó könyve, André
Maurois Fleming és a penicillin című regénye. Ebből egy csodálatos tudós életét, karrierjét ismertem meg. Az első antibiotikumot
felfedező Alexander Fleming Skócia egyik apró településéről származott. Olyan apró volt az a falu, hogy saját iskolára sem tellett,
a gyerekek a nyolc kilométerre fekvő szomszéd faluba gyalogoltak naponta. Patak keresztezte az odavezető utat, az ifjú Fleming
a hídon mindig megállt és ﬁgyelte a vízi életet. Az ott élő lények
tanulmányozása indította el a pályán.
Ez a könyv volt az Ön hídja?

– Ez, illetve, hogy a szüleim rengeteget beszéltek gyógyszerekről,
ami akaratlanul is felkeltette az érdeklődésemet. Elgondolkodtam
azon, hogy ők a kész gyógyszerekkel foglalkoznak, de milyen úton
derül ki valamiről, hogy az gyógyít vagy árt? Valószínűleg ezért
jelentkeztem a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki szakára. Volt egy kis elbizonytalanodás bennem, hogy valóban jól választottam-e, de amikor elkezdtem az egyetemet, szinte katarzist
éltem át. Addig a kémia kicsit elvont volt számomra, az egyetemen
gyorsan kiderült, hogy mennyire komplex, hogy áthatja életünk
minden részletét. Ami a középiskolában egy tanóra volt, az ott
féléves tantárgy. Másodéves koromban úgy döntöttem, a tanulás
mellett belekóstolok a kutatásba. A Szerves Kémia Tanszék TDKhallgatójaként Nógrádi Mihály kutatócsoportjában kezdtem el
a munkát, ahol összesen hat évet töltöttem. Ott készült el a dip-
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lomamunkám és a kandidátusi értekezésem. Elfogadható szerves
kémikus lett belőlem.
Aki két évvel az egyetemi diploma után a kandidátusi diszszertációját védte meg…

– Doktorinak indult, de a Szántay Csaba professzor vezette tanszék kandidátusi erősségűnek ítélte a munkát. Az a két év valójában hat év, hiszen az egyetemistaként ott töltött négy év is vastagon benne volt a disszertációban.
Villámkarrier az egyetemen, mégis váltott. Miért?

– Prózai okból. Az orvostól hazatérő feleségem arról tájékoztatott,
hogy ikreink lesznek. Kiszámoltuk, hogy mire elég az egyetemi ﬁzetésem, és rá kellett jönnünk, nem sokra, a frissen elnyert ösztöndíj ellenére sem. Állás után néztem, 1996 áprilisában csatlakoztam
az akkori Chinoin, nem sokkal később Sanoﬁ néven működő céghez. Barátaim dolgoztak ott, igaz, ők az újpesti telephelyen voltak, míg én a nagytétényi bázisra kerültem. A növényvédelmi üzletág kutatólaboratóriumának vezetését bízták rám, ám amikor ezt
az ágazatot eladták, nem maradtam. A Richter Gedeon Nyrt.-be
mentem, s maradtam tizennégy évig.

elindul a kutatómunka. Első lépésként meg kell érteni a betegség
hátterében álló molekuláris mechanizmusokat. Ez masszívan
alapkutatás. Erre szükség van, e nélkül nincs esély új terápiára.
Ezért tartom tökéletesen értelmetlennek az alap- és alkalmazott
kutatás szembeállítását, illetve szétválasztását. Egyes kutatók
az alapkérdések megértésére éreznek indíttatást, mások az előbbiekkel együttműködve az eredmények gyakorlati hasznosításában jobbak.
A kérdésre visszatérve: vannak betegségek, amelyekre a mai napig nincs hatékony gyógyszer, miközben nagyon sokan dolgoznak
a megoldáson. Időnként a véletlen felismerés segít az elindulásban, de a tudatos tervezőmunka gyakrabban vezet eredményre.
A gyógyszerkutatók akkor jönnek a képbe, amikor az adott betegség patomechanizmusa ismert. Megpróbáljuk azokat a folyamatokat befolyásolni, amelyek a betegség kialakulásával kapcsolatba hozhatók. Azonosítjuk azokat a fehérjéket, amelyek
modulációjával kedvező változás érhető el. Egy célpont szerkezete háromdimenziós formában megjeleníthető, feltérképezhetők
azok a „zsebek”, ahová megfelelő formájú molekulát ültethetünk.
Ezt a folyamatot mesterséges intelligencia segíti.
Van szerepük az egyéni ötleteknek?

A számítógépes gyógyszertervezéssel foglalkozó csoport
vezetésére kapott megbízást. Mi a gyógyszertervezés? Megnéznek egy vegyületet, hogy jó lesz-e valamire, vagy adott
betegség gyógyítására alkalmas molekulát keresnek?

– Legelső, hogy az orvosok részéről erőteljes igény mutatkozzon
egy új hatóanyag iránt. Orvos-beteg találkozások alkalmával
a szakember azt tapasztalja, hogy a rendelkezésre álló terápiás lehetőségek nem elegendőek. Ha nagyon sok orvos jelzi ugyanazt,

– A múlt század ötvenes–hatvanas éveiben az intuíció vitte előre a tudományt, a mai modern technológiák még nem segítették
a munkát. Óriási tudással, szinte polihisztorként – kémiát, biológiát,
biokémiát, farmakológiát kiválóan ismerve – dolgoztak az akkori
nagyok. Az 1988-as év egyik orvosi Nobel-díjasa, Sir James Black
fejlesztette ki a szívbetegségek kezelésében használt propranololt
és a gyomorfekély ellen alkalmazott cimetidint. Hasonló bravúrra
napjainkban nem lennénk képesek.
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Az elmúlt évtizedben kezdett foglalkozni a fragmensalapú (LEGO -)
megközelítéssel. Ennek mi a lényege?

– A módszer szerint a ligandumok keresése fragmensek kötődésének vizsgálatával indul, és azon a felismerésen alapul, hogy az ilyen molekulák nagyobb
valószínűséggel kötődnek a fehérjék üregeihez, mint a nagyobb, gyógyszerjelölt
méretű molekulák. A LEGO-megközelítéssel nem kész, hanem kisebb építőelemekből próbáljuk felépíteni az üregbe illő molekulát. A kiindulópontoknak
az üreg jellegzetességeit ﬁgyelembe vevő továbbépítése, vagy több találat esetén összekapcsolása új gyógyszerjelöltekhez vezethet. Az eljárás több terápiás
célpont esetében hasznos lehet.
A hazai gyógyszerkutatók az utóbbi évtizedben több fontos eredménynyel álltak elő, de az egyik legfontosabb a Richter eredeti gyógyszere,
az antipszichotikus hatású cariprazine molekula. Mi volt a feladata
a fejlesztés során?

– 1999-ben csatlakoztam a cég kutatói közösségéhez. Abban az évben indult
el – a korábbi kutatásokra alapozva – a pszichiátriai és neurológiai kutatási
program, majd rövid időn belül az antipszichotikus kutatás. Csapatmunka
volt, a preklinikai kutatás csapatában Domány Györggyel együtt képviseltük
a gyógyszerkémiát. A cariprazine azonban több száz ember munkájának eredménye. Tanulságos évek voltak, valamennyien nagyon sokat tanultunk, hatalmas megtiszteltetés és dicsőség volt részese lenni ennek a folyamatnak. A nagyközönség természetesen azt az egy embert keresi, aki felfedezte, megtalálta,
kigondolta. Ám a gyógyszerkutatás olyan bonyolult terület, ami meghaladja
egy ember erejét.
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Keserű György Miklós 1967-ben született
Budapesten. A fővárosi Berzsenyi Dániel
Gimnáziumban érettségizett 1985-ben. 1991ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett
vegyészmérnöki diplomát. A kandidátusi fokozat
megszerzése után a Sanoﬁ-Aventis Chinoin
Gyógyszergyár egyik kémiai kutatólaboratóriumának vezetője lett. 1999-ben a Richter Gedeon
Nyrt.-ben a számítógépes gyógyszertervezéssel
foglalkozó csoport vezetésére kapott megbízást.
2003-ban MTA doktora címet szerzett. 2007-től
2012-ig volt a Richter originális kémiai kutatásáért felelős vezetője. 2013 és 2015 között az MTA
Természettudományi Kutatóközpontjának volt
a főigazgatója, 2015-től a BME egyetemi tanára
és az MTA TTK Gyógyszerkémiai kutatócsoportjának vezetője. Huszonegy szabadalomban szerepel feltalálóként. Hozzájárult az antipszichotikus
hatású cariprazine felfedezéséhez, amelyet
az Európai Unióban és az Egyesült Államokban
is engedélyeztek. A gyógyszerkémiában elért
eredményeiért 2014-ben Overton–Meyer-díjjal tüntették ki. 2016-ban a Royal Society of
Chemistry tagja lett. 2019-ben az MTA levelező
tagjának választották.

Interjú Keserű György Miklós gyógyszerkémikussal

Nem hiányzik, hogy a drasztikusan megváltozott körülmények miatt nem köthető az Ön nevéhez olyan nagy dobás,
gyógyszer, mint a korábban említett Sir James Black nevéhez?

– Ez így természetes. Mindenkinek van szívéhez közelebb álló terület, ahol érdemben járult hozzá egy hatóanyag kifejlesztéséhez.
A legfontosabb azonban, hogy mindenki azt csinálja, amihez a legjobban ért, mert akkor lesz a projekt sikeres. Ez néha nehezen valósítható meg, mert sokan nem azt szeretnék tenni, amihez a legjobban értenek, hanem azt, ami a legjobban érdekli őket. Az a jó
stratégia, ha támogatjuk a személyes érdeklődését, hogy fejlődjön,
előrelépjen, de közben ott dolgozzon, ahol a legtöbb eredményt,
hasznot hozza.

Én egész gyerekkoromban hajósnak készültem, olyannyira, hogy
nyolcadikosként a hajózási szakközépiskolába szerettem volna
menni, de a szüleim azt mondták: végezzek el egy gimnáziumot,
s ha érettségivel a zsebemben is hajós akarok lenni, akkor menjek
a Műegyetem Közlekedésmérnöki Karára, ahol kiváló képesítést
szerezhetek. Nagyon nagy szolgálatot tettek akkor nekem a józanságukkal. A vonzódásom ellenben megmaradt. Vitorlás tanfolyamra mentünk, levizsgáztunk. Az interjúsorozatukban szintén
megszólaltatott Ulbert István ugyanezt az utat járta be. Az utóbbi évek egyik legnagyobb élményeként tavaly novemberben hárman vitorláztunk a Balatonon. Egyedül voltunk a tavon.
A kutatócsoport kizárólag szakmai közösség, vagy más formában is tartják a kapcsolatot?

Ön a helyén van?

– Igyekszem azt tenni, amihez a legjobban értek, de ez nem jelenti
azt, hogy időnként ne tekingetnék ide-oda. Ennek elemeként antitestekkel foglalkozunk, DNS-en szintetizálunk molekulákat. A kíváncsiság – ami alapvető a kutató életében – nem tartható kordában. Erre az akadémiai közeg megfelelő kereteket nyújt. Itthon és
külföldön rengeteg kapcsolatunk van, ha valami felmerül, tudjuk,
hogy az adott téma szakértőjét hol érhetjük el.

– Ez elsősorban munkahely, de nyaranta és év végén találunk alkalmat a kötetlen együttlétre. Barátságok alakulnak ki, ezzel fejlődik

Nem merült fel, hogy évekre külföldre menjen dolgozni?

– Az egyetem után komolyan elgondolkoztam ezen, az Egyesült
Államok felé kacsingattam, de a feleségemmel úgy határoztunk,
hogy a gyerekek magyar környezetben nőjenek fel. Viszonylag sokat voltam külföldön, de fél évnél több időt egyszer sem töltöttem
a határon túl. Mélyen bennem volt, hogy én itt szeretnék sikeres
lenni. A Szerves Kémia Tanszéken megtanultam, hogy a divatot
nem követni kell, hanem diktálni. Voltak és vannak mestereim,
akiktől módszert tanultam, de a témájukat nem vittem tovább.
Saját kutatásaimat igyekeztem kifejteni. A Richterben a téma
adott volt, de a célzott kutatás ellenére ott is volt lehetőség a kreativitásra, intuícióra. A gyógyszerkutatás módszertanában néhány
eredmény hozzám kötődik, a világ nagy cégei beépítették mindennapi gyakorlatukba ezeket. Talán a kémiai kiindulópont-keresés
fragmensalapú megközelítését és a sokdimenziós gyógyszerkémiai
optimálás metrikáinak fejlesztését érdemes megemlíteni. Ezeken
a területeken négy alkalommal is a gyógyszerkutatás legnagyobb
presztízsű folyóiratában, a Nature Review Drug Discoveryben közöltünk, sőt legutóbbi cikkünkkel még címlapra is kerültünk.
Kisebbik fia 19 éves, ikerfiai 23 évesek. Az ikrek a Baár–
Madas Református Gimnáziumba jártak. Egyikük matematika tagozatos osztályba, a másik biológia tagozatosba járt.
A legkisebb a művészet felé indult. Hol tartanak?

– Az ikrek ebben az évben szereztek BA-diplomát az ELTE-n, egyikük
a pszichológia, másikuk a klasszika-ﬁlológia szakon. Kisebb testvérük pedig idén érettségizett. Amikor pályát választottam, a mainál
jóval kevesebb képzési irány létezett, illetve megtanultuk, hogy ha
valamit elkezd az ember, azt fejezze be. Abban bízom, hogy végül
mindhárman megtalálják a szívükhöz legközelebb álló hivatást.
Szereti a zenét, a kirándulást, a sportot – nyilatkozta korábban. Mi jött még a képbe?

– A TTK Enzimológiai Intézetét vezető Buday László erősen kötődik Balatonalmádihoz. Kitalálta, hogy megtanul vitorlázni.

az emberek közötti kohézió. A kutatócsoportomban dolgozik ír,
olasz, szlovén, lengyel kolléga. Közös uniós projektekben veszünk
részt, az én korosztályomnak ez jelenti Európát. A nemzetközivé válás nálunk magától értetődő, a csoportértekezletek nyelve az angol.
Milyen tervek foglalkoztatják?

– Sok minden forog a fejemben, mert azt érzem, hogy további tíz
jó évem még biztosan van a kutatásban. Ebben pedig a kutatócsoportom tagjai, az ő munkájuk és eredményeik motiválnak leginkább.
Kit ajánl következő interjúalanynak?

– A hazai gyógyszeripar meghatározó vállalata a Richter Gedeon
Nyrt. Greiner Istvánra, a vállalat kutatási igazgatójára, a Magyar
Innovációs Szövetség általános elnökhelyettesére gondoltam. ¡
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Eötvös Loránd Kutatási Hálózat

Maróth Miklós vezeti
az ELKH-t

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Öt évre Maróth Miklóst, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi alelnökét nevezte ki
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Titkárság Irányító Testülete elnökének
Orbán Viktor miniszterelnök Lovász László MTA-elnök és Palkovics László innovációs
és technológiai miniszter konszenzusos javaslata alapján.

Maaró
rótth Miklós

A kormányzat szerint a személyi döntésekkel újabb fontos állomásához ért a hazai kutatás szervezetének és ﬁnanszírozásának
átalakítása. A kabinet azt várja a kutatóhálózati rendszer megújításától, hogy az több, a magyar gazdaság és társadalom számára
jobban hasznosuló kutatást fog eredményezni, ennek érdekében
évi 32 milliárd forinttal megnövelte az innovációs és kutatási célokra fordítható forrásokat. Maróth Miklós egyértelművé tette,
hogy az egyes kutatók munkájába nem szól bele a kormány. Azonban az új helyzetben az MTA-nak át kell pozicionálnia magát, meg
kell találnia helyét az új viszonyok között.
Az MTA sajnálattal állapította meg, hogy az Országgyűlés
– a belföldi és a nemzetközi tudományos közvélemény és az akadémiai kutatók egységes kiállása ellenére – elfogadta azt a törvényt,

A

z Országgyűlés 2019. július 2-án fogadta el a hazai
kutatás, fejlesztés és innovációs rendszer intézményrendszerének és ﬁnanszírozásának átalakításához szükséges egyes törvények módosítását. A kormányzat
szerint az új szabályozás fontos előrelépést jelent. Az eddigi rendszer ugyanis nem volt hatékony, Magyarország lemaradásban van,
ezért az intézményrendszert és ﬁnanszírozást bevált nemzetközi
minták alapján korszerűsíteni kell. A hazai versenyképesség érdekében növelni kell az ország tudományos teljesítményét. A változások célja a megfelelő garanciák alapján, hatékonyabban működő
kutatási szervezetrendszer kialakítása. Az Országgyűlés e cél érdekében augusztus 1-jével központi költségvetési szervként létrehozta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkárságot. Az ELKH működteti szeptember 1-jétől a kutatóintézet-hálózatot. Az Irányító
Testület elnöke Maróth Miklós klasszika-ﬁlológus, orientalista, a
nyelvtudományok doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Karának alapító dékánja. A Testület innovációs és technológiai miniszter által javasolt tagjai: Mezei Ferenc,
Horváth Zita, Grűner György, Sótonyi Péter, Gáspár Péter és
Kellermayer Miklós; az MTA elnöke által javasolt tagjai: Pálfy
Péter Pál, Freund Tamás, Ádám Veronika, Bokor József, Borsos
Balázs és Borhy László.
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amely a testület szerint elveszi az ország legrégebbi, legtekintélyesebb, legnagyobb hazai és külföldi bizalmat élvező tudományos
szervezetének kutatóhálózatát. Különösen fájdalmasnak értékelik, hogy ez érdemi kritika és az új rendszer működésére vonatkozó kormányzati stratégia kidolgozása nélkül történt. A magyar
tudomány iránt érzett felelősségének tudatában az Akadémia
a törvény hatálybalépése után is mindent megtesz annak érdekében, hogy képviselje a tudomány érdekeit, kiáll a tudomány szabadsága és a tudományos közélet tisztasága mellett. ¡

inno -tér

Nemzeti Bionika Program

Szerző: Szegedi Imre

Agyhűtés,
kétfoton-mikroszkóp
és gépi tanulás
Számos új kutatási projekttel indult 2018 áprilisában a Nemzeti Bionika
Program. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Semmelweis Egyetem
és a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Kft. együttműködésében
zajló, 1,9 milliárd forint összköltségű, 2021 júniusában záródó programot
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatja.

A

bionika olyan új, több szaktudományt átfogó tudományág, amelynek célja a természetben működő megoldások átültetése a mindennapokba. Az alapötlet
ugyanis az, hogy az evolúció során született megoldások hatékony alapot jelenthetnek egy-egy műszaki, orvosi problémára. A bionika művelésében természettudósok, mérnökök
és más tudományágak képviselői (építészek, formatervezők) is
együttműködnek. A kifejezés – amely a görög biosz (természet)
és az angol technics (technika) szavak összevonása – nyilvánosan
először 1960-ban, Jack E. Steele amerikai repülőmérnök előadásában, egy tudományos konferencián hangzott el. Jóllehet a kifejezés
új keletű, az ember évezredek óta használja a természetből ellesett
megoldásokat. A görög mitológia szerint Ikarosz a karjára erősített, madártollakból összeállított szárnyakkal próbált repülni.

Leonardo da Vinci is úgy képzelte, hogy az ember a madarakéhoz
hasonló szárnyakkal emelkedhet a magasba. (A modern repülők
szárnyvégének kialakítását szintén a természetből lestük el. Megﬁgyelték, hogy némely madarak repülés közben szárnyaik végét
felfelé hajlítják – ez alapján fejlesztették ki az úgynevezett wingletet [szárnyvégi fül], amelynek segítségével jelentősen csökkent
a légellenállás, és ezzel a repülőgépek energiafogyasztása.)
A tudományág oktatásának a hazai felsőoktatási intézményekben két évtizedes múltja van. A Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karát (PPKE ITK)
Roska Tamás professzor 1998-ban alapította. A Kar, a Semmelweis Egyetemmel együttműködve, 2008 óta folytat molekuláris
bionika mérnöki alapképzést, amely 2012-től info-bionika mérnöki
és orvosi biotechnológia mesterképzéssel egészült ki. A Szegedi
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tárolása. A klinikai szakaszban az egészséges idősek fenotípusának meghatározása nemzetközi standardok alapján történik – az
egészségi állapotra vonatkozó jellemzők megállapítása mellett
genetikai, életmódbeli, környezeti és egészségügyi/klinikai adatfelvételre is sor került. Ezt követi a teljes genom szekvenálása és
annak értékelése. Az indulás óta 28 genom szekvenálását fejezték
be, illetve megtervezték, elkészítették és tesztelték az egészségügyi
és genetikai adatok kezelésére, tárolására használható informatikai rendszert. Az adatbázis alkalmas az egészséges élettartammal
és öregedéssel kapcsolatos adatok, a teljes genomi adatok, illetve
ezek statisztikáinak tárolására, egységes lekérdezésére. Hasonlóan
fontos az egészséges élettartammal, korfüggő betegségekkel és

A bionika olyan új, több szaktudományt átfogó tudományág,
amelynek alapgondolata, hogy az evolúció során született
megoldások hatékony alapot jelenthetnek egy-egy műszaki,
orvosi problémára. A bionika hazai fejlesztése egész Európában egyedülálló, és óriási kitörési lehetőséget jelenthet a magyar gazdaság számára. A Nemzeti Bionika Program számos,
a mindennapi életben is hasznosítható technikát, módszert
ígér. (A görög mitológia szerint Ikarosz a karjára erősített,
madártollakból készített szárnyakkal próbált repülni.)

Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán
alapképzésben a molekuláris bionika oktatásával foglalkoznak
2010 óta.
Az egyetemek mellett az akadémiai kutatóintézetekben is sorra jöttek létre bionikával foglalkozó kutatócsoportok. A Nemzeti
Bionika Program elsődleges célja a csoportokban folyó kutatások
támogatása, a szakterület hálózatosodásának elindítása, a létrejövő
eredmények ipari hasznosításának biztosítása. A program támaszkodik a 2013 februárjában alapított Bionikai Innovációs Központ
– a két létrehozó a Semmelweis Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem – keretében létrejött kutatási eredményekre, megvalósult innovatív technológiai megoldásokra. A program a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint a Semmelweis Egyetem
meglévő kutatás-fejlesztési infrastruktúrájára és az ott dolgozó
– nemzetközi szinten is elismert – kutatók szakmai munkájára épít.
A kutatásokból és fejlesztésekből létrejövő termékekre, eljárásokra világszerte óriási a kereslet, ezért az elindult kutatások alapján
a magyar bionikai ipar újabb és újabb termékekkel jelenhet meg
a hazai és nemzetközi piacon. A bionika hazai fejlesztése egész
Európában egyedülálló, és komoly kitörési lehetőséget jelenthet
a magyar gazdaság számára. A program számos, a mindennapi
életben is hasznosítható technikát, módszert ígér. Összeállításunkban néhány, a nem szakmabeliek számára is fontos fejlesztés
célját, az indulás óta elért eredményt, valamint a várható piaci
hasznosítását ismertetjük.
A Semmelweis Egyetem professzor asszonya, Molnár Mária
Judit a Nemzeti Egészségtárház, a NegTár nevű projektet vezeti.
Ennek célja száz magyar egészséges idős egyén teljes genomszekvenciájának, továbbá életviteli, környezeti, klinikai adatainak
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Molnár Mária Juditt – Nemzeti egészségtár projekt.
Nemzeti kutatási infrastruktúra megteremtése.

öregedéssel kapcsolatos nyilvános genomikai adatok összegyűjtése
és lekérdezésbe történő integrálása. A projekt keretén belül keletkező magyar referencia genom adatbázis számos hazai, genomikai
témájú kutatás segítő infrastruktúrája lesz.
Patócs Attila, a Semmelweis Egyetemen dolgozó Lendületösztöndíjas kutató és csoportja klinikai genetikai munkához használható örökletes rákpanelek vizsgálatára hozott létre méréstechnikát (reagens készletet és bioinformatikai munkafolyamatot) és
a hazai betegek genetikai adatbázisát. Az úgynevezett Endogen
panelben kilencven beteg genetikai vizsgálatára került sor, összesen 44 betegben igazoltak betegségért felelős géneltérést (50 százalékos a találati arány), ami az irodalomban unikális, hiszen eddig
átlagosan 35-40 százalékos volt a találati arány.
A Cserey György (PPKE) vezette csoport a gépi tanulás csúcstechnológiás szuperszámítógépes megoldásait kutatja a digitális
orvoslásban és telemedicinában kivitelezhető fejlesztésekhez.
A cél mélytanuló algoritmusok kidolgozása, valamint adatbázis
építése, eszköz beszerzése, konﬁgurálása. A projekt eredményeként partnereik számára kép- és adatfeldolgozási szolgáltatást
biztosítanának orvosi döntés-előkészítéshez. További céljuk, hogy
a munka piaci bevételt hozzon, valamint a gépi tanulás témakörében szakmai és konzultációs központ alapítása.
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Szenzorok, hálózatok és mesterséges intelligencia alapú analitikai módszerek fejlesztése atléták teljesítményének és technológiájának optimalizálására a Grand László (PPKE) által vezetett
alprogram célja. Olyan mérőrendszert szeretnének létrehozni,
amely segíti a sportolók (elsősorban kajak-kenusok) teljesítménynövelését laboratóriumi és hagyományos edzési körülmények
között. Ugyancsak fontos elképzelés ruhába integrálható szenzorháló kifejlesztése mozgás- és EMG-detektáláshoz. (Az EMG
az elektromiográﬁa rövidítése, amely az izom elektromos vizsgálatát jelenti.) az első eredmények között kell említeni a szinkronizált
teljesítmény és sokcsatornás izomaktivitás elvezetését, valamint

Sebestyén Annaa – 3D bionyomtatás. Tudásbázis és
3D bionyomtatásra alkalmas laboratórium kialakítása.
Grand Lászlóó –
Szenzorhálózatok
projekt. Mérőrendszer létrehozása,
amely atléták teljesítménynövelését
segíti laboratóriumi
körülmények között.

erőmérő cellák integrálását a lábbal kifejtett erő mérésére. Arra
is hangsúlyt fektetnek, hogy az EMG- és a teljesítményadatokból
összefüggéseket keressenek, amelyek alapján modelleket készítenek. Ehhez igen fontosak voltak azok az adatok, amelyeket tizenkét top atléta (válogatott, sőt olimpiai érmesekről is szó van)
mérési eredményeiből kaptak. A kutatások eredményeként olyan
méretűre szeretnék csökkenteni majd a szenzorokat, hogy azokat
az alsó- és felsőruházatba integrálhassák. Ha ez sikerül, lényegében
ott a prototípus, amely a hardver és szoftver együtteseként jelenik
meg, és amelyet esetleg szabadalmi bejelentéssel védhetnek. A felhasználók között lehet a Magyar Kajak-Kenu Szövetség, de az itteni eredményeket jégkorongozók, úszók, vívók is használhatják,
akikkel keresik a kapcsolódási pontokat. Rendszerük hasznos lehet
sportolók rehabilitációjánál, illetve mozgásszervi/fejlődési rendellenességgel született gyerekek fejlesztésénél.
A 3D Bionyomtatás Kompetencia Központ a Semmelweis Egyetem I. Patológia Tumorbiológia, Sejt és Szövettenyésztő Laborjának és a II. Belklinika – Endokrinológiai Genetika Lendület Kutatócsoportjának összefogásán alapul, és Sebestyén Anna irányítja a kutatást. Elsődleges cél a 3D bionyomtatásra alkalmas
laboratórium létrehozása, amelyben számos különböző területen
dolgozó (mérnök, biológus, orvos, biomérnök, elektromérnök,
anyagtudományokban jártas szakember) kutató 3D szövetnyomtatást végezhet. A kutatás későbbi fázisában a mesterségesen előállítható tumorszövetekkel zajló kutatás eredményeként a technológia a személyre szabott terápiában is felhasználható lehet.
Az előkészítő munkának köszönhetően idén már biotintával
nyomtathatnak egy új 3D bionyomtató segítségével. Párhuza-

mosan olyan tesztrendszereket dolgoztak ki, amelyekkel 3D-ben
a tumorszöveti heterogenitás és az érzékenységvizsgálatok precízebbé tehetők. Munkájuk hozzájárulhat a daganatok metabolikus
heterogenitásának megértéséhez, amivel kapcsolatosan esetleg
új gyógyszercélpontokat vagy régi-új potenciális daganatterápiás
szereket azonosíthatnak. Mindezek segítségével új terápiatervezési algoritmusok kidolgozása, valamint rezisztenciajóslás is várható.
Erőss Loránd és Pongrácz Anita (PPKE) a kontrollált agyfelszíni hűtés klinikai transzlációja felé teszi meg az első lépéseket.
Erőss Loránd, az Országos Klinikai Idegtudományi Intézet Funkcionális Idegsebészeti Osztályának vezetője munkacsoportjával
elsőként ültetett be tavaly áprilisban egy Parkinson-kóros beteg
agyába a betegség tüneteit enyhítő elektródákat a Rosa nevű idegsebészeti robot segítségével. A programból támogatott kutatók
azokból az állatkísérletes adatokból és klinikai tapasztalatból in-

Erőss Loránd
d és Pongrácz Anitaa – Epilepszia projekt. Multimodális szenzorhálózat kidolgozása az epileptikus emberi
agy hűtésre adott helyi válaszának feltérképezéséhez.

dulnak ki, hogy számos idegrendszeri megbetegedés esetén az agy
mérsékelt, lokális hűtése akár terápiás céllal is alkalmazható lehetne. Kutatásukban a klinikumban is használható, a koponyacsont
alá beültethető, az agy elektromos aktivitását és hőmérsékletét
együtt, egy időben, több pontban mérni tudó, krónikus agyfelszíni
hűtésre alkalmas orvostechnikai eszköz létrejöttét alapozzák meg.
A kutatók azt vállalták, hogy elkészítik a külső hűtőegységet, a koponyacsont alá ültethető szenzorhálózatot, amely az agyi elektro-
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mos aktivitással szimultán méri a lokális agyfelszíni hőmérséklet
eloszlását. Méréseik segítségével meghatározzák azt a minimális
hűtési területet, hőmérsékletet és időt, amellyel az epilepsziás rohamok megszüntethetők. A projekt eredményeképpen létrejövő,
a koponyacsont alá ültethető ﬂexibilis, hőmérsékletmérésre és
elektroﬁziológiai mérésre szimultán használható szenzorháló alkalmas lehet a piaci megjelenésre mind állatkísérletes kutatólaboratóriumok számára, mind humán epilepsziasebészeti kivizsgálás
területén.
Kusnyerik Ákos és Maák Pál (PPKE) a klinikai környezetben
használható szemészeti vizsgálatra alkalmas kétfoton-mikroszkópot fejlesztik. A létrejövő produktum számos, szemmel és környező idegszövettel kapcsolatos vizsgálatot tesz lehetővé, amely más
laborokban a klinikai gyakorlatban nem áll rendelkezésre. Lehetőség nyílik speciális leképezési hibák felderítésére és mérésére, nagy
felbontású képalkotásra a különböző belső felületekről, beleértve
a retinát is, amely sejtszintű diagnosztikát tesz lehetővé egyes betegségek felderítésére, diagnosztizálására. A projekt a retinában elhelyezkedő idegsejtek funkcionális in vivo vizsgálatának megvalósítására koncentrál, amelynek egyik lehetséges ígéretes eszköze

Karacs Kristóf – Bionikus szemüveg projekt. LetSee applikáció

sérülteknek készülő, intelligens környezeti érzékelést megvalósító
alkalmazással a hétköznapi felismerési funkciók egyszerű és egységes felhasználói felületen keresztül történő biztosítására nyílik
mód. Amire alkalmas lehet a különleges szemüveg: pénz-, kártya-,
színfelismerés, de nagyítóként is használható, illetve mérőóraleolvasásra is alkalmassá tehető.
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársa, Márton Gergely kollégáival multimodális humán-gép interfész fejlesztésére
vállalkozott. A cél olyan viselhető eszköz megalkotása, mely szemfókusz és arcmimikai gesztusok érzékelésére egyaránt alkalmas. Ezáltal a kezük mozgatására nem, vagy alig képes emberek számára
kommunikációs, interakciós lehetőség biztosítható (billentyűzet,

Kusnyerik Ákos éss Maák Pál – Emberi retina projekt.
Az emberi retina kétfoton-mikroszkópos vizsgálatának
kidolgozása és a készülék fejlesztése.

a kétfoton-mikroszkópia, amelyet emberi vizsgálatra még nem
alkalmaztak. A hazai szakemberek előkészítik az emberi szemben
használható kétfoton-mikroszkóp kifejlesztését, és megtervezik
a mikroszkóp optikai részét, valamint a különböző szemekhez
adaptálható ﬂexibilis optikai kapcsolatát. Az elmúlt időszakban
méréseket végeztek állatokban és in vitro emberi retinákon a gerjesztő lézer fototoxicitásának kimérésére, valamint a különböző típusú idegsejt-aktivitások azonosítási feltételeinek feltérképezésére. A kutatók reményei szerint a kidolgozott mérési módszerek és
protokollok egyaránt érdeklődésre tarthatnak számot. A humán
kétfoton-mikroszkóp a nemzetközi piacon nagy áttörés lenne, különösen, hogy a gyártás is Magyarországon valósítható meg.
Karacs Kristóf (PPKE) és kollégái bionikus szemüveg kifejlesztésére vállalkoznak. A világon mintegy 280 millió látássérült ember
van, akiknek a fejlesztés hatalmas segítséget jelenthet. A látás-
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egér kiváltása). A kutatók a saját fejlesztésű, szemüvegszerű hardverhez a gépi látás és a mélytanulás legkorszerűbb vívmányait felhasználó szoftverek segítségével valósítják meg a megfelelő funkciókat. Az eszköz, melynek fejlesztése mozgássérült felhasználók
bevonásával zajlik, a diszlexia korai diagnosztizálásában is fontos
szerepet tölthet be.
A PPKE másik munkatársa, Laki András József és kollégái
mikroﬂuidikai rendszereket állítanak elő teranosztikai – ez a kifejezés a terápia és a diagnosztika szó összevonásával született – alkalmazásokhoz. (Mikroﬂuidikai eszközök használatával
gyorsabb és olcsóbb a kimutatás kis térfogatú mintákból.) Első
lépésként keringő tumorsejtek csapdázására alkalmas mikroﬂuidikai szűrőeszközt terveztek a kutatók, mely egy kígyó alakú
csatornából, illetve a párhuzamos csatornák között lévő kehely
alakú mikrokapillárisokból áll. A kapillárisok mérete küszöbértékül szolgál, így az annál nagyobb részecskék fennakadnak, míg
a kisebbek áthaladnak a szűrőn. A program indulása óta a kutatók
elvégezték a tervezett mikroﬂuidikai eszköz sebesség- és nyomásproﬁljának elemzését folyadékdinamikai szimulátorral. Az eszköz
nyomásvezérelt áramlási tulajdonságai miatt a minta keresztüláramlik a párhuzamos sorok között elhelyezett mikrokapilláris
csapdázóegységeken. Csapdázás után az áramlás útja akadálytalan a „kígyó alakú” főcsatornán, így elkerülhető az eszköz eltömődése. A folyadék áramoltatását és a mérés kiértékelését lehetővé

forradalom lehetővé teszi, hogy a korábbiakhoz képest jóval nagyobb számú vegyületek nagyságrendekkel kisebb mennyiségeit
kimutathassuk és meghatározzuk, illetve a vizsgálatok eredményeit
sokkal összetettebb elemzéseknek vessük alá. A Vásárhelyi Barna
professzor (Semmelweis Egyetem) által vezetett Biomarker projekt célja szisztémás és szöveti molekuláris biomarkerek korszerű
vizsgálati lehetőségeinek megteremtése, köztük új, a betegségek
jobb megértését és így talán a gyógyítást elősegítő összefüggések
feltárása. A programnak köszönhetően nagy áteresztőképességű
diagnosztikai eljárást fejlesztettek a D-vitamin-származékok, valamint a szervezetben a mellékvese, a petefészkek, illetve a zsírsejtek
által termelt szteroidhormonok vizsgálatához. Ezek a fejlesztések
anyagilag is megtérülhetnek, mivel a kapott eredmények felhasználhatók egyénre szabott kezelés kialakításához.

Vásárhelyi Barna – Biomarker projekt. A projekt megvalósításához használt analitikai rendszerek.

Laki András – Mikroﬂuidika projekt. Keringő tumorsejtek
csapdázására alkalmas mikroﬂuidikai szűrőeszköz tervezése
és kivitelezése.

tevő keretrendszert összeállították. A mérés során alkalmazni
kívánt folyadékáramoltatási paramétereket meghatározták. A cél
természetesen ebben az esetben is a piacon is eladható termék
létrehozása.
A szisztémás és szöveti biomarkerek kutatása, azonosítása,
mennyiségi viszonyainak vizsgálata a klinikai innováció egyik fő
irányát jelenti. A szemünk előtt zajló technológiai-informatikai

A Nemzeti Bionika Program jelenleg félidőben tart. A programban részt vevő tizenkilenc kutatócsoport ez év júniusában
számot adott az Ulbert István vezette Irányító Testületnek az elmúlt időszakban folytatott kutatásairól. A csoportok beszámoltak az elért sikerekről, az előttük álló nehézségekről és a projekt
végén várható eredményekről.
A projekt eredményei négy kategóriába sorolhatók. Egyrészt
kézzelfogható eszközök, illetve eljárások kerülnek ki a Nemzeti
Bionika Program csoportjainak kutatási, fejlesztési tevékenysége
folytán, mint például egyes eszközök prototípusai vagy kidolgozott analitikai módszerek és szoftverek, vagy bárki által letölthető, a mindennapi életet segítő mobiltelefonos alkalmazások.
Az eredmények második csoportjába sorolhatók a projekt keretében megszülető szellemi termékek, szabadalmak, használatiminta-oltalmak, melyek erősítik, gazdagítják a nemzet, illetve
az együttműködő egyetemek szellemi tőkéjét. Az eredmények
harmadik csoportjába azok az ipari partnerrel kötendő kutatási,
fejlesztési és együttműködési megállapodások – ipari együttműködések – tartoznak, melyek bekapcsolják az egyetemi kutatólaboratóriumokat az ipari innovációs láncba, ezáltal erősítve
az egyetemek és az ipari innovátorok kötődését és a későbbiekben a hatékonyan működő hálózatok kialakítását. Végül, de nem
utolsósorban: a kutatócsoportok számos fontos, nagy presztízsű
folyóiratban megjelenő tudományos publikációval járulnak hozzá a hazai és egyetemes tudás gyarapításához. ¡
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MTA Kiválósági Intézet • hosszan szunnyadó vulkán

Címkézett kiválóság
A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége júliusi
ülésén döntött az MTA Kiválósági Intézet cím
megalapításáról. A cím használatának feltételeit ad hoc elnöki bizottság dolgozza ki.
z MTA , valamint az Innovációs és Technológiai Minisztérium által felkért
hazai és nemzetközi szakértők bevonásával – nemzetközi standardok
ﬁgyelembevételével – 2019-ben átvilágíttatta kutatóhálózatát. A teljesítményértékelés idén áprilisban lezárult. A szakértők értékelése szerint az MTA
kutatóintézet-hálózata Európában a legjobbak között van. A hálózat teljesítménye kiváló, és számos olyan alkotóműhellyel rendelkezik, amely a világ
élvonalába tartozik, és nemzeti kincsnek tekinthető. Az Akadémia Elnöksége
ezek ismeretében arról döntött, hogy a kutatóhálózat teljesítményét értékelő
átvilágítás kiváló eredményei alapján a jelenleg még a Magyar Tudományos
Akadémia irányítása alatt működő kutatóhálózat tagjai 2019. szeptember
1-jétől legalább egy évig használhatják az MTA Kiválósági Intézet címet.
A cím használatának feltételeit ad hoc elnöki bizottság dolgozza
ki, amelynek elnöke Bokor József, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, tagjai: Rácz Zoltán, az MTA Fizikai Tudományok Osztályának elnöke,

Mi van a Csomád alatt?
Meglepően sok olvadék lehet a székelyföldi
Csomád-vulkán alatti magmatározóban
– állítja egy nemzetközi kutatócsoport.

A

Csomád egy hosszan szunnyadó vulkán, két kitörése között akár több
mint százezer év is eltelhet. A székelyföldi tűzhányó 30 ezer éve tört ki
utoljára, de nem lehetünk abban biztosak, hogy az a kitörés volt az utolsó.
Nemzetközileg is újdonságnak számító eredményt közöltek ugyanis magyar, román, francia és svájci kutatók a vulkánról az Earth and Planetary
Science Letters tudományos lapban. A kutatók szerint a 8–20 kilométer
mélységben észlelt „geoﬁzikai anomália” olvadékot tartalmazó magmát
jelezhet. A tanulmány azt hangsúlyozza, hogy nemcsak az ismert, aktív

Forrás: mta.hu
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Kosztolányi György, az MTA Orvosi Tudományok
Osztályának elnöke, Boda Zsolt, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója, valamint
Nagy Ferenc, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont főigazgatója. A bizottság javaslatáról az MTA
Elnöksége, illetve Közgyűlése hoz majd határozatot. ¡

vulkánokat kell ﬁgyelni, hanem a hosszan, akár több
tízezer éven keresztül szunnyadókat is. (Az eredményről beszámolt a National Geographic és a Smithsonian
Magazine is.)
A felfedezés ismeretében azonban nem mondhatjuk,
hogy a Csomád bármikor kitörhet. Egyelőre nincsenek
erre utaló jelek, ám ennek jövőbeli lehetőségét sem
zárhatjuk ki, ezért fontosak a további kutatások. A kutatócsoport jelenleg azt vizsgálja, hogy mennyi idő alatt
képes feléledni egy ilyen hosszan szunnyadó vulkán, azaz vált át a teljesen inaktívnak tűnő állapotból aktívra.
Erről egy augusztus végi barcelonai konferencián számolt be a vulkánt tizenöt éve kutató Harangi Szabolcs,
az ELTE Kőzettan-Geokémiai Tanszék és az MTA–ELTE
Vulkanológiai Kutatócsoport vezetője, illetve kutatótársa, Lukács Réka. ¡
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Szerző: S. I. K.

Anizotróp szerkezetek
feltárása poláros fénnyel
A Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft. már korábban
is fejlesztett polarimetriás berendezéseket, amelyekkel
rangos nemzetközi kiállításokon több díjat is nyertek.
Legutóbbi fejlesztésük a Stokes polarimetriás kiegészítő
egység lézersugár-pásztázó mikroszkópokhoz.

A Stokes-polarimetriás mérőrendszer egy elrendezése

A Stokes-polarimetriás mérőrendszer általános blokksémája

Feltételezem, hogy a legutóbb összeállított prototípusuk is
kapcsolódik a korábbi fejlesztési munkáikhoz.

Garab Gyz ügyvezető: A korábbi fejlesztési munkánk gyümölcse, a diﬀerenciálpolarizációs lézerpásztázó mikroszkóp (DP-LSM),
ma már az Euro-BioImaging hálózat egyik, felhasználók által pályázaton is elérhető berendezése, amely az MTA Szegedi Biológiai
Kutatóközpontban található. A nemrég – GINOP 2.1.7-15-2016 támogatással – kifejlesztett Stokes-polarimetriás (SP) rendszerünk
több szempontból is jelentős továbblépésnek tekinthető. A prototípus most kifejlesztett, mikroszkóphoz illesztett (SP-LSM) egysége
gyorsabb, könnyebben kezelhető leképezési eljárásokat kínál a felhasználónak, mint a DP-LSM, amely mindamellett – a képpontonkénti mérések pontosságában – továbbra is verhetetlen. A két berendezés jól kiegészíti egymást, annál is inkább, mert a most befejezett fejlesztés eredményeként rendelkezésre áll egy olyan
makroszkópos SP mérőberendezés is, amelyen a mikroszkópos

mérésekkel lényegében azonos körülmények között végezhetők el
ellenőrző és beállító mérések.
Az SP-berendezésünk így további lehetőségeket nyújt komplex
molekuláris szerkezetek – más módszerrel nem feltárható – anizotróp molekuláris szerveződésének nagy pontosságú, részletes jellemzésére. Ezen a területen, elsősorban alkalmas műszerek hiányában, az ismereteink rendkívül hézagosak. Ezért is tartom, illetve
tartjuk fontos feladatnak, hogy olyan berendezéseket fejlesszünk
ki, amelyek lehetővé teszik a fény-anyag kölcsönhatás mélyebb
megértését, de akár csak egy-egy speciális biológiai minta vagy intelligens anyag felépülésének részletesebb megértéséhez vezetnek.
Mit tekint a fejlesztés legfontosabb elemeinek?

G. Gy.: A problémafelvetéshez sokéves kutatói tapasztalat nélkül

aligha jutottam volna el. A megoldáshoz már sokkal több kell. Számos lehetséges megoldást kell kipróbálni és optimalizálni. Ebben
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Anizotróp molekuláris szerkezetek feltárására összeállított
rendszer egy lehetséges
konﬁgurációja
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számíthattunk a területen nagy tapasztalattal rendelkező kisvállalkozások közreműködésére, de mindenekelőtt sokoldalúan képzett munkatársakra volt
szükségünk – és rájuk számítunk a jövőben is. Át is adom a szót két tehetséges,
a téma iránt elkötelezett ﬁatal kollégámnak.
Steinbach Gábor Miklós: A ﬁzikus és
mérnöki diplomám mellett bioﬁzikus
PhD-vel rendelkezem. A fejlesztőmunkában nagyon hasznos a több lábon
állás, a különféle technikák összefésülése, legyen az optika, elektronika vagy
informatika. Ezek kizárólag együtt alkalmasak egy új mérőműszer előállítására.
Az elkészített eszköz egy makroszkópos és egy mikroszkópos mérőkörnyezetből áll: ez tartalmazza az optomechanikai alkatrészeket, valamint a mikroszkópba beépített feltéteket: egy jelfeldolgozó áramkört és egy olyan vezérA lézerpásztázó mikroszkópba beépített Stokes-polarimetriás feltét
lőrendszert, amely irányítja a mérést és
szoftveresen kiértékeli a kapott eredményeket.
Elsősorban biológiai minták polarizációs anizotróp sajátsáSipka Gábor: A biológiai mérési gyakorlatban általánosan elter- gait vizsgáljuk, valamint azokat a tulajdonságaikat, amelyek a fény
jedt mennyiségek mérését oldottuk meg az eddiginél rugalma- polarizációjától függnek vagy azt módosítják. Az SP-LSM mérősabb módon, felhasználóbarát környezetben. Fizikusként bioﬁzika rendszer a lézerpásztázó mikroszkópok és a spektropolariméterek
PhD-t szereztem, de a műszerépítés és a biológiai alkalmazások is által biztosított szerkezeti információk kinyerését végzi egyidejűközel állnak hozzám.
leg; ilyen módon nyerhetünk molekuláris szerkezeti információt
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Kongóvörös ﬂuoreszcens festékkel jelölt növényi metszetek (Salix matsudana) ﬂuoreszcencia-detektált lineáris dikroizmus leképezése

a vizsgált anyagokról. A fejlesztés során ezenkívül nagy hangsúlyt
kapott a rugalmas, felhasználóbarát megvalósítás is.
Hogyan lehetne összefoglalni a mérőrendszer működését?

S. G.: Az anyagi tulajdonságok mérése – a fény kölcsönhatása
a molekuláris szerkezettel – a mintán áthaladó fény polarizációs
tulajdonságainak módosításán alapul. A tervezés központi kérdése
a polarizációs anizotrópia paraméterek meghatározása. Ehhez
a megvilágító lézerfényt megfelelő polarizációs állapotúvá kell
alakítani. A minta kettőstörésének és dikroizmusának (polarizációfüggő fényelnyelésének) mérésére a minta előtt a lézersugarat átvezetjük egy úgynevezett polarizációs állapot generátoron.
Ez a lézersugarat lineárisan vagy cirkulárisan polárossá alakítja.
A dikroizmus, kettőstörés vagy a polarizált emisszió, vagy reﬂexió
meghatározásához szükség van egy polarizációs állapot analizátorra is, amelyen keresztülhaladva a mintáról származó fényt egy
detektorba juttatjuk.
S. G. M.: A berendezés leglényegesebb elemei a minta előtt és után
elhelyezkedő modulátorok, amelyek számítógépről vezérelhetőek.
Mind a mérés levezénylését, mind a kiértékelést elvégezhetjük
automatikusan.
Ugyanaz a berendezés alkalmas a mikroszkópos és a makroszkópos vizsgálatok lefolytatására?

S. G. M.: A makroszkópos mérőkörnyezetet a külső mechanikai
hatásoktól izolált rezgésmentes asztalon alakítottuk ki. Az aktív
mérőelemeket igen pontosan rögzíthető optomechanikai eszközök tartják. A berendezést a környezeti hatások ellen is védeni kell.
A rendszer beépítése a mikroszkópba – úgy, hogy az alapkészülék működését ne zavarja – egy kicsit bonyolultabb. Itt a mikroszkóp mechanikai és optikai felépítésére egyaránt ﬁgyelni kell.
Mivel az LSM-ek önmagukban csúcstechnológiás termékek, és
a polarizációs optika is érzékeny technika, ez alkalmasint sok fejtörést okozott.

A mérőegység mikroszkópos működését – és az SP-LSM leképezést – egy lézersugár-pásztázó konfokális mikroszkópba beépítve
demonstráltuk. A polarizációs egységeket egy nemrégiben kifejlesztett, úgynevezett újrapásztázó konfokális mikroszkópba építettük be. Ebben a mikroszkópban is lézerfény gerjeszti a ﬂuoreszcens
festékkel jelölt (vagy eredendően ﬂuoreszcenciával rendelkező)
mintát olyan módon, hogy a fókuszált lézersugár pontról pontra
tapogatja le a vizsgálni kívánt területet. A polarizációs állapotok felvett képenként változnak, az adatfeldolgozás a teljes képre kiterjed
– erre egy Matlab környezetben elkészített programunk szolgál.
Milyen várható hatása lehet az SP-LSM-nek a biológiai kutatásokra?

G. Gy.: A mikrovilágban igen gyakoriak az olyan magasan szerve-

zett szerkezetek – például önszerveződő aggregátumok, amiloidok,
összetapadt membránrégiók, párhuzamosan futó makromolekulaláncok vagy a növényi sejtfalat felépítő cellulózszálak –, amelyek
különösen érdekes alakzatok, és amelyek felépítéséről és ﬁziológiai
szerepéről ma még keveset tudunk. Az ilyen struktúrák ily módon
feltárt anizotróp szerkezete iránymutató lehet intelligens anyagok
tervezésében is.
Eredményeinket nemzetközi konferenciákon is bemutattuk, és
szakfolyóiratban publikáltuk. Berendezésünk segítségével a legváltozatosabb kutatási területekhez nyújthatunk segítséget. Hazai
és nemzetközi partnerekkel együttműködve már meg is kezdtük
a munkát. Magam és kollégáim alapszakterületén – a fotoszintetikus szerkezetek kutatásán – túlmenően dolgozunk a cellulóz mint
energiahordozó átalakításán, növényi sejtfalak mechanikai stabilitásának és deformálhatóságának vizsgálatán, diagnosztikai és
fotokatalitikus célokra kifejlesztett önszerveződő nanoszerkezeteken és biológiai, valamint mesterséges membránok anizotróp
felépítésének megértésén. Nyitottak vagyunk további együttműködésekre. A know-how iránt is mutatkozott kereslet; keressük
az értékesítés és hasznosítás formáit. ¡
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kutatás-fejlesztési tevékenység elismerése

Gábor Dénes-díj
felterjesztési felhívás
A NOVOFER Alapítvány idén is meghirdeti a Gábor Dénes-díj felterjesztési
felhívását. A díj, melyet évente általában heten nyerhetnek el, az innovációs folyamatban alkotó módon részt vevő, a határainkon belül vagy kívül
élő, kiemelkedő tudományos, kutatás-fejlesztési tevékenységet folytató
magyar szakemberek fokozott erkölcsi elismerését szolgálja.

A

z Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági
tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki
és természettudományi egyesületek, a szakmai vagy
érdekvédelmi szervezetek, illetve szövetségek vezetőit,
továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett
szakembereket, hogy jelöljék (terjesszék fel) Gábor Dénes-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív,
innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan
művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszakigazdasági vezető) szakembereket, akik – itthon vagy határainkon túl – a természettudományos szakterületek
valamelyikén:
 kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
 jelentős, a gyakorlatban az elmúlt öt évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy
 műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
 megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez,
 személyes közreműködésükkel megalapozták és
fenntartották intézményük innovációs készségét
és képességét.
A díjak odaítéléséről a NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma dönt.
A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére
javaslatot tehetnek a hazánk határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint
civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.
A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj csak egyszer nyerhető
el, és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.
Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen
hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza,
látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet, és a jelöléskor még nem töltötte be az 55. életévét.
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Speciális feltételek
A Kuratórium az elmúlt öt évben folytatott, kiemelkedően eredményes
innovatív teljesítmény elismeréseként Gábor Dénes-díjat adományoz a jelöltek közül kiválasztott, Magyarországon élő, magyar állampolgársággal
rendelkező alkotónak, valamint a határainkon túl élő, magyar nemzetiségű,
magyarul tudó alkotónak.

A jelölés megkívánt tartalma
Kitöltött és aláírt adatlap

Jelölés

A jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai,
valamint a jelölés rövid indoklása
az előírt formanyomtatványon.

Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal
terjedelemben a jelölés részletes
indoklása, a jelölő aláírásával.

Mellékletek
 A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal

terjedelmű ismertetése.
 Az indoklásban hivatkozott alkotás(ok), illetve szakmai eredmények

listája (maximum 3 A4-es oldal).
 Két, a jelölőtől, illetve a jelölőszervezettől független, szakmailag el-

ismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánlólevele.
A jelölést mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu),
mind papíralapon (1112 Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani,
a határidő 2019. október 10.
Eredményhirdetés és díjátadás: 2019. december.
Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel kapcsolatos részletes tudnivalók
letölthetők a: http://www.gabordenes.hu/palyazati-felhivasok/ címről.
További felvilágosítás: alapitvany@novofer.hu; tel.: +36 1 319 8913,
+36 30 484 8004. ¡
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Szerrző: Hor váth Dániel

A jövő mérnökeit
új kihívásokra kell
felkészíteni
Bár hatalmas a mérnökhiány az országban, az egyetemekről kikerülő új szakembereknek
nemcsak a számuk, de sokszor a képzettségük sem megfelelő ahhoz, hogy a legmodernebb
ipari kihívásoknak is meg tudjanak felelni – tartják az Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség
(EJMSZ) vezetői. A mérnökképzés reformra szorul – ennek okairól és javasolt mikéntjéről
beszélgettünk Ábrahám Lászlóval, az EJMSZ elnökével és Buri Zsolttal, az NI Hungary Kft.
műszaki oktatási kapcsolatokért felelős programmenedzserével.
Minden elemzés azt mutatja, hogy a jelenlegi fejlesztési és
tudományos fejlődési trendek a közeljövőben még a mainál
is jobban felértékelik a mérnöki szakmát a gazdaságban
és a társadalomban. Annak az országnak, amely a fokozódó
versenyben talpon akar maradni, kiváló mérnökképzésre
van szüksége. Önök szerint rendben van-e az oktatásnak
ez az ága ma Magyarországon?

Ábrahám László: Szerintem egyáltalán nincs rendben, problémák vannak mind a végzős mérnökök számát illetően, mind
a minőségüket (pontosabban az oktatás minőségét) tekintve.

Az, hogy az egyetemről kikerülő friss diplomás mérnök tudása
jó-e vagy rossz, az nem feltétlenül az ő képességeiről árulkodik,
hanem az oktatás színvonaláról és fejlettségéről is. Ezek azonban
végső soron ugyanazt okozzák: bedobhatom-e a ﬁatal mérnököt
a mély vízbe vagy sem? Megvan-e az angolnyelv-ismerete, illetve
a szakmai tudása azon a szinten áll-e, hogy rögtön hadra fogható?
Ami pedig különösen fontos: rendelkezik-e azokkal a képességekkel, amelyek kellenek a munkatársakkal való együttműködéshez.
Csak azok az emberek elég hatékonyak manapság, akik jó csapatjátékosok. A magányos farkasokkal nagyon nehéz dolgozni.
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Mi a fő oka annak, hogy a mérnökképzés nem tökéletes hazánkban?

Buri Zsolt: Magyarországon a mérnökoktatásnak már több száz
éves hagyománya van. Csakhogy nagy általánosságban elmondható, hogy a képzés ma már nem tekinthető modernnek, inkább
megrekedt a korábbi idők szintjén. Ez a fő oka annak, hogy sajnos
nagyon ritka az, hogy a mérnök az egyetemet elvégezve – természetesen a cégspeciﬁkus ismeretek elsajátítása után – rögtön teljes
értékű és önálló munkát tud végezni.

Banális problémák
Azért meglepő, amit mondanak, mert a közvélekedés szerint
a mérnöki, illetve egyéb műszaki képzések ápolják a legszorosabb, legélőbb kapcsolatokat az iparral. Az ember jogosan
gondolhatná, hogy éppen ezért ezen a területen érkezik a legtöbb és leghasznosabb visszajelzés az ipar részéről, ami segítheti a képzés modernizálását. Ezek szerint nem ez a helyzet?

Á. L.: Visszajelzésekből valóban nincs hiány. Számos olyan fórumról
van tudomásunk, ahol ipari vállalatok és az iskolák, egyetemek képviselői összejönnek, és a cégek elmondják, hogy szerintük mire lenne szükség, mit kellene változtatni. Ezek a fórumok azért rendkívül
hasznosak, mert sok olyan probléma felszínre kerül a megbeszélések alkalmával, amelyek olyan banálisnak tűnnek, hogy sokszor
nem is gondolnánk rájuk. Például gyakran előfordul, hogy az egyetemi oktatók arról számolnak be, hogy a tanszékük számítógépállománya már több mint tízéves. Ezért hiába adunk nekik korszerű
eszközöket, azokat nem tudják használni, mert nem lehetséges
őket összekapcsolni a komputereikkel. A legkorszerűbb mérőeszközök már olyan mennyiségű adatot generálnak, aminek feldolgozásához igen erős és modern számítógépes háttér szükséges.
Ez infrastrukturális probléma, és jól tudjuk, hogy az egész
magyar felsőoktatás anyagi gondokkal küzd. De a mér-

nökképzés nehézségei kifejezhetők pusztán pénzben, vagy
mélyebb, a szakértelmet és az emberi kvalitásokat érintő
bajok is vannak?

Á. L.: Valóban léteznek emberi problémák is: az oktatói gárda
az egyetemek, főiskolák mérnökképző karán rendkívül elöregedett. A tanári kar a magamfajta Ratkó-gyerekekből áll, a ﬁatal oktatók hiányoznak az egyetemekről. Néhány éven belül ez a nemzedék nyugdíjba megy, és akkor még súlyosabbá válik a hiány. A ﬁatal
oktatók hiánya egyszerűen magyarazható: bárki, aki az elmúlt tíz
évben vagy akár ma végez az egyetemen, az ipari szektorban sokkal csábítóbb ajánlatokat kaphat, mint a felsőoktatásban. Amikor
én végeztem mérnökként 1977-ben, akkor a legjobb hallgatók maradtak benn az egyetemen, és a többiek mentek dolgozni az iparba. Akkoriban az egyetemi oktatás rang volt, és biztos, jó ﬁzetéssel
járt. Ma ez a helyzet a visszájára fordul.
De ez nem általános jelenség? A versenyszférában szerte
a világon jobban fizetnek, mint az oktatásban.

Á. L.: Ez igaz, de az arány nagyon nem mindegy. Az nagyon nincs
rendben, hogy egy egyetemi professzornak annyi a ﬁzetése, mint
az iparban dolgozó, kétéves gyakorlattal rendelkező mérnöknek.
Nem állítom, hogy az egyetemi oktatók ﬁzetését a versenyszférában elérhető bérszintre kellene emelni (hiszen ez életszerűtlen), de
a mostani arány szó szerint tragikus.
B. Zs.: Külföldön korántsem ilyen rossz az arány, sokkal többen
benn maradnak a felsőoktatásban a diploma után a műszaki területeken, mint Magyarországon. Bizonyos svájci egyetemeken
a 10-12 ezer műszaki diplomás közül hét-nyolcezren maradnak
az egyetemen PhD-zni (vagyis elkezdik a doktori iskolát). Itthon
a műszaki PhD-hallgatók száma elenyésző a diplomásokhoz képest. Ahhoz, hogy valaki bekerülhessen a PhD-képzésekre, igen
magas színvonalon kell teljesíteni. Így elég valószínűtlen a műszaki
területen, hogy valaki a munkanélküliség elkerülése érdekében jelentkezik a doktori iskolába (ahogy ez más szakokon esetleg elő-

Olyan nagy a magyar műszaki felsőoktatás lemaradása, hogy ma már több mint kétszeresére kellene emelni a költségvetést. Ha egy
tanszék számítógép-állománya több mint tízéves, a fejlett eszközök nem lesznek használhatók, mert nem lehetséges őket összekapcsolni
a komputerekkel. Alapvető igény lenne, hogy korszerű gépekkel oktassanak, és rendelkezésre álljanak az ipar által használt szoftverek.
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fordul). A mérnöki képzéseknél ugyanis azok, akiket felvesznek
doktorandusznak, biztosan könnyen találnának maguknak munkát a versenyszférában.

Összeszerelő vagy fejlesztőüzem
A PhD, vagyis a doktori cím valóban szükséges az iparban
való érvényesüléshez egy mérnöknek? Vagy a tudományos
fokozatnak csak az akadémiai szférában van jelentősége?

B. Zs.: Én e tekintetben nem választanám ketté az egyetemi és
az ipari világot. Aki tehetséges, annak mindenféleképpen tovább
kell képeznie magát, így a későbbiekben esetleg megnyílhat előtte
az akadémiai pálya is.
Á. L.: Én ezt a kérdést kissé árnyalnám, mivel szerintem a doktori
cím jelentősége attól függ, hogy mit képes nyújtani, és milyen igényei vannak az ipari környezetnek. Ha az adott cég magas hozzáadott értéket rejtő terméket állít elő, illetve ha a termék fejlesztésében is részt vesznek a munkatársai, akkor föltétlenül kell a PhD.
Ha viszont csak egy egyszerű összeszerelő üzemről van szó, legyen
az elektronikai terület vagy gépkocsigyártás, ott nincs feltétlenül
szükség doktorokra.

B. Zs.: Nem feltétlenül. Azt kellene elérnünk, hogy a középiskolások krémje akarjon mérnök lenni. Ehhez már a közoktatásban
meg kellene kezdeni a mérnöki szakma népszerűsítését. Ma a mérnöki szakokra jelentkező ﬁúk száma teljesen megfelelő. A lányok
hiányoznak nagyon. Ha ugyanannyi lány jelentkezne mérnöknek,
mint ﬁú, akkor semmi probléma nem lenne. Csakhogy az a helyzet, hogy lányok szinte egyáltalán nem, vagy csak elenyésző számban jönnek mérnöknek, illetve általában a műszaki pályákra. Nem
az a megoldás, hogy mindenkit felveszünk, aki él és mozog, hanem
feljebb kell vinni a lécet, és a korán megkezdett népszerűsítés révén a jobb tanulókat kellene e pályára csábítani.
Á. L.: A lányok bevonása valóban nagyon fontos lenne. Mi óvodákban is szervezünk mérnöki mentorprogramot. Ezeken a foglalkozásokon a gyerekek robotépítő készletekkel játszanak, amelyek
utasításait tableteken programozzuk le velük együtt. Ilyenkor a gyerekek – ﬁúk és lányok egyaránt – tolakodnak, hogy játszhassanak
a robotokkal. Tehát ebben a korban még nincs különbség a műszaki témák iránti érdeklődésben a nemek között. Ekkor még a ter-

A kritikusok szerint nálunk inkább a második típusba sorolható cégek a jellemzők, vagyis egy nagy összeszerelő
üzem az ország…

Á. L.: Kétségtelen, hogy nagyon sok ilyen van, de ebből kezdünk
már kilépni. Van olyan elektronikai cég, amely által létrehozott
termékek tonnájának értéke egymillió dollár. Érezhető, hogy ennek mekkora hozzáadott értéke van, különösen, ha összehasonlítjuk például egy tonnányi gépkocsi árával.
A mérnökképzés a teljes felsőoktatásban tapasztalható
viszonyokhoz képest hol áll? Feltételezhető, hogy az ipari
együttműködéseknek hála a mérnökképzésben azért jóval
több a pénz, ezáltal az anyagi gondok is csekélyebbek. De
vajon tényleg így van-e?

B. Zs.: Igen, alapvetően jobban állunk, mint más felsőoktatási területek. Ezt tükrözik a nemrég nyilvánossá lett felvételi adatok
a felsőoktatásban, amelyek azt mutatják, hogy a mérnöki szakmák továbbra is a legkeresettebbek között vannak. Ez örvendetes,
ugyanakkor nem azt jelenti, hogy kellően népszerű lenne ez a pálya.
Á. L.: Nagyon sokat kellene még a mérnökképzés kapacitásán fejleszteni. Bővíteni kell az infrastruktúrát, és legfőképpen emelni
a felsőoktatási ﬁzetéseket. Én annak örülnék, ha cégvezetőként
meg kellene küzdenem azért, hogy a legtehetségesebb végzősök
ne az egyetemen maradjanak, hanem hozzánk jöjjenek dolgozni.
Jelenleg ugyanis nem ez a helyzet. Ha az ember ránéz néhány mérnöki egyetem épületére, rögtön nyilvánvaló lesz, hogy alapvető
feltételek hiányoznak az eredményes munkához. Nem high-tech
környezetben nem lehetséges high-tech képzést megvalósítani.

A mérnök hölgyek hiánya
Mi az oka annak, hogy nem végez elég mérnök? Az egyetemek feltöltik jelentkezőkkel a rendelkezésükre álló hallgatói keretszámokat, többet nem tudnak felvenni. Ezek szerint növelni kellene a felvehető jelentkezők számát?

A felsőoktatás felvételi adatai azt mutatják, hogy a mérnöki
szakmák továbbra is a legkeresettebbek közé tartoznak. Ha
egy cég magas hozzáadott értéket rejtő terméket állít elő,
illetve ha a termék fejlesztésében is részt vesznek a munkatársai, akkor föltétlenül kell a PhD is. El kell érni, hogy
a középiskolások krémje akarjon mérnök lenni, de ehhez már
a közoktatásban meg kellene kezdeni a mérnöki szakmák
népszerűsítését.

mészetes emberi kíváncsiság a döntő. Ezt az érdeklődést kell fenntartanunk az általános és a középiskolában is. Persze ehhez arra
lenne szükség, hogy a motiválatlan ﬁzikatanárok ne rettentsék el
a gyerekeket a műszaki tudományoktól. Ekkor valóban emelkedhetne a hallgatói létszám – minőségromlás nélkül.
Nem is feltétlenül magától a műszaki pályától rettennek
meg a diákok a középiskolában, hanem a mindenféle mérnöki szakma alapját képező matematikától.

B. Zs.: Ez valóban nagy probléma, ugyanakkor sokan elfelejtik,
hogy matematikára egy sor más tudományterületen is szükség
van. Aki képes teljesíteni például a közgazdaságtanhoz szükséges
matematikai követelményeket, az ugyanúgy alkalmas a mérnöki
szakmákra is.
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Miért fontos a gyakorlatban bevonni a lányokat a műszaki
pályákra? Világos, hogy manapság ezt diktálja a korszellem, de milyen kézzelfogható előnyök származhatnak a cégek számára abból, hogy ha női mérnököket alkalmaznak?

Á. L.: Egyrészt ﬁgyelembe kell vennünk, hogy a demográﬁa nem
nekünk dolgozik. Az egész nyugati világban csökken a születésszám, így egyre kevesebb a gyerek, egyre kevesebb diák közül kell
kiválogatnunk a legtehetségesebbeket. Nem engedhetjük meg
magunknak, hogy az egyik nemet, vagyis a ﬁatalok felét kihagyjuk
a keresésből. Emellett a személyes tapasztalatom azt mondatja
velem, hogy a mérnök hölgyek sokkal precízebbek, mint a ﬁúk.
Utóbbiak kissé nagyvonalúbbak, hajlamosak nagy léptékben gondolkodni, és a részletekbe nem biztos, hogy mindig alaposan belemennek. A hölgyek ellenben nagyon pontos munkát végeznek.
A cégünknél is dolgozik egy hölgy, akire különösen büszke vagyok,
mert operátorként kezdte nálunk, azóta elvégezte a mérnöki
egyetemet, és ma már saját munkacsoportot irányít.
B. Zs.: Az összes mérnöki szakmát tekintve nyolc-tíz százalék lehet
a nők aránya. De ez nem azért van, mert nem bírják a kiképzést.
Azok a hölgyek, akiket mi eddig felvettünk, mindannyian velünk
vannak még, senki nem ment el.

Pénz, pénz, pénz
Ezek eddig azok a lépések voltak, amelyek a mérnökképzés
hallgatói kínálati oldalát voltak hivatottak erősíteni. De mit
kellene változtatni magán az oktatáson annak érdekében,
hogy a már felvett hallgatók versenyképesebb tudáshoz juthassanak?

Á. L.: A jobb oktatáshoz három dolog kellene: pénz, pénz és pénz.
Ha megnézzük, hogy a GDP hány százalékát költi a magyar állam
a felsőoktatásra, azt kell látnunk, hogy enyhén szólva sem vagyunk
az élmezőnyben Európában. Pedig a jövőbe való befektetésnél kevés fontosabb dolgot lehet elképzelni. Hiába csábítottunk az országba nagy nyugati cégeket, ezek egyre éhesebbek lesznek a jól
képzett magyar mérnöki munkaerőre. Ha nem tudjuk rendbe
tenni a mérnökképzés személyi és infrastrukturális oldalait, akkor
a jövőben csak sokasodni fognak a gondok.
Lehet-e számszerűsíteni azt az összeget, amennyi önök
szerint jelenleg hiányzik a mérnökképzésből annak érdekében, hogy nemzetközi szinten is versenyképes képzést
tudjon nyújtani a hallgatóknak?

Á. L.: Az előző években olyan nagy lett a magyar műszaki felsőoktatás lemaradása, hogy ma már több mint kétszeresére kellene
emelni a költségvetést. Ha hosszabb távon stabilizálódna a képzés
ﬁnanszírozása, akkor GDP-arányosan a jelenlegi hozzájárulás másfélszeresét kellene beforgatni a mérnökképzésbe. De az első években ennél sokkal nagyobb pénzügyi támogatásra lenne szükség
a hatalmas lemaradások miatt.
Biztos, hogy a problémák pusztán pénzügyi alapúak? Biztosak önök benne, hogy ha hirtelen drasztikusan megnőne
az állami támogatás mértéke, egy csapásra megoldódnának
a gondok? Az egyetemek biztosan arra költenék ezt a pénzt,
ami a hatékonyságuk növelését legjobban szolgálja?

Á. L.: Épp ebben rejlene az ipar legfontosabb feladata: hogy elmondja az akadémiai szférának, hogy mire van szüksége, és ezeket

Az összes mérnöki szakmát tekintve nyolc-tíz százalék körüli a nők aránya. A mérnöki szakokra jelentkező ﬁúk száma megfelelő, de a lányok nagyon hiányoznak. Ha ugyanannyi lány jelentkezne mérnöknek, mint ﬁú, az lenne a megfelelő, és megoldaná a szakemberhiányt.
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TANÁR
Megfelelő számú tanár
Fizetés
Karrierút

ESZKÖZ

ÉPÜLET
Épület alkalmassága

Szükséges eszközpark
Mennyiség
Minőség

Megfelelő tudású tanárok
Tapasztalat
Elvárások (diákok)

Motiváltság

Megközelíthetősége
Elérhetősége

Eszközök használata

Épület mérete

Oktató tudása
Gyakorlati vizsgák

Felosztás (laborok)

Eszközpark fejlesztése

Megfelelő óraszám
Versenyeztetés

Ipari kapcsolatok

Tanulószobák
Légkondicionálás

Alaptantárgyak színvonala

Szervezeti felépítés

Közös stratégia
Gyakornokok

Nyelvtudás

Természettudomány
Alap szakmai

Speciﬁkus szakmai tárgyak

Nyelvi kurzusok
Ösztöndíjak

Extrák

Saját források
Cégek támogatása

Szükséges tanszékek
Autonómia

Változásmenedzsment

Minőség
Mennyiség

Sebesség
Minőség

Gyakorlati oktatás

Nemzetközi projektek

Óraszám
Eszközpark

EGYÉB

Megfelelő számú
és tudású pályakezdő műszaki
szakember

Külföldi egyetemek
Kutatóközpontok

TANANYAG

SZERVEZET

A mérnökképzéshez szükséges feltételrendszer a megfelelő számú és tudású pályakezdő szakember biztosításához

az igényeket hogyan lehet a legjobban az oktatás fejlesztésével
kielégíteni. Együtt kell működnünk, és a közös bölcsességre kell
alapoznunk a fejlődés útjának kijelölését.
B. Zs.: Nagyon fontos lenne, hogy az oktatói közösség motiváltságát erősítsük, részben pénzügyi eszközökkel. Meg kell találnunk
azokat a rátermett tanárokat, akik azután az egész évfolyamot képesek lesznek motiválni.
Itt ugyanakkor fennáll a felsőoktatáson belüli bérfeszültség eszkalálódásának veszélye. Ha a mérnök-tanárok fizetését hirtelen elkezdik jelentősen növelni, sorra fognak
jelentkezni a más területeken tanító, kutató szakemberek,
azt kérdezve, hogy az ő fizetésük miért nem emelkedik.

Á. L.: A bérfeszültséget úgy lehet feloldani, hogy szigorú teljesítményértékelést vezetünk be. Ki mit tesz le az asztalra, az mennyire
hasznos. A mérnöki szakokat igen egzakt módszerekkel is össze lehet hasonlítani, hiszen az Oktatási Hivatalnak pontos adatai vannak
arról, hogy az egyes egyetemekről kikerülő végzősök hogyan tudtak
elhelyezkedni, mennyi pénzt keresnek. Ezek a mérőszámok végső
soron a felsőoktatási intézményt minősítik. Ebből kiderülne, hogy
melyik egyetem volt jobb, és melyik a rosszabb. Én mérnökfejjel csak
azt tudom mondani, hogy jó döntéseket csak pontos számok alapján lehet hozni. Ha az oktatók minősítését elkenjük, és már a bemeneten ködösítünk, akkor a kimenet biztosan értelmezhetetlen lesz.

Mekkora a szórás a magyar műszaki képzést nyújtó felsőoktatási intézmények színvonalában? Magyarul: vannak-e
olyan intézmények, amelyeken nagyon gyenge az oktatás
minősége, és ennek megfelelően az onnan kikerült végzősök tudása is gyenge?

Á. L.: Szövetségünknek van rálátása a mérnöki felsőoktatás egészére, és valóban jelentős különbségek vannak az egyes intézmények színvonalában. Vannak iskolák, amelyek remekül képzett
hallgatókat bocsátanak ki az ipar és a társadalom számára, de
olyanok is vannak, amelyek szerényebbek e tekintetben. Ugyanakkor ebben a mérnökínséges időszakban, amikor egyébként is hiány
van szakemberekből, én nem záratnék be egyetlen felsőoktatási
intézményt sem. Egy kevésbé jó mérnök még mindig el tud helyezkedni az egyszerűbb munkakörnyezetbe. Még mindig sokkal
jobb, ha van egy félművelt mérnököm, mint ha senkim se lenne.
Ezeken a helyeken az oktatói gárdát kellene frissíteni, mobilizálni,
és az oktatókat is érdemes lenne kivinni az iparba. Bedobnám őket
a mély vízbe, hadd lássák, mit csinál egy fejlesztési vagy gyártástechnológiai osztály.
B. Zs.: Magyarországon nagyjából kéttucatnyi állami fenntartású
egyetem létezik, amelyek 50-60 százalékán működnek mérnöki
karok. Ezeket nem zárhatjuk be, mert később az akkreditációs eljárás miatt nehéz lenne őket újra megnyitni. Tehát az lenne a megoldás, hogy a most meglévő egyetemek színvonalát emeljük.
A pénzbeli és a személyi, motivációs problémák elválaszthatók egymástól a műszaki felsőoktatásban?

Bérkiegészítési célú pályázatok
Mit kell alapvetően megváltoztatni az oktatáson? Az átadott
tananyagot? Az oktatás módszertanát, eszközeit?

Á. L.: Az eszközök kardinális kérdést jelentenek. Ne tízéves, hanem
korszerű gépekkel oktassanak. Álljanak rendelkezésre az ipar által használt szoftverek. Nem kell teljes gyártósorokat beszerezni
az egyetemekre, de bizonyos, központi jelentőségű elemeket bizony meg kell vásárolni, hogy fel tudjuk a diákokat készíteni azokra a kihívásokra, amelyek az iparban várnak rájuk. A professzorok
utaztatása is rendkívül fontos lenne. A magyar szakembereket ki
kellene küldeni külföldre vendégprofesszornak, illetve nekünk is
sok vendégprofesszort kellene fogadnunk. A tudástranszfert semmi mással nem lehet pótolni.

Á. L.: Bajosan elválaszthatók ezek. Hiszen, ha egy intézmény alulﬁnanszírozott, akkor az oktatók hajlamosak lesznek olyan pályázatot írni, amelyet nagy eséllyel megnyernek, függetlenül a valós
hozzáadott értéktől. Amikor megnyerték a pénzt, valahogy leadminisztrálják a teljesítést, de hogy ebből a projektből valóban
lesz-e valami ténylegesen használható termék, már a kutyát sem
érdekli. Nagyon gyakori a keresetkiegészítési célú pályázat, amiben
senki sem akar új dolgot létrehozni. Ezért kell az egész rendszert
alapjaiban megreformálni. Biztosítanunk kell a szükséges forrásokat az arra érdemes oktatóknak, egyetemi vezetőknek, akik cserébe az ország javát szolgáló, magasan kvaliﬁkált és legfőképpen
tettre kész mérnökökkel fogják meghálálni a segítséget. ¡
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Szerző: Buzafalvi Győző

Cégﬁlozóﬁánk:
a vevő a király!
Az egri székhelyű Alu Casting Support Kft. gyártási kapacitása 2012-től ugrásszerűen
megnőtt. Sánta Szabolcs kereskedelmi igazgatót a megtett út állomásairól és arról is
kérdeztük, mi a könnyűfémes alapú öntészeti cég jövőképe.
Miben rejlik az öntészet varázsa?
– Nagyon nagy kihívás, hogy valaki megtervez valamit és utána azt mi tulajdonképpen fémből létrehozzuk számára oly
módon, ahogyan azt a megrendelő elképzelte. Mindig érdekes
kérdés, hogy van a vevőnek valamilyen kérése, és azt az igényt
milyen módon, mennyire pontosan és milyen jól, hatékonyan
tudjuk kielégíteni, megvalósítani. Fontosnak tartom elmondani, mit vallunk: cégünk filozófiája az, hogy a vevő a király, az ő
szava az elsődleges. Célunk, hogy a legmegfelelőbben szolgáljuk ki őt. És akkor itt beszélhetünk a minőségről, a szállítási
pontosságról. Szólhatunk a terméket kísérő egyéb szolgáltatásokról, például bármilyen fejlesztési lehetőségről, költséghatékonyság-növelő intézkedésről, amit el tudunk érni az öntészeti
folyamat során, és esetleg javaslatként elmondjuk, hogy milyen formába öntjük.
Mi a fő tevékenységük?
– Öntészeti gravitációs tevékenységgel foglalkozunk. Ez a fajta technológia nem alkalmas tömeggyártásra. Nem is akarjuk
azt csinálni, mert leginkább kis darabszámú, prototípus, il-

letve olyan alkatrészek gyártásával foglalkozunk, amelyek úgy
10 ezer darabot tesznek ki. Éppen ezért vagyunk a beszállítói
olyan autóipari cégeknek, melyek luxus- és komoly prémiumkategóriás autókat gyártanak, mint például a Lamborghini,
a Porsche, a Sport BMW-k és az Audi. Nem szólom le a többi
autómárkát, de mi nem Volkswagen Golf kategóriájú autókba készítünk alkatrészeket, abból eladnak másfél milliót egy
évben. Olyan autók beszállítói vagyunk, melyekből évente háromezret adnak el. És ettől kényelmes, jó a helyzetünk, őrizni
tudjuk a pozícióinkat, mivel ezeknek az autómárkáknak az érzékenysége a piac változásaira vagy a válságokra, illetve a konjunktúrákra való érzékenysége nagyon kicsi. Aki Porschét vásárol, arra kevésbé hat a gazdasági világválság, mint arra, aki,
mondjuk, Daciát vesz.

Kijelenthetjük, hogy lejárt a hagyományos öntödék kora,
a könnyűfémes alapú öntödéké a jövő?
– Valóban, egyre kevésbé használatos a nehézipari öntészet.
Manapság már igen kevés alkatrész készül acélból, pontosan
azért, mert olyan ötvözeteket lehet gyártani alumíniumból
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is, melyek tulajdonságai vetekszenek az acél fizikai tulajdonságaival. A világban az a trend, hogy az alkatrészek háromnegyede már nem vasalapú.

Milyen a vevőkörük?
– Pozitív és nagyon jó helyzet számunkra, hogy igen sokszínű
a termékpalettánk, tehát nagyon sok iparágba szállítunk. Cégünk stabilitása ezért kiváló, mert nincs kitéve az egyes iparágak hullámzásainak, kilengéseinek. A nyomdaipartól kezdve
szállítunk alkatrészeket az elektronikai iparon keresztül a fafeldolgozó iparba, természetesen az autóiparba, a pneumatika-, a hidraulikagyártóknak, a gépgyártó cégeknek, vagyis
sokféle üzlet van, ami különböző piacokat jelent. Nagyon sok
német anyacég magyarországi leányvállalata keres meg minket különféle munkákkal. Teszik ezt azért, mert anyavállalataiktól jót hallottak rólunk, és feladatként is megkapták tőlük,
hogy a jó minőség érdekében létesítsenek velünk beszállítói
kapcsolatot. Cégünk jó hírével magyarázható, hogy a hozzánk
visszatérők 90 százaléka közülük kerül ki. A kihívásokra jó
megoldással válaszolunk, és ennek gyorsan terjed a híre. Termékeink 85 százaléka megy külföldre, döntően Németországba, kisebb tételekben van francia, szlovén, szlovák, lengyel és
brit üzleti partnerünk. A belföldi értékesítés aránya 15 százalék. A tavalyi összárbevételünk 2,7 millió euró volt, idén elérjük, sőt meg is haladjuk a hárommillió eurót.
Jelentős mérföldkő az Alu Casting életében az ez év májusi
beruházásuk…
– Igen. Átköltöztünk egy új csarnokba, használatba vettünk egy
újabb 200 négyzetméteres gyártóterületet, amivel közel félmillió eurónyi új géppark valósult meg. Ennek előnye az, hogy
eddig valamelyik külső beszállító végzett nekünk valamilyen
hőkezelést, ám azt mostantól házon belül megcsináljuk. Ez
pénzügyi szempontból nagyon fontos, másrészt a hőkezelési
eljárásoknak is rengeteg módja van, sok dolgot lehet elérni
vele. Ennek a tudása nem volt meg eddigi beszállítóinknak.
Az történik a hőkezelés során, hogy más tulajdonságot kap
az alumínium, és a hőkezelés milyensége, módja határozza
meg, hogy milyen lesz a végső tulajdonság. Ezekben is vannak
igen finom megoldások, melyekkel szilárdságot, rugalmasságot érhetünk el egyes alkatrészeknél, daraboknál. A másik
beruházásunk egy szemcseszóró berendezés volt, ezzel sokkal
hatékonyabb, gyorsabb az alkatrészek tisztítása. Homogénebb,
mint előzőleg volt. Az is előny, hogy eddig csak a meglévő csarnokban tudtunk gondolkodni, az új csarnok viszont lehetőséget biztosít arra, hogy növeljük az öntészeti kapacitásokat. Hét
új öntőgéppel lettünk gazdagabbak, bővült tehát az öntödei
kapacitásunk, és ez lehetőséget teremt új termékek gyártására
és a vevőink még gyorsabb és hatékonyabb kiszolgálására.
Mi jellemzi a cég vezetői struktúráját?
– Az ügyvezetés kétpólusú. Én foglalkozom a gazdasági, kereskedelmi ügyekkel, Uwe Friese pedig a technikai, technológiai, műszaki résszel. Az elmúlt időszakban az intenzív
növekedés volt a prioritás. Most azt tűztük ki célként, hogy
kicsit lassuljunk le növekedésben, stabilizáljuk folyamatainkat, ami majd egy jó irányú, erős alapot biztosít a jövő-

beli növekedéshez. Nem akarunk annyira pörögni, hogy
centrifugába kerüljünk, és a végére a növekedés érdekében
beáldozzunk olyan dolgokat, ami a stabilitás kárára mehet.
A működő folyamatainkat stabilizáljuk, ami magába foglalja
az adminisztratív, a gyártási, a tervezési részt és a kiszolgálást is. Olyan rendszert hozunk létre, mely nemcsak ötszáz,
de ötezer termékkel is ugyanolyan simán és zökkenőmentesen működik. Új tanúsítványt, a legkomolyabb német autóipari szabványt szeretnénk bevezetni működésünkbe. Jelenleg ötszázféle öntvényt gyártunk, amiből forgácsolással és
egyéb megmunkálással lehet hétszáz is.

Vannak-e munkaerőgondjaik?
– Nekünk az ember az egyik legfontosabb tényező a gyártásban. Az alumíniumöntészet nem egy elterjedt iparág hazánkban, nem lehet minden sarkon jó szakembert találni.
Arra törekszünk, hogy hosszú távon tudjunk együtt dolgozni
a munkavállalóinkkal, ezért bérben és egyéb juttatásban megpróbáljuk a helyi trenden felül fizetni az embereket. Tisztában
vagyunk ugyanis azzal: sok időt és energiát kell arra fordítanunk, hogy a felvettek a későbbiekben az adott területen önállóan, a problémát megoldva tudjanak dolgozni. Komolyan
vesszük a képzést, nem szeretnénk, hogy tízezer forint miatt
elmenjenek a szomszédos céghez. Nálunk a munkahelyváltásból származó fluktuáció a nullához közelít.
Mennyire tudatosan készülnek a jövő feladataira?
– A folyamatos fejlesztés, mint cél, mindig ott lebeg a szemünk
előtt, és igyekszünk ezt a szemléletet a munkavállalóinkba is
belenevelni. Hogy a legprofibbak abban, amit csinálnak. Sok
cégnél kiakasztják az irodák falára a tanúsítványokat, a szabványokat, viszont a tényleges folyamatok meg a napi rutinok
nem úgy működnek, ahogy az le van írva. Ezt csak úgy szabad
csinálni, hogy ez nemcsak látszat, hanem a valóságban is így
működik a cég. Nálunk ez is rendben van. ¡
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üzemanyag- és nehézfém-szennyeződés • szelektív gyűjtés

Kármentesítés
A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
megtisztítja az esztergomi Strázsa-hegy
környékét a korábban ott állomásozó
szovjet harckocsizók üzemanyag- és
nehézfém-szennyeződésétől.

A

területet már a Monarchia idején is katonai gyakorlatozásra
használták. Az első világháború után Esztergom határvárossá
vált, s ezzel katonai szerepe megnőtt. A második világháború után
a Strázsa-hegy a magyar honvédség gyakorlótere volt, 1956-tól pedig a szovjet déli hadseregcsoport harckocsizó és vegyvédelmi alakulatai használták. Az egykori katonai területen a tavak iszapjában
toxikus fém-, a lebontott üzemanyag-tárolók környezetében pedig
jelentős szénhidrogén-szennyezettséget mutattak ki. Ezért egy közel 600 millió forintos projekt keretében a szennyezett földet kitermelik az üzemanyag-tárolónál, a tavakban lévő szennyezett iszapot pedig szikkasztás után ártalmatlanítják. A tavak kármentesítését és az élőlények visszatelepítését őszre fejezik be. A volt üzemanyag-tárolónál viszont a betonlétesítmények bontását is elvégzik,
így ott 2021 augusztusára állhat helyre a természetes állapot.
Füri András, a Duna–Ipoly Nemzeti Park igazgatója tájékoztatójában kitért arra is, hogy a 2,7 hektáros, most megtisztítandó terü-

let ivóvízbázisok közelében, kiemelten érzékeny helyen található.
Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy az országos környezeti kármentesítési
programban 1996-ban 30 ezer szennyezett helyszínt azonosítottak. Az ártalmatlanítás költségét 1000 milliárd forintra becsülték,
és harmincéves időtartammal számoltak. Eddig 582 helyszínt tisztítottak meg állami felelősségvállalási körben. ¡

Tudni kell, hogy mit hova…
Hiába a jó szándék, ha a szelektív gyűjtőkbe
szennyezett vagy nem oda való hulladékot
dobunk, azzal többet ártunk, mint használunk.

M

agyarországon 2014 óta elkülönítetten kell gyűjteni a háztartási hulladékot:
az otthonunkban a papírt, a műanyagot és a fémet, a gyűjtőszigeteken pedig
az üvegeket. Azonban attól, hogy valami műanyagból, fémből vagy papírból készült,
még nem biztos, hogy a szelektív gyűjtőbe lehet dobni. Ezért ajánlatos előbb elolvasni a szolgáltatók tájékoztatóit, illetve a gyűjtőedényeken feltüntetett eligazításokat, és pontosan követni az útmutatásokat. A szelektív gyűjtőkbe csak zsiradéktól,
ételmaradéktól, illetve a becsomagolt termék maradékától mentes anyagot szabad
tenni, azt is minél kisebbre préselve, az összehajtott és kötözött kartondobozoknak
pedig nem a gyűjtőben, hanem a mellett van a helyük. A megfelelő üzletekben pél-
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dául térítésmentesen leadhatók a feleslegessé
vált elektromos és elektronikai készülékek, elemek, gyógyszerek, növényvédő szerek és csomagolások. További speciális átvevőhelyek és
hulladékudvarok állnak rendelkezésre a máshová ki nem dobható akkumulátor, gumiabroncs, valamint a használt sütőolaj elhelyezésére. Az ökotudatos viselkedés elsajátításában
a legfontosabb lépés mégis csak az, hogy anynyit és olyasmit vásárolunk, amire valóban
szükségünk van. A gazdasági szereplők szemléletváltása is elengedhetetlen, és ma már egyre
több nagyvállalat tesz azért, hogy csökkentse
környezetterhelését. A Mizse természetes ásványvíz gyártója például elsőként helyezett el
„zöld üzeneteket” a ﬂakonok címkéin, hogy ezzel is elősegítse helyes gyűjtésüket. ¡

megújuló áramtermelés, karbonsemlegesség, energiahatékonyság, tárolókapacitás

Szerző: Paulik Katalin

A klímasemleges
unió felé
Óriási hazai napelemes beruházásokról szólnak a hírek, valamint arról,
hogy Pakson elkezdődött az új atomerőmű-beruházás. Egyebek között erről
is kérdeztük Tóth Boldizsárt, a Megújuló Energia Szervezetek Szövetségének elnökét, aki szerint 2050-re a fosszilis tüzelőanyagokat teljes egészében
ki lehetne váltani megújuló energiaforrások felhasználásával.
Hol tart Magyarország a megújuló energia felhasználásában?

– Sajnos egyelőre még nem állunk olyan jól a megújuló áramtermelésben, mint szeretnénk. Napjainkban hatalmas változások zajlanak a világban az energetika területén, teljesen átalakul
a hagyományos erőművi és átviteli hálózati modell, és a hőenergia-rendszerek is más alapokra helyeződnek. Az e-mobilitás, azaz
a gépjárművek működtetéséhez használt tiszta energia fokozatosan átveszi a hagyományos meghajtások szerepét. Az új technológiák döntő szerepet fognak játszani a klímavédelemben és
az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében.
A jelenlegi trend alapján úgy tűnik, hogy a megújuló energiaforrások közül a napenergia-hasznosítás nyújthat leginkább valódi alternatívát a jövőben a fosszilis eredetű
üzemanyagok kiváltására. Egyetért ezzel?

– Mértékadó szakmai szervezetek, mint például a Nemzetközi
Energiaügynökség (IEA) hosszú távú előrejelzéseikben azt prognosztizálják, hogy a villamos energia előállításában a nap- és a szélerőművek közel fele-fele arányban lesznek jelen a jövőben, míg
a másfajta megújulók ennél jóval kisebb szerepet játszanak majd.
A fejlődés iránya arra enged következtetni, hogy az Európai Unióban 2050-re az áramtermelést és a szükséges hőt is megújuló
energiaforrásból származó árammal fogják előállítani. A legújabb
uniós irányelvek szerint tehát a megújulók által előállított villamos
áramnak körülbelül a felét prognosztizálhatjuk napenergiából,
a többit pedig szélenergiából. Ezeknél a technológiáknál, valamint
az energiatárolásban olyan szintű fejlődés tapasztalható, ami lehetővé teszi, hogy 100 százalékban megújuló alapon lehessen biztosítani az elektromosenergia-ellátást. Magyarországon egy 2016-os
kormányrendelet alapján a napenergia-felhasználás került előtérbe. Jelenleg az ország összesen körülbelül 450 megawatt napener-
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Az Európai Bizottság Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT)
kidolgozását kérte 2016-ban a tagállamoktól, egységes
módszertan alkalmazása mellett, egységes tartalommal.
Az idén májusban közzétett Nemzeti Energia- és Klímaterv
tervezetben a magyar NEKT legfontosabb célkitűzései között
szerepel az üvegházhatású gázok bruttó kibocsátásának minimum 52 százalékos csökkentése 2050-ig, megjegyezve, hogy
a preferált érték 1990-hez képest 85 százalék, amennyiben
ezt a gazdasági lehetőségek lehetővé teszik. Köztes célként
a tervezet 2030-ig az üvegházhatású gázok kibocsátásának
legalább 40 százalékos csökkentését, valamint a megújuló
energiaforrások primerenergia-fogyasztáson belüli 20 százalékos részarányának elérését tűzi ki célul. A dokumentum
kitér arra, hogy az előrejelzések szerint a meglévő szakpolitikai intézkedések eredményeként 2030-ra a megújuló alapú
villamosenergia-termelő egységek beépített teljesítőképessége meg fogja haladni a 4600 megawattot, amiből több
mint 4000 megawattot a napelemek tesznek ki. A megújuló
forrásból származó villamos energia mennyisége 2030-ban
várhatóan meghaladja a 6500 gigawattórát, amelynek közel
70 százalékát napelemek biztosítják. A megújulóenergia-hasznosítás részaránya a prognózis alapján 2030-ban a bruttó
végső villamosenergia-fogyasztás 12,8 százalékát teszi ki.

giát termel, a szélenergia 2006-ban kiosztott kapacitásengedélye
330 megawatt, amiből nagyjából 325 megawatt működik. Azóta
sajnos új szélerőművek építésére nem adtak ki engedélyt, azonban
önmagában a napenergiára hagyatkozni nem lehet. A világtendenciák egyértelműen azt mutatják, hogy a szélenergia-technológia is nagyon nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt években. A napenergia-felhasználás 2008 után – a napelemek árának

jelentős csökkenése folytán – kezdett el fejlődni. Kína napjainkra
a legyártott napelemek mennyiségét tekintve piacvezetővé vált, és
ma már a napenergia alkalmazásában is az első helyen áll. Érdekes
ellentmondás ugyanakkor, hogy ezzel egy időben a világ számos
pontján fosszilis üzemanyaggal, például szénnel működő erőművek építését támogatják és ﬁnanszírozzák. Ez azért is visszás, mert
a szén-dioxid-kibocsátás következményei globálisak. Tehát a foszszilis technológiát lehet exportálni, de annak negatív következményeit mindenki kénytelen lesz viselni. Mellesleg jegyzem meg,
hogy ezt a játékot többen is játsszák, például Nagy-Britannia is.
Ahhoz, hogy valóban elnyerje a zöld státuszt, és ne a kínaiak folyóit és levegőjét szennyezze a gyártás során, a napenergia-iparágat biztonságossá és fenntarthatóvá kellene
tenni, amely környezetbarát a termék teljes életciklusa során, a kötelező újrahasznosítást is beleértve. Történt-e változás ebben az utóbbi években?

– Jelenleg még jogos a kritika. A sajtóban cikkek jelentek meg arról,
hogy a napelemgyártás-technológia környezetszennyező. Csakhogy minden új technológia természetes velejárója, hogy először
valamilyen irányban elindul a fejlődés, és a jelentkező problémákat utána oldják meg. Biztos vagyok abban, hogy nagyon nagy keresleti piac fog megjelenni például a lejárt élettartamú napelemek
újrahasznosítása terén. Mi úgy látjuk, hogy egyirányú utcában haladunk, és mindannyiunknak tudomásul kell vennünk, hogy a hagyományos energiaipar nem mehet úgy tovább, mint korábban,
hiszen a káros következményeivel naponta szembesülünk. Nagy kihívás előtt áll a nemzetközi és a hazai energiaipar, mert egy teljesen
új technológia bevezetésének velejárói a problémák is, amelyeket
csak fokozatosan lehet kiküszöbölni. A fejlődés óriási léptekkel
halad előre ezen a területen. Jelenleg szilíciumalapú napelemeket használunk, de létezik például egy olyan alapanyag, amely már
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évek óta foglalkoztatja a kutatókat, mivel könnyen hozzáférhető
és rendkívül nagy mennyiségben fordul elő a természetben, ez
a perovszkit kristály. Több európai egyetemen is dolgoznak kutatók
iparági partnerek bevonásával nagy hatékonyságú perovszkit-alapú
napelemcella fejlesztésén. A kutatási eredményeik mára olyan
szintre jutottak, hogy japán és amerikai egyetemek is elkezdtek foglalkozni a modul hatékonyságának javításán. Az eddigi eredmények
kifejezetten biztatóak, információim szerint Magyarországon a Bay
Zoltán Kutatóintézetben is folynak ezzel kapcsolatos kutatások.
Mi foglalkoztatja jelenleg leginkább a szakembereket ezen
a területen?

– Annak az új útvonalnak a kiépítése, amely a tiszta energiájú jövőbe vezet. Vasúti hasonlattal élve, az új pályára álláshoz a váltót
át kell állítani. A legfontosabb a politikai döntés, ami uniós szinten
tulajdonképpen már eldőlt, és itthon is elkezdődött a váltó átállítása, ugyanakkor megújuló energetikai szempontból közel sem
elég mértékben és módon. A karbonsemleges pályára való teljes
átállást az Európai Unió 2050-re célozza meg, ami azt jelenti, hogy
2050-ben már nulla szén-dioxid-kibocsátás engedhető meg. A legelső lépések között kellene lennie az épületek energiahatékonyságának a javítása: hazánkban 3-3,5 millió ház és lakás van, amelyek
döntő részben rendkívül energiapazarlók, azonban megfelelő átalakítással az energiaigényüket a jelenleginek a felére, harmadára
lehetne csökkenteni. Ehhez kormányzati intézkedésekre van szükség. A feladat akkora, hogy nem lehet egy lépéssel csak úgy eljutni
a végére. A megújuló energiarendszerre történő átállás érdekében
mi úgy látjuk, hogy először ki kell jelölni a rövid és középtávú célokat, majd minden fejlesztést és beruházást alá kell rendelni azok
elérésének. Az európai országok többségében a 2050-re kitűzött
célt veszik alapul.
Ehhez ki kell alakítani a megfelelő jogszabályi környezetet, valamint a műszaki és informatikai feltételeket, hiszen
a jelenlegi sugaras hálózatot felváltja egy teljesen új alapokon működő energetikai rendszer…

– Az új, elosztott energetikai rendszerben egyidejűleg termelő és
fogyasztó is mindenki. Ha tudjuk, hogy 2050-re mekkora energiamennyiséget fogunk betáplálni – és vételezni – megújulókból, akkor ahhoz mérten kell az úgynevezett elosztott energiarendszerhez igazodó villamosenergia-hálózatot is kialakítani, ez szintén hatalmas feladat, amiről még nem sokat hallottunk. Németországban például két nagy kapacitású átviteli hálózatot építenek, amely
a villamos energiát szállítja észak–déli irányban, erre kapcsolódnak
rá a különböző regionális fogyasztók, és az ország egész területén
működő szél-, illetve naperőművek áramtermelését szintén ebbe
fogják betáplálni. Az európai energiaunió transznacionális energiahálózatok kiépítésén keresztül fog megvalósulni, így hosszú távon
az EU polgárai egy egységes hálózat vételezői és beszállítói lesznek.
Az európai energiaunió feladata lesz gondoskodni a biztonságos,
megﬁzethető és éghajlatbarát energiaellátásról Európában.

Jelenleg szilíciumalapú napelemeket használunk, de könynyen hozzáférhető és rendkívül nagy mennyiségben fordul elő
a természetben a perovszkit kristály. Több európai egyetemen
is dolgoznak kutatók iparági partnerek bevonásával nagy hatékonyságú perovszkit-alapú napelemcella fejlesztésén.

ruházási szándékát először be kell jelentenie az áramszolgáltatónak, amely ezt követően kiad egy szakvéleményt, hogy a tervezett
erőmű csatlakozását helyileg hol és milyen feltételekkel fogadja.
Ez alapján kell a csatlakozási tervet elkészíteni, majd elfogadtatni
a szolgáltatóval, továbbá megszerezni az építési engedélyt a beruházáshoz. Ezek birtokában lehet beadni a pályázati kérelmet
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. Az engedélyezés folyamata nem egyszerű: a létesítésre vonatkozó szabályozások menet közben is változnak, ami minden tervező-fejlesztő
rémálma. Rendeletek és szabályok állandó változtatása közben egy
engedély megszerzése nagyon nehéz – ha nem lehetetlen.

Mi a helyzet itthon?

Mindeközben tudjuk, hogy sorra adják át a naperőműveket
az országban…

– Magyarországon egyelőre ettől még messze vagyunk. A meglévő villamosenergia-átviteli hálózatra úgy lehet bizonyos mennyiségű napenergiát termelni, hogy például egy kis méretű naperőmű
– 500 kilowatt alatti teljesítményű – építését tervező cégnek a be-

– Haladunk előre, csak még nincs kikövezve a megvalósításhoz
vezető út. Meggyőződésem, hogy ezt a hatalmas feladatot egy
megújulóenergia-törvény lenne képes kezelni, hogy könnyebb
legyen a köz- és magánberuházások elindítása a tiszta energiára
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A karbonsemlegesség elérésének egyik elsődleges feladata az épületek energiahatékonyságának javítása:
hazánkban 3-3,5 millió ház és lakás van, amelyek többsége rendkívül energiapazarló, ám megfelelő
átalakítással az energiaigényüket a jelenleginek a felére, harmadára lehetne csökkenteni.

való átállás érdekében. A szakma természetesen örül a napenergiával kapcsolatos lehetőségeknek. Ugyanakkor hiányosnak látjuk
a szakmai kézben tarthatóságot. Szakmailag sem értjük pontosan, hogy mi teszi szükségessé a feltételek menet közbeni megváltoztatását. Németországban például a 2000 óta létező megújulóenergia-törvény alapján minden év elején meghatározzák az adott
évre szóló teljesítménykapacitást és a tarifát. Egy beruházó, ha épít
egy maximum 750 kilowatt teljesítményű naperőművet, akkor
a megújuló törvény alapján meghatározott tarifát kapja az engedély kiadását követő húsz évig, és egyértelmű a számára, hogy mit
kell tennie a folyamat véghezviteléhez. Ha ennél nagyobb kapacitást szeretne létesíteni, azt tendereljárásban teheti meg. A világ
az új energetikai rendszer irányába halad, és ezért a kitűzött célnak
kell alárendelni a fejlesztéseket. Fontosnak tartom megemlíteni
azt is, hogy a megújuló iparban méltatlanul kevés szó esik például
a hidrogén üzemanyagként való felhasználásáról, ami szintén komoly lehetőséget rejt magában. Dániában például szélturbinával
előállított villamos árammal bontják a vizet, a hidrogént pedig
háztartásokban vagy buszok üzemanyagaként használják fel. Tiszta energiából állítanak elő tiszta energiát, nincs semmilyen károsanyag-kibocsátás.
Milyen feladatok elé állítja a szakembereket a megújulókból származó energia tárolása?
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– Egy másik hatalmas feladat a megújuló energia, illetve a kiegyenlítő energia biztosítása, valamint tárolása. Közismert, hogy a megújuló forrásokból származó energiatermelés időjárásfüggő, ezért
kell egyrészt kiegyenlítő energiát, másrészt tárolókapacitást biztosítani mellé. A technikailag jelenleg legmegfelelőbbnek számító lítiumion-akkumulátorok ára tíz év alatt az egyötödére esett vissza,
és további 70-80 százalékos árcsökkenés várható 2030-ig. Az energiatároló létesítmények a Bloomberg legfrissebb előrejelzése szerint a világon exponenciálisan megsokszorozódnak a közeli jövőben: a 2018-ban üzembe helyezett 9 gigawatt/17 gigawattóráról
2040-re a tárolókapacitás 1095 gigawatt/2850 gigawattóra lesz.
A helyhez kötött energiatárolásnak ez a 122-szeres növekedése
a következő két évtizedben 662 milliárd dolláros beruházást igényel majd. Ugyanez a jelentés előre jelzi a lítiumion-akkumulátorok kilowattóra-költségeinek további 50 százalékos csökkentését
2030-ra, mivel a kereslet két különböző piacon növekszik: a helyhez kötött tárolók és az elektromos járművek területén. Alapvető
változások zajlanak az energiarendszerben és a szállítás területén.
A csökkenő szél-, napenergia- és akkumulátorköltségek alapján ez
a két energiafajta teszi ki 2040-re a világ összes villamosenergiafelhasználásának közel 40 százalékát a jelenlegi 7 százalékkal szemben. Az elektromos személyszállító járművek 2040-ig a világ globális személygépjármű-ﬂottájának harmadát teszik majd ki a jelenlegi másfél százalékkal szemben.

zöldkörnyezet
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A tárolásnál azonban nem csupán akkumulátorokban kell gondolkodnunk. Minden ilyen rendszerben van lehetőség felhasználói,
területi vagy országos szinten a megújulókból származó energia tárolására. A tervezett, de meg nem épített prédikálószéki szivattyús
energiatározót – úgy emlékszem – 400 megawattra tervezték, ami
végül nem valósult meg, pedig segíthette volna és segítené a magyar villamosenergia-hálózatot például a terheléskiegyenlítésben
és a szabályozásban. Szakmailag szerintem ma is indokolt lenne
szivattyús energiatározók létesítése, és egyértelmű, hogy egy megújuló energiaforrás alapú rendszerben erre szükség is van.
2050-ben Magyarország energiamixében milyen arányokat képzel el? Gondolja, hogy teljes egészében át lehet állni
a megújuló energiafajtákra?

– Technikai szinten teljes biztonsággal ki lehet jelenteni, hogy elérhető a 100 százalékos megújuló energiahányad.
Az atomenergia szintén tiszta energiafajta, nincs károsanyag-kibocsátás. Harminc év múlva lesz a mixben?

– Ne feledjük Csernobilt, illetve Fukusimát, vagy azt, hogy a kiégett
fűtőelemek több tízezer évre jelentenek veszélyt. Ezek tárolására
a mai napig nincs megnyugtató válasz. Kijelenthetjük, hogy hoszszú távon a fejlődés nem az atomenergia irányába halad. Az Európai Unióban 2018-ban az energetikai beruházások 95 százalékát
a megújuló energiaforrások beruházásai tették ki. Határozott véleményem, hogy hazánknak is ebben az irányban kellene haladnia.
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy például Németországban külszíni fejtésű barnaszénbányákat nyitnak. Nem gondolja elhamarkodott lépésnek, hogy a Fukusima után bezárt atomerőművek termeléskiesésének pótlására megnövelték a sokkal környezetszennyezőbb szénerőművek teljesítményét?

– Az atomerőművek leállítása politikai döntés volt. Nyilvánvalóan
nem jó, hogy emiatt a komoly károsanyag-kibocsátással járó szenes erőművek kerültek előtérbe, mert szennyezik a környezetet.
A németek az atomerőművek leállítására vonatkozó politikai

Az Európai Tanács júniusi ülésén nem született egyhangú
megállapodás a 2050-re javasolt szén-dioxid-semlegesség
eléréséről. Csehország, Lengyelország, Észtország és Magyarország a konkrét dátum kitűzésével nem értett egyet, mivel
a klímasemleges unióra való áttérésnek úgy kell megvalósulnia, hogy az ne jelentsen irreális terheket a tagországoknak.
Így a kormány- és államfői csúcstalálkozón elfogadott közös
zárónyilatkozatba végül ez a mondat került: „A tagállamok
túlnyomó többsége szerint a klímasemlegességet 2050-re
meg kell valósítani.” Az ülést követően az MTI-nek eljuttatott közleményében a magyar kormány szerint: „A megújuló
és atomenergia együttes használatával 2030-ra a hazai
áramtermelés akár 90 százaléka is szén-dioxid-mentes lehet.
A 2050-re kitűzött klímasemlegesség (szén-dioxid-semlegesség) azonban óriási kiadásokkal járna, és hatalmas terheket
róna a magyar ipar számára. Az említett javaslatot felelősen
addig nem lehet támogatni, amíg nem tudjuk, hogy az Európai
Unió mekkora forrásokat tud rendelkezésre bocsátani az ipar
modernizálására.”

A megújuló forrásokból származó energiatermelés időjárásfüggő, ezért kiegyenlítő energiát és tárolókapacitást kell
biztosítani mellé. Erre jelenleg a lítiumion-akkumulátorok,
valamint a szivattyús energiatározók a legmegfelelőbbek.

döntés miatt nem tudnak egyelőre megválni fosszilis erőműveiktől, de 2018-ban energiatermelésük 40 százalékát már megújulókból állították elő. Azt is látni kell, hogy ez egy átmeneti állapot, és
biztos vagyok abban, hogy tíz-tizenöt év múlva nem lesz működő
szénerőmű Németországban, hiszen már el is fogadták az ezek bezárására vonatkozó programot.
Ha létrejön az európai energiaunió, annak minden ország, tehát
Magyarország is része lesz. Az unió több térségében is hatalmas
kapacitású átviteli hálózatok épülnek és létesülnek majd a jövőben. Adott esetben virtuális tárolóként is használhatjuk az uniós
energiarendszert, és ebben nagyon fontos szerep jut majd az informatikai háttérnek is. Például az előállított nap- vagy szélenergiát
éppen másik országban fogják felhasználni és fordítva. Ez egy hatalmas lehetőség, amihez azonban komoly feltételeknek kell teljesülniük, és ebből hazánknak is ki kell vennie a részét. ¡
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Szerző: Újszászi Ilona • Fotó: Bobkó Anna

Fejlesztés a fenntartható
energiagazdálkodásért
Korunk kihívása, hogy növeljük az elektromos áram, a földgáz, a fűtési energia, valamint
az ivóvíz felhasználásának hatékonyságát. A fenntartható energiagazdálkodást miként támogatja a Sagemcom Magyarország Kft.? A többi között erről is kérdeztük Óvári Szilárdot,
a szélessávú kommunikáció, a távközlés és az energiaszektor területére specializálódott
– francia érdekeltségű – vállalat magyarországi fejlesztési központjának vezetőjét.

T

öbb száz éves hálózatok szolgáltatnak vizet, áramot, gázt
az egyre több energiát használó emberiségnek. Ám
ezek a rendszerek nem képesek a valós időben és a keresletnek megfelelően aggregált adatmennyiséget szolgáltatni a felhasználási szokásokról. Nem megoldott az aktuális
szükségleten túli „zöldenergia” megfelelő tárolása sem – tudtuk
meg a Sagemcom Magyarország Kft. Fejlesztési Központ vezetőjétől. Óvári Szilárd elmondta: a megoldást az jelenti, ha megfelelő
információval rendelkezünk az elosztóhálózat minden pontjáról.
Ehhez szükség van az „okoshálózatokra” és olyan IoT eszközökre,
amelyek képesek az „okosmérésre” és – a „dolgok internete” (IoT)
révén egymással kommunikálva – az elosztás „okos vezérlésére”.
„A most záruló fejlesztéseink eredményeként létrehozott mérési és vezérlési rendszer képes folyamatosan ﬁgyelni és menedzselni
a különböző energiaforrások, valamint az ivóvíz felhasználását.
Sőt: e rendszer elősegíti a napelemekkel történő energiatermelés
során keletkező energia szinte veszteségmentes felhasználását” – sorolta az előnyöket a szakember.
2020 januárjától működik

Óvári Szilárd

Az Európai Unió területén működő energiaszektor, illetve
az energiaelosztással és vízgazdálkodással foglalkozó félezer
vállalat a kifejlesztendő termék célpiaca. Az értékesítés – a platform tesztelése és véglegesítése után, a francia anyaházzal
egyeztetve – megkezdődött. A Magyarországon kifejlesztett
rendszer élesben 2020 januárjától Ausztriában, az egyik olyan
szolgáltató hálózatán működik majd, amelyhez egymillió mérőóra tartozik. A jelenlegi piaci trendeket ﬁgyelembe véve az első
üzleti időszak végére a Sagemcom Magyarország Kft. 23 szolgáltatóval, az elérhető piac 4,5 százalékával kalkulál.

Az intelligens mérés azt jelenti, hogy azonnal megtudhatjuk,
hogy a hálózat mely pontján mikor és mennyit fogyasztott az
adott felhasználó. Ezeknek az információknak a birtokában lehet
a termelést szabályozni, és felkészülni az elosztásban a fogyasztás
jellegében bekövetkező változásokra. Az intelligens vezérlési platform képes eldönteni: melyek azok a felhasználási területek, amelyek előnyt élveznek másokkal szemben.
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A most fejlesztett mérési és vezérlési rendszer folyamatábrája

zöldkörnyezet

Sagemcom Magyarország Kft. • sagemcom.com

Sagemcom Magyarország Kft.
A 78 főt foglalkoztató Sagemcom Magyarország Kft. tavalyi
árbevétele 10,6 milliárd forint, ebből 140 millió forint exportból
származik. A céget, amelynek tevékenysége a magas hozzáadott értékű kommunikációs terminálok gyártásával indult,
1991 óta Dubi Zoltán távközlési mérnök vezeti. A francia
érdekeltségű Sagemcom cégcsoport világvezető a dokumentummenedzsment területén, a lakossági és professzionális
nyomtatók, digitális tv set-top boxok, valamint a lakossági
szélessávú terminálok piacán. Újabban kommunikációs megoldásokat kínál az energia- és rendszerfelügyelet segítésére,
a távközlési társaságok kiszolgálására.

„A folyamatos mérés nem csupán a regionális energiahálózatokra kapcsolt fogyasztók esetében, hanem az olyan lokális
energiatermelő egységnél is fontos, mint például egy szélenergiával
működtetett felhőkarcoló. Mindkét méretű hálózat végpontján
fontos a megszakítás nélküli energiaellátás – hangsúlyozta Óvári
Szilárd. – az »okos elosztórendszernek« automatikusan tudnia kell,
hogy ha nincs elegendő áram, akkor mi az, ami prioritást élvez,
vagyis például egy kórház energiaellátása fontosabb, mint mondjuk a körülötte lévő park öntözőrendszerének a működtetése.”
A megfelelő szenzorok elhelyezésével és az azokhoz kötődő
kommunikáció kialakításával teszik „okossá” a meglévő hálózatokat. Ezt teszi lehetővé a „tárgyak internete”, azaz a kis energiafelhasználású és sávszélességű protokollok, amelyek azokat az adatokat szolgáltatják, amelyeket az intelligens irányítási rendszer fel
tud dolgozni. Az adatokat összegyűjtő és az ipari méretű felhasználók számára feldolgozó vagy a piacon létező rendszerekhez képest a Sagemcom fejlesztésének az az újdonsága, hogy a struktúra
jobban terhelhető, átláthatóbb és olcsóbb megoldást kínál a szolgáltatónak és a végfelhasználónak egyaránt.
„A legmodernebb technológiával felszerelt rendszerünk akár
sok millió mérőóráról érkező hatalmas adatmennyiséget is képes
feldolgozni, így valós időben szolgáltat információt az aktuális energiaszükségletről. A moduláris rendszernek köszönhetően költséghatékony módon segíti a fenntartható energiagazdálkodást – magyarázta Óvári Szilárd. – Ráadásul folyamatos működést garantál
a karbantartás időszakában is, miközben magas szintű adatbiztonságot biztosít.”

A Sagemcom Magyarország Kft. projektjének egyik új egysége
egy „big data rendszer”. Ez a Meter Data Management System
(MDMS) szoftverplatform, amely képes nagy mennyiségben öszszegyűjteni és intelligens módon kezelni az elektromos áram, gáz
és víz felhasználásából származó adatokat. Az MDMS-rendszerük
horizontálisan skálázható, egyszerűen bővíthető és továbbfejleszthető, továbbá: képes vezérlési utasításokat is átvenni. Ezzel együtt
a Head-End rendszerük (HES) – a telekommunikációs rendszereket felhasználva – magas szintű adatvédelemmel ellátott lehetőséget biztosít az MDMS, valamint a méréseket végző okoseszközök
közötti kommunikációra.
„A szükséges alapkutatások jelentős részét az egyetemek végzik,
az alkalmazott kutatást a cégünk koordinálja – vázolta a fejlesztési
szakaszokat Óvári Szilárd. – Például az új architektúrára épülő IoT
platform kifejlesztésében, az intelligens mérési és vezérlési IKT (információs és kommunikációs – a szerk.) technológiák létrehozását
és a ráépülő olcsó, a korábbiaknál magasabb szintű szolgáltatások
kialakítását célzó fejlesztésekben a Szegedi Tudományegyetemmel azon dolgozunk, hogy az adott eszközben futó szoftver minél

Óvári Szililár
árdd meeet
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ingen

kisebb saját energiafelhasználást tegyen lehetővé. A következő lépés az eszköz, például egy mérőóra megfelelő pontjain kimutatott
energiafelhasználás optimalizálása már a cégünk és az eszköz tervezését végző, a prototípusát elkészítő vállalkozás, ebben az esetben
a Yazoo-Systems feladata.”
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivataltól 299 millió forint támogatásban részesült a Sagemcom Magyarország Kft.
projektje a Vállalatok K+F+I támogatása (KFI_16) program keretében. A teljes projektméret 596,4 millió forint, amihez a pályázaton elnyert összegen kívül a további támogatást az anyaházuk,
a Sagemcom France biztosította. ¡
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A fenntartható
csapadékvíz-kezelés
gyakorlata
Egy 2018-as adat szerint Magyarország lakosságának 72 százaléka – vagyis mintegy hétmillió ember városokban él. Az urbanizáció hatására nagyságrendekkel megnőtt burkolt
felületekről elvezetett vízmennyiséggel a talajvízbázis újratöltődését gátoljuk meg.

Wavin QuickStream vákuumos esővízrendszer a Groupama Arénában (FTC-stadion, Budapest))

A

z új építésű épületek csapadékvízgyűjtése és elvezetése mellett az épületek körül általában
nagy felületű burkolt parkolókat és odavezető burkolt útfelületeket is
kialakítanak. Ennek következtében és az út
menti vízelvezető árkok szikkasztó hatásának nagymértékű csökkenése miatt az öszszegyűlő csapadékvíz általában gyorsan,
nagy sebességgel, a csapadékcsatornákat
túlterhelve jut el a befogadókba. Ezek a felületek megakadályozzák a csapadékvíz talajba jutását is, ami a talajvízszint süllyedéséhez és emiatt épületsüllyedésekhez, a vegetáció sérüléséhez vezethet.
A csapadékvíz lapostetőkről történő
összegyűjtése az utóbbi időkben nagy fejlő-
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désen ment keresztül. A hagyományos gravitációs gyűjtő és elvezető csőrendszer csak
a gyűjtővezeték lejtéséből adódó energiát
használja a víz szállításához, ami nagyobb
csőátmérőket és a lejtés miatti távolságoknál a vezeték szintkülönbségében is jelentős
változást idéz elő. Ezek a vezetékek ezért
a tetőszerkezet geometriájában ritkán helyezhetők el, és extrém terhelést okoznak.
A megoldást a több mint harminc éve alkalmazott, hazánkban is nagymértékben
elterjedt, úgynevezett vákuumos rendszerek jelentik.
A vákuumos rendszer csővezetékeit úgy
méretezik, hogy az eső megfelelő intenzitásánál a csővezetékek teljes keresztmetszetükben megteljenek vízzel. A vákuumos

zöldkörnyezet

rendszer a tetősík és az épületen kívüli
külső csatorna szintkülönbségét használja ki energianyerés céljára. A speciális
kialakítású tetőösszefolyó megoldás biztosítja, hogy a csőrendszerbe ne kerülhessen levegő. A telt szelvénnyel feltöltött
ejtővezetékekben a gravitáció hatására lezúduló víz a gyűjtővezetékekben vákuumot
idéz elő, amelynek segítségével a vezetékekben a csapadékvíz akár másodpercenként
4–6 méteres sebességre is felgyorsulhat,
és így a gravitációs rendszerekhez képest
azonos keresztmetszetű csővezetékek akár
ötszörös vízmennyiséget is szállíthatnak.
Ez jelentős mértékben csökkenti a tervezendő vezetékek keresztmetszetét, a vízzel
telt vezetékek súlyát, csökkenti a beépítendő összefolyók számát, és ezáltal jóval gazdaságosabbá válik a kivitelezés. 300 l/s/ha
esőintenzitásnál egy 75 milliméter átmérőjű
kifolyócsonkkal rendelkező tetőösszefolyó
akár 750–800 négyzetméteres tetőfelületről is képes az esővizet összegyűjteni. A nagy
sebességű kényszeráramlás miatt a tető
alatti gyűjtővezetékeknek nem kell esést
biztosítani, a vezetékek a tető síkja alatt
vízszintesen vezethetők, és a vezeték öntisztulása így is biztosított. A műanyag csöves
rendszerek nagymértékű hőtágulásának kivédése érdekében a csöveket egy erre
a célra kialakított és méretezett acélsínes
függesztőszerkezethez rögzítik, ezzel lehet
megakadályozni a csövek hőmozgását.
Közműhálózataink befogadóképessége
korlátos, ezért az is fontos, hogy a nagy
intenzitású csapadékvizektől a csatornahálózatot és szennyvíztisztítóinkat is tehermentesítsük. Ilyen esetekben ma már a ha-

Wavin Hungary Kft.; wavin.hu • SBM Mineral Processing GmbH

QBIC
C Plus szikkasztó/tározó rendszer telepítése

gyományos kavicsos szikkasztók tárolókapacitásának háromszorosát biztosító téglatest alakú műanyag szikkasztóblokkokból
felépített szikkasztómezők biztosíthatják
a csapadékvíz újbóli visszajuttatását a talajba, és ezzel a csapadékvíz természetes
körforgását segítjük elő az adott területen.

Ugyanezekből az elemekből hegesztett
vízzáró fóliaborítással olyan záportározó
mezők is kialakíthatók, melyekből a nagy
intenzitású csapadékvizet áramlásszabályozó alkalmazásával, folyamatos kontroll
alatt, megfelelően adagolva, késleltetve juttatjuk a közműhálózatba vagy a befogadó-

zöldkörnyezet

ba. A tározókból megoldható a csapadékvíz
újrahasznosítása – az öntözés vagy adott
feltételek mellett a szürkevízellátás is.
Az ilyen mezők kialakíthatók lépésálló, közepes, illetve nagy terhelhetőségű
blokkokból is. Ezek lehetnek integrált tisztítóaknákon keresztül kamerázhatóak és
nagynyomású tisztító/szippantó berendezésekkel tisztíthatók is. A csapadékvízzel
hozott hordalékok és szennyeződések leválasztására előtisztító rendszerek, olajleválasztók is rendelkezésre állnak.
A teljes csapadékvíz-kezelő rendszer
működőképességének kulcsa a pontos méretezés. A rendszer minden egységének
egymással összehangolt méretezését ajánlott a termékeket kiválóan ismerő szakemberekkel végeztetni. Ez leginkább a gyártókkal összhangban oldható meg, akik
a rendszerek tervezéséhez, kivitelezéséhez
és fenntartható működéséhez megfelelő
tanácsadással szolgálnak. ¡
Szerz: Kállai Gábor kereskedelmi és termékmenedzser, gabor.kallai@wavin.com,
Wavin Hungary Kft.
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Fővárosi Hőgyűrű • környezeti nevelés

Környezetbarát távfűtés N
Folyamatosan zajlanak a Fővárosi Hőgyűrű leglátványosabb munkálatai, így a távhővezeték Erzsébet
hídra emelése, illetve a 23 méter mély és csaknem
300 méter hosszú járható közműalagút kiépítése
a Városház utca felé. A Hőgyűrű-projekt eredményeképpen a jövőben nemcsak zöldebb és olcsóbb
energiához juthatnak a fővárosi kerületekben, majd
pedig a Belvárosban élők, hanem piaci verseny is
kialakulhat a hőtermelők között.

Jane Goodall
Magyarországon járt
Nyolcvanöt esztendősen is fáradhatatlan
járja a világot Jane Goodall, hogy előadásaiban a bolygó természeti szépségeinek
megőrzését, valamint a jövő generációinak
környezeti nevelését népszerűsítse.

mint az orgona, az akác, a japán keserűfű vagy a mahónia veszélyezteti. A Life4OakForests projekt keretében az özönnövények
visszaszorításával, valamint az erdőregenerációs folyamatok megsegítésével, illetve a tölgyek és a tölgyerdőkre jellemző növények
ültetésével kívánják elérni a szakemberek, hogy természetesebbé
és ellenállóbbá váljanak a Sas-hegy tölgyesei is.
A nemzeti park közleménye szerint ehhez a munkához járult
hozzá Jane Goodall, aki gyerekek részvételével házi berkenyét,
vadkörtét és molyhos tölgyet ültetett el a területen. ¡

A

csimpánzok egyéni és szociális viselkedésének megﬁgyelésével híressé vált brit főemlőskutató augusztusi látogatása során előadást tartott a Sziget Fesztiválon, valamint Szegeden Máté
Bence természetfotós kiállításán, majd a Life4OakForests projekt
és a Jane Goodall’s Roots&Shoots program keretében őshonos
facsemetéket ültetett el a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
kezelésében lévő Sas-hegyen. A nagy biológiai sokféleséggel rendelkező szárazföldi élőhelyeink közé tartozó tölgyes őshonos erdei
fajaival a biodiverzitás bajnoka, ahol több száz faj él együtt, például számos orchideafaj, a Szent István-szegfű, a leánykökörcsin,
különböző pók- és hüllőfajok vagy a nagy szarvasbogár. Ezeket
az értékes fajokat az emberi jelenlét és az olyan özönnövények,
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yáron is folytatódtak a FŐTÁV Zrt. Kéménymentes Belváros programjának munkálatai. A távhőgerincvezetékeket már teljes egészében felszerelték
az Erzsébet hídra. A pesti oldalon a Március 15. téren
a helyreállítási munkálatokat befejezték, a forgalomkorlátozás még él. Szeptemberben 2-án reggel 6 órától ideiglenesen visszaadták a forgalmat a Szabadsajtó
úton a Váci utcánál. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolánál fennmarad a korlátozás.
Ugyancsak a főiskolánál lévő aknába már beemelték a fúrófejet, amellyel – 23 méter mélyen, mikrotunnelinges eljárással – járható közműalagutat fúrnak
a Kossuth Lajos utca alatt egészen a Városház utcáig.
Jelenleg körülbelül a harmadánál, 130 méternél tart
a mintegy 300 méteres alagút kialakítása.
A FŐTÁV Zrt. a Kéménymentes Belváros programmal, az úgynevezett fővárosi távfűtési hőgyűrű részeként bővíti a meglévő vezetékhálózatát. Mint korábban Bécsben, Budapesten is összekötik a külvárosi
területeken található szigetszerű hőkörzeteket, azaz
távfűtéses övezeteket. Ezzel a belső pesti kerületekben is bevezethetővé válik a környezetbarát távfűtés.
Felmérések szerint csak Budapesten minden
45 ezer gázfűtésű háztartás távhőre állítása évente
megközelítőleg 67 ezer tonna szén-dioxid-kibocsátás
csökkenését, és ezen felül a becslések alapján éves
szinten csaknem 80 tonna egyéb károsanyag kibocsátásának csökkenését eredményezné. ¡

inno -tér

Nemzetközi Informatikai Diákolimpia • grafénalapú akku

A jövő Steve Jobsai Szegedre jönnek
Miután a Digitális Jólét Program, a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság
és a Szegedi Tudományegyetem közös pályázatát ítélte legjobbnak a döntőbizottság,
hazánk rendezheti 2023-ban Szegeden
a Nemzetközi Informatikai Diákolimpiát.

A

Nemzetközi Informatikai Diákolimpia (International
Olympiad in Informatics – IOI) a tudományos diákversenyek közül az egyik legrangosabb, és 1989-ben rendezték
meg első alkalommal. Az esemény mára világméretűvé nőtte
ki magát, mintegy nyolcvan ország vesz részt rajta rendszeresen (egy ország maximum négy versenyzőt indíthat). Az idén
Bakuban megrendezett versenyen a magyar diákok kiváló
eredményeket értek el: Tóth Balázs, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium tanulója, aki korábban a közép-európai olimpián az abszolút első helyen végzett, ezúttal aranyérmes lett.
Hazánk nem először ad otthont ennek a neves eseménynek, 1996-ban Veszprém látta vendégül az informatika ifjabb
nemzedékének legkiválóbb tagjait. A Nemzetközi Informatikai Diákolimpia magyarországi rendezésének külön apropóját adja, hogy 2023-ban lesz a modern számítógép atyja,
Neumann János matematikus születésének 120. évfordulója.
A tervek szerint az IOI 2023-at Szegeden fogják megtartani.
A Tisza-parti város a magyar informatika egyik bölcsőjének
számít, hiszen a helyi egyetemen már az ötvenes években
foglalkoztak kibernetikával, ráadásul a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság világszínvonalú informatikatörténeti múzeuma is itt található. ¡

Hetekig egy töltéssel?
Két éven belül piacra kerülhetnek a Samsung
grafénalapú akkuval szerelt okostelefonjai,
melyeket akár fél óra alatt is fel lehet tölteni, és cserébe hetekig le sem merülnek.
A vállalat jelenleg a kapacitás növelésén és
a költségek csökkentésén dolgozik.

A

nnak ellenére, hogy az utóbbi évtizedben mintegy az ötödére
csökkent a lítiumion-akkumulátor ára, a teljesítménye pedig
sokat javult, a kutatások a lítium leváltására fókuszálnak. Egy internetes bejegyzés szerint forradalminak mondható technológiai
újításra készül a Samsung. A dél-koreai vállalat grafénalapú akkumulátorai nemcsak gyorsabb töltést, nagyobb kapacitást eredményeznek, de számottevő súlycsökkenést is jelentenek, ráadásul a grafén bevezetése a költségek csökkentésével is jár. A grafén
ugyanis egyetlen atom vastagságú graﬁtréteg, egymilliószor vékonyabb, mint a papír, keményebb az acélnál, jobb elektromos vezető
a réznél, és rugalmasabb a guminál. Két orosz kutató, André Geim
és Konsztantyin Novoszjolov 2004-ben fedezte fel az anyagot, hat
évvel később pedig ﬁzikai Nobel-díjat kaptak munkájukért.
Minden bizonnyal a Samsung egy csúcsmobilban dobná piacra
ezt a technológiát, és mivel a Galaxy S11 kapcsán ez túl korainak

tűnik, ezért logikusan a Galaxy Note 11-be vagy a Galaxy S12-be
kerülhet grafénalapú akkumulátor. Amennyiben a Samsung elsőként tud megjelenni a piacon a grafénos akkumulátorral, nagy
valószínűséggel meghatározó szereplője lesz a következő évtized
mobilpiacának. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Létrejöhet a szuperintelligens ember?
A nyári uborkaszezon közepén pezsdítette fel alaposan a tudományos élet iránt
rajongók érdeklődését Elon Musk legújabb bejelentése. A SpaceX és a Tesla projektek után az amerikai üzletember ezúttal a neurotechnológia területén alkotna
maradandót. Neuralink elnevezésű startupjával arra tesz kísérletet, hogy az embereket összekapcsolja a számítógépekkel. Sci-fibe illő, emberi testet érintő beavatkozásokban eddig sem volt hiány, de Musk új szintre emelné ezt a folyamatot.

A

kik látták, emlékeznek még a Mátrix trilógia egyik
legmeghatározóbb jelenetére, amikor a piros kapszula bevétele után Neo azzal szembesül, hogy az élete
pusztán egy „irányított álom”, és az emberiség valójában nem több inkubátorokban tenyésztett bioelem-populációnál?
A ﬁlmtörténelem egyik legkedveltebb és legismertebb alkotásának futurisztikus víziója – a számítógépre kapcsolt ember – alig
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húsz évvel a premier után már nem pusztán fantazmagória, hanem a közeljövő. Elon Musk ugyanis ez év nyarán San Franciscóban, egy robotépítési, szoftverfejlesztési, neurológiai tehetségek
toborzására rendezett eseményen állt elő legújabb ötletével, mely
szerint mesterséges intelligenciával (MI) kötné össze az emberi
agyat. A fejlesztés rövid távú célja számos betegség, a többi között
az Alzheimer- és a Parkinson-kór gyógyítása, azonban az ambició-

it
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zus távlati tervek között a teljes szimbiózis megvalósítása szerepel
a számítógéppel.
Másképpen fogalmazva, a 48 éves amerikai milliárdos feltaláló
a szuperintelligens emberek létrehozását tűzte ki célul. Musk korábban többször óva intett az MI lehetséges, kontroll nélküli hatalmától, és utalt arra, amennyiben el akarjuk kerülni, hogy a mesterséges intelligencia túlnőjön az emberen, akkor az emberi elmét
kell valahogy összekötni a gépekkel. Egy tavalyi konferencián pedig a jövő egyik fontos technológiájának nevezte a komputerekkel
való kapcsolattartásra szolgáló mesterséges idegszöveteket. Ám
arról mind ez ideig még nem beszélt, hogy milyen eredményeket
is tud felmutatni az általa oly lényegesnek nevezett tudományterületen. Egészen mostanáig.

Sikeres állatkísérletek
A Neuralink cég egy hajszálvékony szálakkal ellátott szenzor első
változatát fejlesztette ki, amelyet nagy pontosságú műveletek végrehajtására épített robot ültet be egy kis vágáson keresztül az agyba. „Ezek kicsiny elektródák, amelyek ezreit építheti be a robot
az agyba a jövőben” – vázolta az eddigi eredményeket Elon Musk,
aki egymaga eddig mintegy 100 millió dollárt invesztált a kutatásokba. A beültetéshez négy darab, 8 milliméter átmérőjű lyukat
kell fúrni a koponyába. A szálak vastagsága 5 mikrométeres (0,005
milliméter), ami az emberi haj vastagságának negyede. Az erre
készített speciális gép a maximális fordulatszámon működve percenként öt szálat tud bekötni, amelyekben összesen 192 elektróda
található. Az elektródák nagyságrendileg közel tízezer neuron működését követhetik. A rendszer előnye, hogy az agy igen speciﬁkus területeit célozhatja meg. A chip vezeték nélkül kommunikál
a fülben lévő eszközzel, amely Bluetoothon keresztül egy telefonos
alkalmazásba továbbítja az információt, és így a páciens a gondolataival irányítja a rácsatlakoztatott számítógépet.
A kutatók elsősorban arra keresik a választ, hogyan lehet
biztonságosan idegen tárgyat csatlakoztatni az emberi agyhoz,
ugyanis a szerv minden külső objektumot idegenként kezel, hegszövetet képezve köré, ami nehezíti az eszköz dolgát a tiszta jelek
kiszűrésében. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az agy aktivitása
a leggyakrabban nem egyetlen területre koncentrálódik, hanem
az agy több különböző területéről érkező jelekből áll össze. Emiatt
a jel „kiolvasása” is nehézkes, ezért a kutatóknak még meg kell fejteniük az agy kódolásának pontos folyamatát. Ahhoz pedig, hogy
az emberi agy és a számítógépek közötti kommunikáció során minimális legyen a jelveszteség, nagy sávszélességet kell biztosítani.
Az eseményen egy kísérleti egeret is bemutattak, amelynek
agyába a startup által fejlesztett eszközt ültették be. Az eszköz egyszerre több neuronból is képes információt kinyerni. A Neuralink
eddig összesen 19 állaton végzett el ilyen műtétet, ezek közel 90
százaléka sikeres volt. Az amerikai üzletember a kísérleti alanyokkal kapcsolatosan arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy kutatásaik során
már egy majom is képes volt kontrollálni a számítógépet. Musk
az állatkísérletekről elmondta, hogy bármennyire is szerették volna elkerülni, a kutatás jelenlegi fázisában nem volt más alternatíva.
A fejlesztők számára komoly kihívást jelent az agyat körülvevő
sós oldatnak az a speciális tulajdonsága, ami miatt rendkívül gyorsan tönkremegy a műanyag. A kutatók éppen ezért olyan bevonaton dolgoznak, amely hosszú távon is ellenálló lesz az agy körüli

A hajszálvékony szálakkal ellátott szenzorokat, melyek kicsiny
elektródák, robot ülteti be egy kis vágáson keresztül az agyba.
A szálak vastagsága 5 mikrométeres, ami az emberi haj
vastagságának negyede. A speciális gép percenként öt szálat
tud bekötni, és azokban összesen 192 elektróda található.
Az elektródák nagyságrendileg közel tízezer neuron működését követhetik.

környezettel szemben. A Neuralink az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalának jóváhagyását kérte a klinikai
vizsgálatok megkezdéséhez. Elon Musk azt reméli, hogy a jövő év
folyamán, a Stanford Egyetem idegsebészeivel közösen, megkezd-

Kísérleti egér agyába ültetett eszköz egyszerre több neuronból is képes információt kinyerni. Hamarosan megkezdődhet
a szerkezet embereken történő alkalmazása is. A várakozások
szerint nemcsak e-maileket lesz képes az ember írni pusztán
a gondolatai segítségével, de minden külső eszköz nélkül tud
majd internetezni, sőt a távlati tervek között szerepel, hogy
komplett idegen nyelveket tölthet le és tanulhat meg azzal
a lendülettel.
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ródák segítségével valósul meg, amelyek összeköttetésben állnak
a műkarral. Hasonló elektródákkal látták el a mozgásért felelős
motoros agykérgi területeket is, ezek tették lehetővé, hogy a végtagot mozgatni lehessen. A férﬁ ráadásul még arra is képes, hogy
érzékelje, pontosan melyik ujjával tapintja meg az adott tárgyat,
és akár azt is, hogy az milyen anyagból van.
Ugyancsak érdekes Jan Scheuermann esete, aki egy hosszú lefolyású degeneratív betegség következtében 2003-ra elveszítette
a végtagjai mozgatásához szükséges képességét, és nyaktól lefelé
teljesen megbénult. A kerekesszékbe kényszerült kétgyermekes
anyuka élete 2012-ben vett ismét fordulatot, amikor az agykérgébe
két, borsóméretű szondát ültettek be a jobb kéz mozgatásáért felelős területre. A Scheuermann agyában található elektródákat egy
számítógéphez csatlakoztatták, olyan interfészt létrehozva ezzel,
amely az emberi agy működését próbálja leutánozni. Ezt követően
pedig képes lett arra, hogy a gondolataival mozgasson egy robotkart, s idővel egyre kiﬁnomultabb mozdulatsorokat is meg tudott
valósítani. Jan Scheuermann-nak kezdetben már az is sikerélményt
jelentett, hogy egyedül ki tudott bontani és meg is tudott enni egy
csokoládét, de az is, hogy képes volt felemelni egy tárgyat és arrébb is
tette. 2015-ben már egy pilóták gyakorlására fejlesztett szimulációs
programban vett részt, ahol Cessnát és egy F–35-ös vadászgépet irányított gondolatain keresztül egy joystick és a robotkar segítségével.
Az Ossur nevű vállalat a bionikus lábak területén ért el jelentős sikereket: néhány éve egy lábamputáción átesett izlandi férﬁ
megmaradt izomszöveteibe ültettek be 3-5 milliméteres mioelektromos érzékelőket, melyek mindenféle vezetékes összeköttetés nélkül biztosítják a kapcsolatot a műláb és az agy között. Az izmokhoz a központi szerv küldi a jeleket, melyeket a beültetett
szenzorok felvesznek, és közvetítik a műláb felé, ami végül az agy
utasítása alapján végre is hajtja a parancsot.
A retinitis pigmentosa nevű örökletes betegségben szenvedők
számára nyújt alternatívát az Argus II. elnevezésű retinális implantátum. A betegség a látásban nélkülözhetetlen szerepet betöltő
fotoreceptorok pusztulását idézi elő, a szerkezet pedig ezek működését veszi át. Az implantátum egy szemüvegbe épített kamerán
keresztül érzékeli a vizuális információkat, melyeket elsőként egy

Szuperszámítógép
magyar részvétellel
Nemcsak Elon Musk fantáziáját mozgatják meg a kivételes
számítógépek, hanem egy olasz vezetésű konzorciumét is
– a társaságnak Magyarország is tagja –, melynek célja, hogy
Bolognában hozza létre a világ egyik legnagyobb kapacitású
szuperszámítógépét 2020 közepéig. Hazánk szürkeállománnyal
segíti a projektet: a magyar szakemberek, tudósok tapasztalatával, munkájával támogatja a konzorcium működtetését és
a szolgáltatások fejlesztését. A csatlakozásnak köszönhetően
számos komplex kutatási témán dolgozó hazai kutatócsoport,
innovatív vállalkozás számára válik lehetővé, hogy hozzáférjenek
a világ egyik legfejlettebb (150 petaﬂop feldolgozási sebességű,
azaz másodpercenként 150 milliárd számítás végrehajtására
képes) szuperszámítógépéhez. A technológia kiemelt alkalmazási
területei lehetnek egyebek mellett a gyógyszer- és vegyészeti
kutatások, a mesterséges intelligencia, az önvezető járművek
és az ezekhez kapcsolódó infrastruktúra.

hetik a szerkezet embereken történő alkalmazását is. Várakozásaik szerint nemcsak e-maileket lesz képes az ember írni pusztán
a gondolatai segítségével, de minden külső eszköz nélkül tud majd
internetezni, sőt a távlati tervek között még az is szerepel, hogy
komplett idegen nyelveket tölthet le és tanulhat meg azzal a lendülettel.

Robotkartól a műszemig
A Neuralink kísérletét több hasonló kutatás előzte meg a világban. Az amerikaiak hadi technológiai fölényét megőrizni hivatott
DARPA – az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának kutatásokért felelős részlege – számos eredményt tudott felmutatni
az elmúlt időszakban. Ezek közül az egyik legérdekesebb sikeres
projekt egy több mint egy évtizede lebénult férﬁ új robotkarjával
kapcsolatos. A férﬁ nemcsak tárgyakat képes mozgatni a szerkezettel, de érzi is, mihez ér hozzá. Mindez az agyába helyezett elekt-

Kerekesszékbe kényszerült beteg agykérgébe két, borsóméretű szondát ültettek be a jobb kéz mozgatásáért felelős területre,
és egy számítógéphez csatlakoztatták. A beteg gondolataival mozgatni tudott egy robotkart, s idővel egyedül ki tudott bontani
és meg is tudott enni egy csokoládét.
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feldolgozóegység elektromos jelekké alakít át, majd azok a vezeték
nélkül a retinába épített elektródákig jutnak. Az elektródák stimulálják a sérült retina még ép sejtjeit, így juttatják el az információt
az agyhoz. Természetesen ezzel a beavatkozással nem nyerik vissza
a páciensek az eredeti látásukat, ám a különböző tárgyakat, épületeket és embereket képesek felismerni.

láthatnánk a világot. A ﬁltereket tabletták bevételével lehetne működésre bírni. A csúcskategóriás Advance még inkább elrugaszkodik a jelenlegi realitástól: wiﬁs csatlakozás mellett még fényképezni
is tudnánk az új szemmel. A szintetikus érzékszerv nemcsak meglehetősen drága, de komoly áldozatot is követel használójától. A sebészeti beavatkozás során ugyanis a szemet ténylegesen el kellene
távolítani, a retinát a fényképezőgépekéhez hasonló fényérzékelő
chipre kellene cserélni, melyet a cserélhető szemgolyóval egészítenének ki. A tervek szerint 3D bioprinterrel, illetve egy speciális tű
segítségével alakítanák ki a szemet felépítő sejteket.

Etikai kérdések
A jövőt illetően nem maradhat bennünk szemernyi kétség sem
afelől, hogy ezen a területen is feltartóztathatatlan tempóra
kapcsolt a technikai fejlődés, és még számos további lehetőség
rejlik a bionikus szervekben. Tagadhatatlan az is, hogy segítségükkel a beteg vagy sérült emberek ismét teljesebb életet élhetnek,
az irány maga azonban súlyos etikai kérdéseket is felvet, hiszen
az implantátumok és a számítógépekkel irányított végtagok gyakorlatilag felszabadítják az agyat a test ﬁzikai korlátai alól. Hogy
mindez az evolúció egy következő lépcsőfoka-e, és segítségével
mindenki maga dönthet arról, milyen extra képességekkel akarja felvértezni magát, vagy ezzel épphogy veszélyeztetjük emberi
mivoltunkat, még igen sok vitára ad alkalmat. Ráadásul az is nyilvánvaló, hogy a gyógyászati szempontok mellett egyre nagyobb
szerepet kapnak az üzleti és ezen belül a hadászati érdekek is. Ezért
is lenne hasznos mielőbb megvitatni a kereteit, hiszen a wiﬁs műszemek vagy éppen Elon Musk egészen más dimenzióba készül repíteni az embert. Onnan pedig már nem könnyen lesz visszaút… ¡

Az Argus II . elnevezésű retinális implantátum egy szemüvegbe
épített kamerán keresztül érzékeli a vizuális információkat,
melyeket elsőként egy feldolgozóegység elektromos jelekké
alakít át, majd azok vezeték nélkül a retinába épített elektródákig jutnak. Az elektródák pedig stimulálják a sérült retina
még ép sejtjeit, így juttatják el az információt az agyhoz.

Látószervünkre már pusztán cserélhető hardverként tekint
az olasz biotech cég, az MHOX. Filippo Nassetti és munkatársai
nem egyszerűen a szem pótlására, hanem a szem továbbfejlesztésére készülnek. Termékük az Enhance Your Eye (tuningold a szemed), azaz EYE (a mozaikszó jelentése: szem) fantázianevet kapta,
és három különböző verzió elkészítését vállalták 2027-re. Az alaptermék a látássérülteket vezetné vissza a látók világába, az úgynevezett Enhance modell pedig nemcsak az éleslátást javítaná, de különböző ﬁltereket is tartalmazna – ehhez hasonló ﬁlterek vannak
az okostelefonokban –, azaz döntésünk alapján más-más színben

A jövőt illetően még számos további lehetőség rejlik a bionikus
szervekben. Segítségükkel a beteg vagy sérült emberek ismét
teljesebb életet élhetnek, az irány maga azonban súlyos etikai
kérdéseket is felvet. Hogy mindez az evolúció egy következő
lépcsőfoka-e, és segítségével mindenki maga dönthet arról,
milyen extra képességekkel akarja felvértezni magát, vagy
ezzel épphogy veszélyeztetjük emberi mivoltunkat, még igen
sok vitára ad alkalmat.

Gondolatolvasással
a kómás betegekért
A gondolatolvasás, azaz az agy és a számítógép közötti kommunikáció, a BCI (brain-computer interface), más néven a közvetlen
neurális csatlakozás körüli kutatás-fejlesztések története lassan
fél évszázada kezdődött el. 2018-ban a Feinstein Orvosi Kutatóintézet jelentős mérföldkőhöz érkezett kutatásai során: egy olyan
eszközt fejlesztettek ki, amely képes az agy elektromos jeleiből
dekódolni, hogy mire gondol a beteg, és aztán ezt beszéddé is
tudja alakítani. Ennek segítségével a betegek a legalapvetőbb
szükségleteiket kommunikálhatják majd a világgal. A kísérlet
keretében az eszközöket olyan páciensek agyába ültették be,
akiknek epilepszia miatt ettől függetlenül is koponyaműtétre volt
szükségük. A kutatóintézet által fejlesztett BCI nem kizárólag
a beszédképtelen (gerincvelősérült, bezártságszindrómás vagy
amiotróﬁás laterálszklerózisos) betegek esetében jelenthet
megoldást, de még a kómába esetteken is segíthet. Az orvosok
ugyanis képesek lesznek meghatározni, mennyire mély kómában
fekszik az alany, és azt is, van-e remény az ébredésre. A kutatók
ugyanakkor arra is felhívták a ﬁgyelmet, hogy ezek a chipek
nem örök életűek, azaz bizonyos időnként cserélni kell őket, ami
viszont újabb beavatkozást igényel az emberi agyban.
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SiPM-teszteléssel

a pontosabb mérésért

A SiPM (szilíciumalapú fotonszámláló) egy félvezető technológiával gyártott érzékelő, amely nagy sebességgel, akár másodpercenként milliárdszor is képes a felületére érkező fotonok számával arányos jelet adni. Ezt fogják használni a CERN CMS (Compact
Muon Solenoid) detektorának precíziós időmérő eszközében.

A

fizikai célok eléréséhez elengedhetetlen a szenzorok alapos tesztelése, és a CERN projektjében való részvétel számos kutatócsoport álma, egy igazi minőségi jelző az ipar számára is. Ujvári
Balázs vezetésével a Debreceni Egyetem

Ez egy SiPM 4 × 4 mm, a szürke felületén 40 ezer pixel képes a fotont
elektronikus impulzussá alakítani.
CMS csoportja ezért jelenleg százezernyi
SiPM tesztelését vállalta egy másik pro-

jekt keretében, amely fontos mérföldkő
lehet számukra, hiszen esélyt adhat arra,
hogy bekerüljenek a CERN-projektbe.
Erről és a SiPM-tesztelés precíziós orvosi
képalkotásban várható jelentőségéről beszélt Ujvári Balázs, a Debreceni Egyetem
Természettudományi és Technológia Kar
Fizikai Intézetének adjunktusa.

Miért különleges az Ön által vezetett kutatás, amelynek során SiPM félvezető technológiával gyártott érzékelőt tesztelnek?
– A fotonok számlálásának évtizedes
múltja van, az ipar több jól működő szenzort is képes volt tömegtermelésben előállítani, ezzel segítve a költséghatékony
detektorok elterjedését a fizikában, de
annál inkább az orvosi képalkotásban
(például PET). A felhasználási feltételek
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Részecskeﬁzikai detektor elemi egysége, ebből több tízezret építenek be.

Az előbbi ábrán látható detektorelem
tetejére teszik a SiPM NYÁK-ját, itt
16 SiPM jelent egy kiolvasási egységet, ezeket kell jól összeválogatni, hogy
gyakorlatilag ugyanolyanok legyenek.
Összesen 100 ezer SiPM-et kell tesztelni, válogatni.

it

azonban sokat változtak, ma szükség van
egy erős mágneses térben is működni
képes, igen gyors és vékony érzékelőre,
amely képes nagy dinamikai tartományban lineárisan mérni. Ezeket az igényeket ma csak SiPM-szenzorokkal lehet lefedni, ám ezek – a gyártástechnológiájuk
miatt – érzékenyek elsősorban a hőmérsékletre, de például a felületüket ért radioaktív sugárzás intenzitására, fajtájára,
energiájára is. A SiPM-eket eddig a gyári,
részleges, inkább csak minőségbiztosítás
miatti mérések alapján válogatták, csoportosították és építették be, a precíz mérésekhez azonban némely esetekben ez
kevés. Ilyenkor szükség lehet egy alapos
tesztelésre, ennek a kiértékelésére, majd
a válogatásra, hogy olyan detektorok készüljenek, amelyek ezáltal pontosabbak
lesznek. A mi fejlesztésünk abban egyedi,
hogy a gyárból kapott SiPM-eket a felszerelésük előtt képesek vagyunk nagy
tételben, gyakorlatilag az összes fontos
paraméterére tesztelni, és ezeknek a teszteknek a kiértékelése alapján szerelik fel
a SiPM-eket.

Egyik célkitűzésük, hogy sikerüljön egy
CERN -projektbe is bekerülniük. Mit jelenthet ez pontosan az önök számára?
– A CERN a részecskefizika „Vatikánja”.
Hihetetlen verseny folyik azért, hogy ki
kerüljön be. Eddig is sok sikeres kisebb
projektet fejeztünk be Debrecenből, ez
most egy jó lehetőség, hogy a következő
néhány évben is „látszódjunk”, hiszen
amelyik csoport kalibrált, az szinte
biztosan ott lesz a CMS -detektor működése során végzett utólagos beállításoknál is.

NI Hungary Kft. • hungary.ni.com

A nyugati országokban az utóbbi években jelentős összegeket költöttek a képalkotó diagnosztikára, ennek köszönhetően fejlődtek az orvosi képalkotó
módszerek és ezzel együtt javult a gyógyítás folyamata is. Az Ön által vezetett
kutatás a gyakorlatban milyen területen
javíthatja a képalkotást?
– Egy PET pontossága több dologtól függ.
Lehet újabb és újabb fajta kristályokkal
kísérletezni, a mérő és kiértékelő elektronikát fejleszteni, az utólagos adatfeldolgozás algoritmusait jobbá tenni, és lehet
azt is, amit mi csinálunk, hogy kalibráljuk a SiPM-eket, és ezáltal lesz pontosabb
a mérés. Azt gondolom, hogy a SiPM-ek
tesztelése és időben pontosabb kiolvasása az egyik út ahhoz, hogy javuljon
a térbeli felbontás. Ha minden SiPM-et ki
lehetne olvasni egy PET-nél, akkor a mérések alapján még tovább lehetne finomítani a kalibrációkat.
A tudományos projekt sikeres megvalósításának egyik fontos kritériuma a megfelelő szakmai és anyagi háttér biztosítása.
Mit jelentett ebből a szempontból a National Instruments (NI) bekapcsolódása?
– A legnagyobb előnyünk abból származott, hogy az NI már az első beszélgetésünkkor megértette a feladat lényegét,
tétjét, és ellátott a megfelelő hardverrel és
mérnöki támogatással. Kialakítottak nekünk egy mérőhelyet a Nyitott Laborban,

évig tartó tesztelést. Mi is kimentünk
azóta több alkalommal, és rendszeresen
konzultálunk az NI-os mérnökökkel, ha
valamit a tervezettez képest meg kell
változtatni. A legnagyobb segítség természetesen az volt, hogy a több hónapnyi
fejlesztés közben állandóan változó konfigurációkon keresztül eljutottunk egy
optimális elektronikához, és ezt a végén
adományként megkaptuk. Ez évekig biztosítja, hogy a legmodernebb elektronikával tudjunk további SiPM-tesztekben
megjelenni.

Ez a tesztelő – a gyári fekete tárolókban
(balra lent) 156 SiPM található, 8 óra
alatt leteszteli és visszarakja a helyükre.
A válogatás egy másik csoport feladata.
és rendelkezésünkre bocsátották a legmodernebb eszközeiket. Ezek használatában két mérnök is folyamatosan segített, a mérés komplexitása miatt olyan
megoldást (TestStand) választottak,
amely még nem része az oktatási anyagunknak. Vizsgaidőszakban, januárban
kezdtük a fejlesztést, de az annyira elágazó lett, hogy gyakorlatilag hónapokra
beköltöztünk az NI-hoz, és március végére lettünk kész annyira, hogy kiszállíthattuk a tesztelőt arra az amerikai egyetemre, amely a diákjaival vállalta az egy

Az NI Hungary Kft.-t gyakran tudásközpontként emlegetik. Mennyire ismeri
önöket ebből a szempontból a magyar
tudóstársadalom, hogyan tudnak például
segíteni a Debrecenben működő Nyitott
Laboratóriumukon keresztül? – kérdeztük
Ábrahám Lászlót, az NI Hungary Kft. ügy-

vezetőjét.
– Azt gondolom, hogy valóban hatalmas
tapasztalat és értékes tudás halmozódott
fel a vállalatunknál, így a Nyitott Laboratóriumunkban is. Minimális éves díjért cserébe nyújtjuk a teljes szoftverállományunkat, a hat-hétezer eszközből álló
saját technológiánkat. Meggyőződésem,
hogy a jövő nagy mérnöki kihívásainak
megoldása közös feladatunk, melyhez
az NI hatékony és rugalmas eszközöket,
élvonalbeli hardver- és szoftverplatformot tud biztosítani. ¡

SPS
S – single photon spectrum módszer, ez napjainkban a legpontosabb mérés.
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Korszakalkotó
újdonságok
Tavaly óta a Debreceni Egyetem Műszaki Kar kihelyezett
tanszékeként működünk, az intézmény fejlesztéseinek
köszönhetően pedig ősszel átadásra kerül egy Beckhoﬀeszközökkel felszerelt referencialaboratórium – mondta
az esztendő egyik kiemelkedő fejlesztésére Perecz Tamás,
a Beckhoﬀ Automation Kft. ügyvezető igazgatója,
aki lapunknak adott interjújában az őszi, jubileumi
Technology Day konferencia témáiról is beszélt.
Mennyire volt sikeres a tavalyi esztendő a Bekchoﬀ szempontjából?

számos pozitív változás történt leányvállalatunk életében is: értékesítési és műszaki csapatunkhoz három tehetséges mérnök kolléga csatlakozott, budapesti irodánk területe pedig közel másfélszeresére bővült.

– A Beckhoﬀ Automation 13 százalékos növekedésének köszönhetően 916 millió euró globális árbevételt ért el tavaly. A sikerhez egyenlő mértékben járult hozzá az innovatív technológiai
fejlesztés, a megnövelt gyártókapacitás és a vállalat nemzetközi
értékesítési hálózatának bővítése. A tajvani, valamint a mexikói
leányvállalat most indult el, a korábbi koreai disztribútor átalakulásával pedig létrejött a dél-koreai Beckhoﬀ leányvállalat. Ezenfelül a Beckhoﬀ Automation átvette a németországi Siegenben
székelő ADL Embedded Solutions GmbH-t is, mely a számítógépalaplapokkal és testre szabott perifériákkal megvalósított, komplex beágyazott alkalmazások elismert gyártója. A tavalyi év során

Milyen új termékek jelentek meg az elmúlt időszakban?

– Az új fejlesztések közül kiemelnék néhány korszakalkotó újdonságot. A mozgásvezérlés területének legújabb innovációja, a hat
szabadságfokú, lebegő mozgatóegységekkel rendelkező XPlanar
síkmotorrendszer, amely olyan lebegő modulokból áll, melyek
tetszés szerint szabadon mozgathatók a síklapokból álló felületek
felett. A rendszer dinamikusan és rugalmasan képes pozicionálni
a mozgatókat, amelyek emellett mechanikai érintkezéstől men-

A Beckhoff több mint 1200 m2-es standjának részlete
a 2019-es Hannower Messe kiállításon és szakvásáron.
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tesek, így kopás- és súrlódásmentesek is. Ennek köszönhetően
forradalmasíthatja a többi között a csomagolási és összeszerelési
technológiákat.
Az EtherCAT-technológiát új sebességszintre emelő EtherCAT G
rendszerkiegészítés gigabit Ethernet sebességet biztosít nagy adatmennyiségekkel dolgozó alkalmazásokhoz. Segítségével ügyfeleink
a világ legjobb és legnagyobb teljesítőképességű gépeit építhetik
meg. A gyártóiparban az egyik óriási lehetőségekkel kecsegtető
technológia a mesterséges intelligencia, különösen a gépi tanulás.
A vezérléstechnikába tökéletesen integrált és valós idejű működésre képes TwinCAT Machine Learning szoftvermodul egy olyan gépi
tanulási megoldás, amely kiváló alapot nyújt a gépépítők számára
berendezéseik képességeinek fejlesztéséhez, egyebek között az előrejelző karbantartás, a folyamatok önálló optimalizálása, továbbá
a folyamatok rendellenességeinek automatikus detektálása révén.
Az automatizálási rendszerekkel végzett munka könnyebbé és
hatékonyabbá tehető a gépi látást, hallást és beszédfunkciókat integráló TwinCAT Vision, illetve TwinCAT Speech szoftvermodulok
segítségével. A CX7000 beágyazott PC 400 MHz-es processzorral
és beépített többfunkciós be- és kimenetekkel rendelkezik. Az eszköz a kompakt vezérlők világába is behozza a TwinCAT 3 szoftverkörnyezet által nyújtott kényelmi funkciókat és hatékonyságot, tovább fokozva a Beckhoﬀ PC-alapú vezérléstechnika skálázhatóságát.

A TwinCAT 3 automatizálási szoftver gépi tanulási
megoldásait szemléltető bemutatóalkalmazás.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is részt veszünk az Ipar Napjai Debrecenben elnevezésű rendezvényen, melynek célja szoros
együttműködési rendszer kifejlesztése az oktatási intézmény és
az ipari vállalatok között. Emellett tavaly óta a Debreceni Egyetem Műszaki Kar kihelyezett tanszékeként működünk, az intézmény fejlesztéseinek köszönhetően pedig ősszel átadásra kerül
egy Beckhoﬀ-eszközökkel felszerelt referencialaboratórium, ahol
a hallgatók ipari eszközökön sajátíthatják el az ipari automatizálás témakörét viszonylag magas szinten, két féléven keresztül, heti
hat órában. Ezenkívül folyamatban van egy kutatólaboratórium
kialakítása is, ahol a Beckhoﬀ ipari partnereinek oktatása mellett
a hallgatók önálló feladatokat végezhetnek el, tudományos diákköri munkát folytathatnak, illetve elkészíthetik szakdolgozatukat,
diplomatervüket.

Milyen a vállalat kapcsolata a hazai felsőoktatási intézményekkel? Miképp tudják támogatni a hazai mérnökképzést?

– Igyekeztünk az elmúlt időszakban is jelen lenni az oktatási intézmények életében. A magyar műszaki felsőoktatás egyik jelentős,
évente megrendezett hallgatói szakmai megmérettetése, az idén
jubileumi, XXV. Országos Ajtonyi István Irányítástechnikai Programozó Verseny arany fokozatú támogatójaként nemcsak tárgynyereményekkel, hanem képzésekkel is hozzájárultunk a résztvevők jutalmazásához. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint az Óbudai Egyetem állásbörzéin rendszeresen részt veszünk, ami nemcsak a felsőoktatási intézményekben tanulók megismerésére ad alkalmat, hanem kiváló lehetőség
az akadémiai és szakmai kapcsolatteremtésre is.

Az ipari automatizálás legújabb megoldásai iránt érdeklődő szakemberek szeptember 26-án ismét részt vehetnek
a Technology Day konferenciájukon, amelyet ötödik alkalommal rendeznek meg. Ezúttal milyen témák kerülnek
a fókuszba?

– Az egész napos rendezvény célja, hogy átfogó képet adjon a szigniﬁkáns technológiai újdonságokról és fejlesztési irányzatokról,
esettanulmányok segítségével bemutasson néhány megvalósult alkalmazást, valamint szó lesz a képzési lehetőségekről és a Beckhoﬀ
oktatásban betöltött szerepéről is. A jubileumi rendezvényen előadást tart Martin Rostan, az EtherCAT Technológiai Csoport
ügyvezető igazgatója is. Az EtherCAT-technológia a leggyorsabb
ipari Ethernet-technológia, amely globálisan egyre nagyobb teret
hódít. Martin Rostan előadásából megismerhetjük az EtherCATtechnológia legfontosabb jellemzőit, valamint megtudhatjuk, hogy
használata milyen előnyöket nyújt a gépépítők, rendszerintegrátorok és végfelhasználók számára. A rendezvényen terítékre kerülnek
legmeghatározóbb innovációink is, mint például a gépi látás és
képfeldolgozás, valamint a gépi tanulás. A TwinCAT 3 szoftverrel
az automatizálási szakemberek a már ismerős műszaki környezetben használhatják az általa nyújtott új lehetőségeket. Az előadások közötti szünetek nemcsak a kiállítótérben kihelyezett
izgalmas bemutatóalkalmazások megszemlélésére teremtenek
majd lehetőséget, hanem a hasonló területen tevékenykedő szakemberek közötti tapasztalatcserére is. Az eseményre szeretettel
várunk mindenkit, aki érdeklődik az automatizálási technológia
innovációi iránt. ¡

Az EtherCAT G új sebességszintre emeli az EtherCAT technológiát, kompatibilis az általános EtherCAT adatátvitellel,
és megőrzi annak egyszerűségét.
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VR-szemüveg • lehallgatás, leiratok

Legyőzhető
a félelem
Annak ellenére, hogy emberek
tízmilliói utaznak nap mint nap
repülőgépeken, sokaknak még mindig hatalmas stresszforrás a repülés. A British Airways virtuális valóság
szemüvegekkel enyhítené a hosszú
útra induló utasok feszültségét.

A

VR (az angol virtual reality rövidítése) technológiát több te-

rületen is sikeresen alkalmazták már különféle pszichológiai
esetek kezelésére. A virtuális valóság segítségével komoly eredményeket tudnak felmutatni a tériszony vagy az arachnofóbia,
azaz a pókiszony kezelésében. A brit légitársaság London és
New York között közlekedő járatainak első osztályán VR-szemüvegeket használhatnak az utasok. Az eszközöket viselők hagyományos és 3D-s, valamint 360 fokos ﬁlmeket, továbbá dokumentumﬁlmeket, televíziós műsorokat nézhetnek majd. Emellett
kifejezetten a repüléstől való félelem vagy az emiatti szorongás
oldására szolgáló megoldások is helyet kapnak: például terapeu-

ták által összeállított nyugtató programok, vezetett meditációk és
hangterápiák.
A British Airwaysnek a SkyLights biztosítja a VR-szemüvegeket,
melyek már sokkal jobban hasonlítanak egy hagyományos szemüvegre, a súlyuk pedig csupán 250 gramm. A cég eszközeivel más
társaságoknál is találkozhatunk, igaz, az Air France és a Srí Lanka-i
Légitársaság utasai számára – legalábbis egyelőre – a váróban biztosítják az élményt. Arról még nem érkezett hír, hogy a szolgáltatást
ki akarják-e bővíteni a turistaosztályra jegyet váltó ügyfelekre is. ¡

Újabb Facebook-botrány M
A Facebook több száz alvállalkozót bérelt fel arra, hogy
leiratokat készítsenek a felhasználók Messenger-beszélgetéseiből, és bár a vállalat elismerte ezt, azzal védekezett, hogy kizárólag azoknak a beszélgetéseiből készült
leirat, akik jóváhagyták a Messengerben.
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int emlékezetes, a Facebook hosszú
ideig váltig állította, hogy nem hallgat
bele a felhasználók beszélgetéseibe. A tavaly
tavaszi kongresszusi meghallgatásán Mark
Zuckerberg, a vállalat alapítója és vezetője
személyesen tagadta, hogy a cég ezt tenné.
Végül kiderült: nemcsak belehallgatnak, de
még leiratokat is készítenek, bár szerintük
az írott szövegekre csak azért volt szükség,
hogy összevessék: a Facebook mesterséges
intelligenciája helyesen tudja-e értelmezni
az üzeneteket. Ráadásul most már azt is megígérték, hogy ez soha többet nem ismétlődik
meg. A közösségi oldal a botrány kirobbanása után néhány nappal azt is elárulta: európai
felhasználók nem voltak érintettek abban
a kísérleti projektben, egyedül az Egyesült Államokban folytatták a tesztet.
A Facebook körül az utóbbi években gyakran forr a levegő, nemrég ötmilliárd dollárra
büntette a vállalatot az amerikai Szövetségi
Kereskedelmi Bizottság, amiért a vállalat nem
tartotta be a Bizottság 2012-es határozatát,
és megtévesztette a felhasználóit, akik azt
hihették, hogy ők döntenek a személyes adataik felhasználhatóságáról. ¡

Åsmund H. Eikenes • Tittel Kinga • Szabó Péter

Åsmund H. Eikenes

Utazás a kezed körül
Minden, amit tudni szeretnél
a kezedről – és még annál is több

végtagtól a zseniális multifunkciós
eszközig, amelyet máshogy használtunk
a vadászó-gyűjtögető életmód során,
mint manapság, a mobiltelefon érintőképernyőjén ügyeskedve. A megismerés
a rámutatással kezdődik, és az érintéssel folytatódik. Az ismeretek írott
formába közvetlenül a kezünk segítségével kerülnek át, de még a szóbeli
kommunikációnkat is kézmozdulataink
teszik teljessé. Kezünk a gondolkodásunk része, és mégis igazán keveset
tudunk róla. Ideje jobban megismerkedni vele! •

Typotex Kiadó
Az emberré válás fő tényezőiként az
agytérfogat növekedése, a kommunikáció összetettebbé válása mellett
az eszközhasználatra szoktak hivatkozni – de a használójáról, a kezünkről
megfeledkezünk. A biológusként végzett szerző szerint talán mert túlságosan is a kezünk ügyébe esik. Pedig
egészen különleges út vezetett a csak
helyváltoztatásra szolgáló mellső

Tittel Kinga

A Várnegyed titkai

körülvett, illetve a várfal menti területeknek, hiszen a Várnegyed számos változáson, átalakításon ment keresztül az
évek során, amelyhez a II. világháborús
újjáépítések és a millenniumi városrendezés óta nem volt példa.
Honnan ered a Savanyúleves bástya
elnevezés? Hol található Buda egyetlen megmaradt utcahídja, vagy milyen
titkot rejt a pizsamacsíkos ház udvarán
található japánkert? A szerző zegzugos
utcákon, a várfal tetején, a királyi palota kertjében kalauzolja végig az olvasót, és arra ösztönzi, hogy merjen
turista lenni Budapesten. •

Mesélő Budapest zsebkönyvsorozat

Kolibri Kiadó
A nagy sikerű Mesélő Budapest
családi útikönyv után a gyerekeknek
szánt zsebkönyvsorozat a város egy-egy
kisebb területét mutatja be, rengeteg
érdekességgel és lebilincselő történettel.
Az első kötet a Várnegyedet veszi
górcső alá egy könnyen kezelhető,
zsebméretű formátumban; felfedi
a főváros ékszerdobozának kevésbé
ismert részeit és rejtélyeit. A könyv
egyben korlenyomata is a várfallal

Szabó Péter

Innováció a szőlőszaporításban

mutat be, melyeknek a magyar szőlőtermesztés szereplői számára hozzáférhető és hasznosítható eredményük
van, legyen az alap- vagy alkalmazott kutatás, ugyanakkor megkíséreli
bemutatni néhány külföldi ország szőlőszaporítóanyag-előállítását is, összegyűjtve a jó gyakorlatokat.
A kiadvány célja, hogy elősegítse
az innovatív magyar szőlőtermesztést
és szőlőszaporítóanyag-előállítást is.
A könyv megjelenését az Agrárminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatta. •

Doktoranduszok
Országos Szövetsége
A szerző szándéka, hogy átfogó
képet adjon a Magyarországon folyó
szőlőszaporítóanyag-előállítással kapcsolatos kutatásokról, megismertesse
a legújabb technológiákat, fejlesztéseket mind az ágazatban dolgozók,
kutatók, mind pedig a laikusok számára; egyfajta betekintést engedve
a jövő szőlőtermesztésébe és szőlőszaporításába. Olyan kutatásokat

lapozó
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gyógyszerész, alkaloidtartalom, száraz módszer

Szerző: Stöckert Gábor

A magyar
morfiumgyáros

Kabay a mai Tiszavasvári elődtelepülésén, Bűdszentmihályon született 1896-ban,
Hajdúnánáson érettségizett, majd a Budapesti Műegyetemen kezdett tanulni. Egy
félév után besorozták katonának, és az első világháború poklában többször is volt
alkalma megﬁgyelni a morﬁn hatását. Aztán amikor a háborút követően a Pázmány
Péter Tudományegyetemen gyógyszerészszé képezte magát, érdeklődése a morﬁumgyártás felé fordult. A Gyógynövény
Kísérleti Állomáson kezdett kísérletezni
későbbi feleségével, a szintén vegyész Kelp
Ilonával együtt, aki közös életükben végig
segített férje kutatásaiban.
A morﬁumot addig ópiumból, azaz
a mák éretlen termésének megalvadt ned-

A morﬁn molekulája

nem volt zökkenőmentes, több évig anyagi
problémákkal küzdött, nem kis részben
azért, mert kiderült, hogy bár a zöld módszer hatékony, ám egyáltalán nem gazdaságos. A gyógyszerész ezért elkezdett kísérletezni az addig a gyár udvarán tárolt,
hulladékként kezelt száraz mákszalmával
– és ezzel szembementek az akkori tudományos közvéleménnyel, amely úgy tartotta, hogy a mák érésekor a növényben
lebomlik a morﬁum.
Az áttörésben egy furcsa véletlen is
szerepet játszott. Kelp Ilona szalmamintákat vizsgálva azt ﬁgyelte meg, hogy
a kazal különböző részeiről vett minták
között egyik-másikban jelentősen nagyobb
az alkaloidtartalom. Mint kiderült, az üzem

INDEX

dolgozói rendszeresen a kazal egyik oldalánál vizeltek, és az érintett minták onnan
származtak – a vizelet szulﬁdjai olyan reakciót indítottak be, amely növelte a minta alkaloidtartalmát. Ez adta az ötletet
Kabaynak, hogy kénsavas vízzel próbálja
kivonni a mákszalmából a morﬁnt, és próbálkozásait siker koronázta. Az így kidolgozott száraz módszer már gazdaságos
volt, mert alapanyaga igen olcsó és sokáig
tárolható maradt, ezért az eljárást nemcsak
idényben lehetett alkalmazni, hanem egész
évben. Ráadásul a zöld módszer egyik legnagyobb hátulütője is megszűnt: az értékes mákszemek nem vesztek kárba, hiszen
a szalma már az érett mák kinyerése után
keletkezett.
Kabay 1931-ben szabadalmaztatta itthon a módszert, majd a következő években még tíz országban. A gyár 1930-ban
még csak pár kilogramm morﬁumot állított elő, de 1936-ban már 724-et, és egyre

Forrás: hungarikum.hu

Kelp Ilonaa és Kabay János

véből nyerték ki, de a 20. század elején már
sokan kész tényként kezelték, hogy létezik
hatékonyabb mód is. Kabay kétszer is talált
ilyet. Először az úgynevezett zöld módszert
dolgozta ki, amely során az éretlen mákot
virágzás után learatták, felaprították, majd
vegyszerek és préselés útján kivonták belőle a morﬁnt. Kabay 1925-ben szabadalmaztatta a metódust, két évvel később pedig
megalapította szülővárosában az Alkaloida Vegyészeti Gyárat. Az üzem indulása

Forrás: Wikipédia

Forrás: Wikipédia

A morfium az álmok görög istenéről,
Morpheuszról kapta a nevét, amikor egy
német gyógyszerész izolálta 1804-ben.
A később morﬁnként is ismert alkaloid
(növényi eredetű, nitrogéntartalmú vegyület) bódító, fájdalomcsillapító hatása már
akkor ismert volt, de a nagyüzemi gyártására alkalmas eljárást több mint egy évszázaddal később sikerült csak feltalálni – egy
magyar gyógyszerésznek, Kabay Jánosnak
köszönhetően.

Az Alkaloida dolgozói a leszüretelt
mákkal az 1930-as években

több külföldi partnerrel dolgozott. A vállalkozás felvirágzását azonban Kabay János
már nem érhette meg, 1936-ban, egy sérvműtét után fellépő vérmérgezés következtében, Budapesten váratlanul elhunyt.
Nevét ma rangos emlékérem őrzi, életműve 2016 óta hungarikum, az általa alapított tiszavasvári gyár pedig még napjainkban is termel. ¡

Alu Casting Support Kft. 24–25 • Beckhoff Automation Kft. 44–45 • Biofotonika Kutató és Fejlesztő Kft. 15–17 •
Közlekedéstudományi Egyesület 1 • Magyar Öntészeti Szövetség B2 • NI Hungary Kft. 42–43 • Sagemcom Magyarország Kft. 32–33 • SBM Mineral Processing GmbH 35 • Wavin Hungary Kft. 34–35 • Weishaupt Hőtechnikai Kft. B4
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