2019. december

tudomány  innováció  zöldkörnyezet

IX. ÉVFOLYAM

innotéka

Az emberarcú
– robotok a gyógyászatban
1090 Ft

Muszáj-e belebetegednünk a munkába?
Innováció és marketing

Tisztelt Olvasónk!

Boldog és békés ünnepeket,
sikeres új esztendőt kívánunk!
Az Innotéka magazin munkatársai

Üzleti show
és innováció

Sohasem engedett a minőségből

3

Tudományos Világfórum Budapesten

8

Muszáj-e belebetegednünk
a munkába?

9

Spórák a Marson

14

keretében kell eladni, ami akár egyszerű konferencia is

Furcsa csontszövet kacsákban

14

lehet, de mindenképpen show-nak kell nevezni. A Fiatal

Rugalmas szárny – üzemanyagmegtakarítás

15

Innovációs források az agráriumban

15

Vércukormérő magyar fejlesztőktől

16

a mai fiatalokból egy-két évtized múlva sikeres vállalko-

Mobil laborrobotok a jövő kórházaiban

16

zások vezetői lesznek, lehetnek. Az ötleteiket, igényeiket,

Innováció és marketing

17

Nagy érzékenységű ipari szivárgásvizsgálat speciális jelzőgáz nélkül

22

A mélység tudománya
– a tudomány mélysége

24

Erdősítéssel a klímaváltozás ellen

26

Természeti értékeink térképen

26

Alkalmazkodás a változó
körülményekhez

27

Akiknél nem a víz az úr

32

Az emberarcú
– robotok a gyógyászatban

34

Hasítanak a digitális hirdetések

38

Mi foglalkoztatja az IT-s fiatalokat?

38

A sztereó FM-szabvány atyja

40

Index

40

A mai fiataloknak szánt információkat minimum show

Vállalkozók Országos Szövetsége november második
felében Fiatal Vállalkozók Hete – Karrier & Üzleti Show-t
szervezett. A magyar gazdasági utánpótlás-nevelés egyik
legfontosabb eseménye ez, illik komolyan venni, hiszen

kéréseiket meg kell hallgatni, nem atyáskodva, hanem
például felhíva a figyelmet a buktatókra. A szüntelenül
változó piaci körülmények ellenére vannak szempontok, amelyek nem változnak. Például az innováció, az új
ötletek beépítése a mindennapokba ilyen sarokpont.
Az idei show-n a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal kiemelt szakmai támogatóként vett részt. Egyebek
mellett az indokolta a hivatali jelenlétet, hogy a kormány
által november elején elfogadott, a kis- és középvállalkozók
megerősítését célzó új stratégia egyik alappillére az innovációs képesség fejlesztése. Csakhogy a hazai tapasztalatok
azt mutatják, hogy a vállalkozó leginkább akkor gondolkodik el az innováció lehetőségén, ha megjelenik egy számára
közvetlen forrást biztosító pályázati kiírás. Rossz ez a megközelítés. Az innováció akkor jelent igazi perspektívát,
ha általános szemléletmódként, mindent átható filozófiaként szövi át a cég életét. Ha látszatinnovációk látszatmegoldásokat szülnek, azokra semmi szükség.
Szegedi Imre
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Interjú Bokor József mérnök-kutatóval

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Sohasem engedett
a minőségből
„Egyszerű mérnökként is teljes életet éltem volna, feltéve, ha az ezer szállal kapcsolódik
a kutatás-fejlesztéshez” – nyilatkozta magazinunknak Bokor József villamosmérnök,
a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI) tudományos igazgatója,
akit előző interjúalanyunk, Závodszky Péter biofizikus ajánlott. Az MTA természet
tudományi alelnöke ahhoz nem adja nevét, hogy az Akadémia bármilyen politikai cél
reklámozásának eszköze legyen, támogasson vagy tagadjon tudományon túli célokat.
Tiszadobon, a ma alig háromezres Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei településen nőtt fel. Általános iskola bizonnyal volt
a faluban, de középiskola biztosan nem. Milyen emlékeket
őriz első tizennégy évéről?

– A faluban mindenki ismert mindenkit. Én a helyi orvos fiával
barátkoztam, aki évtizedekkel később a SZTAKI-ban dolgozott, jelenleg az Egyesült Államokban professzor. Szüleimet korán elvesz-

tettem, a nagyszüleim neveltek fel. Apai nagyapámtól rengeteg
könyvet kaptam, ezek közül néhányat egyetemistaként eladtam
– kellett a pénz ösztöndíjra. A család mellett Fekete István református lelkész volt rám nagy hatással, aki nem gyakorolhatta a hivatását. Németre, latinra és a világ megismerésének fontosságára
tanított. Nem a szocializmust tartotta a legfőbb értéknek, konzervatív szemléletét ültette belém.
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Hol járt középiskolába?

– A pályaválasztás idején a nagyszülőkben felmerült, hogy belőlem is pap legyen, de nekem más elképzelésem volt. Gyakorlati
dolgok érdekeltek, ezért a miskolci Villamosipari Technikumba jelentkeztem. Erős volt a matematika és a fizika oktatása, országos
versenyekre jártam, de az első helyet matematikából szinte mindig
Lovász László, az MTA jelenlegi elnöke érte el. Én örültem, ha a legjobb ötven közé kerültem. Miskolcon színházba, hangversenyekre
jártam, nyelvórákat vettem. Egy pillanatig nem éreztem annak hát
rányát, hogy faluról jöttem. Kiváló felkészítést adott a középiskola,
gond nélkül felvettek és gond nélkül elvégeztem a Budapesti Műszaki Egyetemet. A fővárosban is faltam a kultúrát. Az egyetemen
marasztaltak, Csáki Frigyes professzor demonstrátori állást kínált
az automatizálási tanszéken. Nagyszerű ember volt, akinek a könyv
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tárában olyan könyveket olvashattam, amikhez csak ő juthatott
hozzá. Hihetet
lenül sokat tanultam tőle. A legtöbbet azonban
szakmailag és a tudományos életre való felkészülésben Keviczky
Lászlótól kaptam, aki maga is akadémikus, az MTA főtitkára, később alelnöke lett. Ma is felnézek rá és tartjuk a jó kapcsolatot.
Mégis azt tartottam vonzónak, ha kipróbálom magam az iparban.
Első munkahelye a Csepel Művek Irányítás- és Számítás
technikai Intézete volt. Erről a cégről nem a kutatás-fejlesztés jut az ember eszébe. Mi volt a feladata?

– Csepelen a számítástechnika ipari alkalmazására koncentráltunk. Intelligens termelésirányítási programokkal, robotikával és
operációkutatással foglalkoztunk – zömében lyukkártyás rendszereket használtunk. Nagyon hasznos szakasza volt ez az életemnek,
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mert itt tanultam meg, hogy mi az ipar, mit jelent a termelés. Ilyen
tapasztalatokat manapság nem szívesen szereznek az egyetemről
kikerülő ifjú szakemberek. Vagy ha szereznek, nem forgatják vissza
ezt a tudást az egyetemi oktatásba, az intézeti kutatásba.
1977-ben védte meg egyetemi doktori disszertációját. 1987ben az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Intézet
Rendszer- és Irányításelméleti Kutatólaboratóriumába került, egyúttal annak vezetője lett. 1982 óta oktat a Budapesti
Műszaki Egyetemen. 1992-ben kinevezték egyetemi tanárrá
a Közlekedésautomatikai Tanszéken. Két évvel később átvette a tanszék vezetését. Miért nem célzott meg ennél magasabb egyetemi pozíciót?

– Sohasem akartam ennél többet, mert úgy gondoltam, hogy
nekem ott az oktatás, az oktatásfejlesztés a feladatom. Megala
poztam a doktori iskola működését, az akkor lefektetett irányokat
ma is viszi a kar. Roska Tamással – ő a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Információs Technológiai Kar alapító dékánja volt – közösen érdekes modellt vállaltunk fel: kutatóinkat és a kutatási
eredményeket átvittük az oktatásba. Abban a hiszemben tettük
ezt, hogy erős doktori képzéshez kell az akadémiai tudás. Senkit
sem akarok megbántani, de az akkori műegyetemi tudás nem volt
kellően kiérlelt ahhoz, hogy új irányokra, paradigmákra állítsuk át
a munkatársakat. Frissítésre volt szükség. Az akkor végzett fiatalok
ma az egyetem meghatározó alakjai. Ezt fontosabb feladatnak tartottam az egyetemi bürokráciában való részvételnél.
Magazinunknak korábban azt nyilatkozta, hogy laborató
riumában az a szokás, hogy a profitot visszaforgatják a ku
tatásba. Van olyan munkatársa, aki kizárólag csoport
elméleti problémákkal foglalkozhat. Ezt a folyamatot szeretné fenntartani, illetve biztosítani az átjárást az elmélet
és a gyakorlat között. Ad ehhez teret az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat?

– Ez az elvárás, tehát nem lesz gond. A Hálózat vezetésének deklarált célja, hogy a kutatásoknak a hazai innovációt kell segíteniük
– ezzel mérnökként messzemenően egyetértek. Azonban az alap
kutatás megőrzése ugyancsak alapvető követelmény.
Munkatársai állítják, hogy a SZTAKI nem hétköznapi mun
kahely, itt dolgozni életformát jelent. Az önállóság és a szellemi szabadság a legfontosabb. Van, aki a mesterképzést is
(részben) önöknél végzi. Negyvenfős laboratóriumában számos fiatal ismerkedik a szakmával. Miért perspektíva a fiataloknak, de akár a befutott kutatóknak is, hogy idejöjjenek?

– Ezen a nyáron fél tucat fiatal munkatársam kapott kiváló állást
más cégeknél. Kimagasló tudásuknak köszönhetően válogathat
tak az ajánlatok között. Többségük az iparban pallérozódik, nyolcvan százalékuk külföldön. Nem baj, ha más kultúrában, munka
környezetben kipróbálják magukat. Abban a hitben támogatom
őket, hogy mivel itthon szereztek piacképes tudást, itthon alakult
ki nagyon erős kapcsolati hálójuk, esély van arra, hogy idővel haza
térnek. Ugródeszkaként is szokták emlegetni az intézetet, én köztes állomásként említem; nemcsak azért, mert jobban hangzik, hanem azért is, mert a SZTAKI-sok közül sokan átmenetinek tekintik
a távollétet. Visszatérnek hozzánk vagy másik hazai kutatóinté
zetbe, egyetemre. Ez a lehetőség vonzó a műegyetemi hallgatók

számára, sokan érdeklődnek az itteni lehetőségek iránt, mi pedig
válogathatunk a legjobbak között. Sok vezető kutatónak, így nekem
sem tetszik azonban, hogy a tehetséges fiatalok jelentős része külföldön kezdi el és fejezi be az egyetemet. Ők ott szereznek szakmai kapcsolatokat, közülük kevesen gondolják úgy, hogy majd hazatérnek.
Miben különbözik a SZTAKI a kereskedelmi informatikai
cégektől?

– Mi a megbízásokban a feladatot, és nem kizárólag a profitot látjuk. Lehet, hogy a vállalkozói környezetnél olcsóbban dolgozunk,
ám ez nem jelenti azt, hogy engednénk a minőségből.
Az utóbbi években algoritmusokat dolgoz ki az ember nél
küli légi járművek (drónok) irányítására. Ezen a témán
a legjelentősebb amerikai partnerükkel, a University of
Minnesota Repülési Tanszékével dolgoznak együtt. A kuta
tások egyik célja, hogy engedélyezhessék a drónok műkö
dését akár a magyar légtérben is. Mire koncentrálnak?

– A drónok használata dinamikusan terjed a világban. Autonóm
működésükben a kamerás látás használata – a manőverezésben –
egyre fontosabb. Látni azért kell, hogy a drón elkerülhesse az akadályokat. Mi ezen a területen amerikaiakkal és japánokkal végzünk
kutatásokat.
Vendégkutató volt az Imperial College of Science and Tech
nology Computers and Control tanszéken 1967–1968-ban
Londonban, majd 1990–1991-ben vendégoktatói Fulbright-
professzor az Egyesült Államokban az MIT-n (Massachusetts
Institute of Technology), ahol az elméleti kutatások mellett
űrkutatáshoz kapcsolódó irányítási feladatokkal foglalkozott. Vendégprofesszorként dolgozott még Hollandiában
a University of Delften 1992 és 1993-ban. 2000-től a University of Minnesota Aerospace Department keretében többször vendégkutató, NASA-kutatásokban vesz részt. A Temesvári Műszaki Egyetem és az Óbudai Egyetem díszdoktora.
Hogyan tudta feldolgozni ezeket az élményeket?

– Sohasem hivalkodom az elismeréseimmel. Helyén kezelem a különböző címeket, mert az ember legfőbb erényének a szerénysé
get, a szakmával szembeni alázatot tartom. Úgy gondolok ezekre,
hogy végzem a munkám, amit mások értékesnek találnak. Illetve
üzenetértéke van, mert például a fiatalokat inspirálhatja, hogy
a minőségnek becsülete van. Nekem mindig az volt az elsődleges,
hogy színvonalas kutatás folyjon a SZTAKI-ban, minőségi doktori
iskola működjön a Műegyetemen.
Fő kutatási területe az automatizálás, a lineáris és többvál
tozós dinamikus rendszerek elmélete és automatizálása.
Publikált az optimális irányítás és a rendszerazonosítás
témakörében is. Hol alkalmazzák az eredményeit?

– A mérnöki alkotások autonómiájával foglalkoztam, ami nincs irányítás nélkül. Ehhez kell szenzorika, az adatokat feldolgozó intelligens program, illetve a céloknak megfelelő beavatkozó mechanizmus. Aki nem érti ezt a kört, az nem sokat ért például a közlekedési
rendszerek világából. Én ennek a világnak az elméletével és gyakorlatával foglalkoztam. Ha mi megcsinálunk valamit, annak működnie kell. Az nem elég, hogy beszélünk róla, hogy értjük a működést,
nekünk biztonságos autókat, repülőgépeket kell készítenünk. A ku-
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let hosszú időn keresztül azonos pályán futott, eljött az ideje, hogy
alkalmazkodjon az új helyzethez. A mostani vezetés által megfo
galmazott koncepciót a rendkívüli decemberi közgyűlés tárgyalja.
Sokat vitatkozunk arról, hogy mi legyen a kapcsolat a leválasztott
intézet
hálózat
tal? Konzervatív embernek tartom magam, aki
az értékmegőrzés mellett állt és áll ki. Nekem az MTA és volt ku
tatóhálózata egyformán érték. Hiába választották le, a kutatóháló
zatban dolgozók az MTA-n szerezték tudományos fokozataikat,
címeiket. A kettő közös munkája a jövőben is elválaszthatatlan.
Az MTA delegáltjaként ezt a szemléletet képviselem az Eötvös Loránd Kutatási Hálózatot irányító testületben.
Pragmatikus emberként előre néz, nem szokott panasz
kodni. Mérnökként szereti megoldani a feladatokat, ész
szer űen. Mit lát maga előtt?

darcok, a zsákutcák bennünket sem kerülnek el. Nem mindegyik
elméletünk működött. Olykor azt mondjuk, előbb oldjunk meg
egy problémát, utólag majd gyártunk hozzá elméletet. Nevemhez, illetve kutatócsoportomhoz fűződik egyebek mellett a Paksi
Atomerőmű részére kifejlesztett valós idejű jelfeldolgozó rendszer,
valamint a primerköri nyomásszabályozást megvalósító számító
gépes irányítási rendszer kidolgozása és kiépítése.
2017 májusában választotta meg az MTA közg yűlése ter
mészett udományi alelnöknek. Az akadémiai vezetésben
elnökségi tagként már évek óta részt vett. Mennyi ideje jut
kutatásra és egyetemi oktatói munkára?

– Az egészséges arányok megtalálása egyre nehezebb, mert mindkét területen aktív vagyok. PhD-kurzust viszek, egyetemi előadást tartok közvetlen kollégáimmal a Műegyetemen és az ELTE-n;
az utóbbi intézmény is bekapcsolódott az autonóm rendszerek oktatásába. A téma iránt érdeklődő ELTE-s informatikusok
és matematikusok a SZTAKI-s laborokban tesztelik tudásukat.
A Műegyetemen 300-350 diák előtt tartom az irányítástechnika
alaptárgyát. Sok évtizednyi tapasztalattal úgy építem fel a tárgyat,
hogy az logikus, precíz, érdekes és érthető is legyen. Bár érnek néha kritikák, hogy túl magasra teszem a lécet, sokan kapnak jelest
nálam. A tehetséges mesterképzős hallgatókat árgus szemmel figyelem, a PhD-zókat úgyszintén, hogy a legtehetségesebbek számára a SZTAKI vállalható pályakezdet legyen. Az érdeklődőket
személyes beszélgetésre invitálom.
A 2020-as májusi közgyűlésen újraválasztják az MTA vezetőit. Az Akadémia természett udományi alelnökeként egy
ciklust vitt. A hagyományok azt sugallják, hogy újabb három évet elvállaljon. Megpályázza a pozíciót?

– A következő elnökségnek nagyon nagy szerepe lesz abban, hogy
milyen irányban halad majd az MTA . Ha olyan összetételű grémium körvonalazódik, ami számomra megnyugtató, előremutató,
akkor vállalom a megmérettetést. De ahhoz nem adom a nevem,
hogy az MTA bármilyen politikai cél reklámozásának eszköze legyen, támogasson vagy tagadjon tudományon túli célokat. Nem
ez a feladata. Az Akadémiának újra kell fogalmaznia szerepét a tár
sadalomban, a kutatás-fejlesztésben, az innovációban. A köztestü
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– Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat működési koncepciójának
kidolgozása az egyik nagy feladat. A fókuszterületek meghatá
rozása, amelyekre a pályázati kiírásokban forrásokat kell biztosí
tani. A tervezett nemzeti kutatólaboratóriumok létrehozása, kiemelt finanszírozása az intézetek mellett az egyetemek számára
szintén hatalmas lehetőséget kínál. A támogatási és a számon kérő
struktúra vélhetően hasonlít majd a Nemzeti Agykutatási Program
szerkezetéhez. Ezek kialakítását szakmai, szervezeti és tudományos
szempontból egyaránt alaposan végig kell gondolni. Ebben a folyamatban szeretnék segíteni. A tervezett területek közül a SZTAKI
munkatársai az autonóm rendszerek, a mesterséges intelligencia
és a kvantum-számítástechnika kutatásába kapcsolódhatnak be.
Vélhetően ez a folyamat megannyi konfliktussal jár. Hogyan viseli az ilyen helyzeteket?

– Nyugodt ember vagyok, elviselem az efféle kihívásokat. Egy éven
át tartott az intézethálózattal kapcsolatos polémia. Aki ezt kibírta,
sok mindent kibír. Nem saját érdekből próbálok segíteni, hiszen
a szakmámból én sokkal többet kaptam, mint amennyit eredetileg
remélhettem. Politikai nézeteim sem befolyásolnak, mert azokat
mindig felülírta a szakmai elkötelezettség.
1990-ben a Magyar Mérnökakadémia alapító tagja. A Magyar Autóműszaki Felsőoktatásért Alapítvány elnöke. Kizárólag a műszaki élet tölti ki mindennapjait, vagy ad teret
a lazulásnak?

– Az egyetem, intézet, MTA hármasa rengeteg időmet, energiámat
leköti, de nem vagyok robot, nekem is szükségem van a kikapcsoló
dásra. Elismerem, hogy a családomra több időt kellene szánni, ezért
gyakorta kapok kritikát. Ha időnk engedi, együtt járunk az Operába, hangversenyekre, nagyon sok színházi előadást tekintünk meg.
A sportolást a tenisz jelenti, de ezen a téren érzem az idő múlását.
Korábban sokkal többször nyertem, mint vesztettem, manapság
azt érzem, azért hívnak játszani, hogy sikerélménye legyen az ellen
felemnek. Nem zavar, a játék élménye mindennél fontosabb.
A felesége, Papp Ildikó, rendkívül sikeres bőrg yógyász,
aki rengeteg konferencián ad elő. Hol találkozott az orvos
tudomány a mérnöki ismeretekkel?

– Az Egyesült Államokban, Bostonban egy magyar esten futottunk
össze. Ő a Harvard Egyetemen tanult, amikor én az MIT-n az űr
kutatáshoz kapcsolódó irányítási feladatokkal foglalkoztam. Ennek
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Interjú Bokor József mérnök-kutatóval

29 éve. A találkozásból szerelem, házasság lett, aminek gyümölcse
három gyermek. Nagyobbik lányom harmadéves orvostanhallgató
a Semmelweis Egyetemen. Kiváló tanuló, a városmajori kardioló
giai intézetben TDK-zik. Az ikrek középiskolások. A kisebbik lányo
mat szintén az orvostudomány érdekli, míg a fiam valószínűleg
a Műegyetemen folytatja tanulmányait. Hatottunk a gyerekekre,
talán túlzottan is, hiszen bennünket követnek.
A Wikipédián Tiszadob híres szülöttei között tartják számon. Büszkék az eredményeire?

– Elképzelhető, de eddig ez fel sem tűnt. Évente három-négy alkalommal hazalátogatok az unokatestvéremhez, aki iskolaigazgatóként a vidéki oktatás összes nehézségével küzd. Lánya is ugyanott tanít. Úgy
tűnik, a mi családunkban a szülők erőteljesen hatnak a gyerekeikre.
Van, ami kimaradt az életéből?

– Azzal engedtek útnak, hogy ha tovább akarok tanulni, akkor
ne elégedjek meg a diplomával, doktorit is szerezzek. Szereztem,
a többi ajándék. Sokkal többet kaptam, mint amire számítottam.
Kevesebbel is boldog lettem volna. Egyszerű mérnökként is teljes
életet éltem volna, feltéve, ha az ezer szállal kapcsolódik a kutatás-
fejlesztéshez. Többször felkínálták nekem, hogy például maradjak
az Egyesült Államokban, de nem éltem ezzel a lehetőséggel, pedig tudtam, hogy kapuk nyílnának meg előttem. Kutatóként csak
meghatározott mélységig vehettem részt a NASA kutatásaiban.
Egy ponton túl azt mondták, hogy onnantól kizárólag az amerikai állampolgároké a terep. Elfogadtam a „korlátaimat”. Az MIT-n

Bokor József 1948-ban született Tiszadobon, 1966-ban érett
ségizett Miskolcon. Felvették a Budapesti Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki Karára, ahol 1972-ben szerzett diplomát,
majd 1977-ben doktorált automatizálás szakon. 1983-ban
védte meg a műszaki tudományok kandidátusi, 1990-ben
akadémiai doktori értekezését. Széchenyi-díjas villamosmér
nök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
tagja, 2017 májusától természettudományi alelnöke. 1995-től
az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Intézet (SZTAKI)
igazgatóhelyettese, majd 2008-tól tudományos igazgatója.
Díjai: Akadémiai Díj (megosztva), 1987; Gábor Dénes-díj, 1994;
Széchenyi-díj, 2007; Bánki Donát jubileumi díj, 2009; Simonyi
Károly-díj, 2010; a Magyar Érdemrend középkeresztje, 2013.
Több mint tíz szakkönyv, ötszáz tudományos dolgozat szerzője
vagy társszerzője több ezer hivatkozással. Munkáit magyar és
angol nyelven adja közre.

összesen négy évet dolgoztam, az ott szerzett tapasztalatok alapján kiérlelt normatívákat a környezetem elfogadta. Amit ott tanultam, hazahoztam – elsősorban a repüléssel kapcsolatos kutatásaim érdekelték az embereket. A SZTAKI ilyen irányban dolgozó
kutatócsoportját egyik volt diákom vezeti.
Kit ajánl interjúsorozatunk következő megszólalójának?

– Nagyon sok kiváló tanítványom volt. Közülük Szászi Istvánra,
a Bosch alelnökére gondoltam. 
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World Science Forum

Tudományos
Világfórum
Budapesten

Áder János (balra) és Lovász László beszédet mond a Tudomány Világfóruma megnyitóján a Müpában

A

fórumot Áder János köztársasági elnök és Lovász
László, az MTA elnöke nyitotta meg. A jelenlévőket
António Guterres ENSZ-főtitkár üzenetben köszön
tötte. A négynapos eseményen a Világfórumot útjára
indító, 1999-ben szintén Budapesten tartott Tudományos Világ
konferencia 20. évfordulójáról is megemlékeztek.
Húsz éve a tudomány szerepét, felelősségét és a kutatás etikai
kérdéseit is elemezték a magyar fővárosban. E felvetések jelentő
sége azóta sem csökkent. Az eltelt időszak elképesztő technológiai
fejlődése, a géntechnológia vagy a mesterséges intelligencia kutatásának előretörése miatt a WSF vezető testülete a tudomány etikájának és felelősségének vizsgálatát választotta az idei Tudományos
Világfórum fő kérdésének. Az infokommunikációs forradalomnak
köszönhetően villámgyorsan terjedő, a szakmai alapokat gyakran
mellőző személyes vélemények, tévhitek ugyanis komoly kihívás
elé állítják mind a tudományos élet szereplőit, mind a tudomá
nyos kérdésekben tájékozódni kívánó közvéleményt, valamint
a szakpolitikai döntéshozókat. A résztvevők egyebek mellett arra
kerestek választ, hogy melyek a legfőbb célok, amelyeket meg kell
valósítaniuk a kormányoknak ahhoz, hogy Földünk a 2030-as években is élhető legyen. Mi a tudomány etikai felelőssége, és miként
befolyásolta ezt az elmúlt évtizedekben végbement, elképesztő
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Forrás: MTI/Illyés Tibor

A legbefolyásosabb tudományos világszervezetek és a Magyar Tudományos Akadémia
közös rendezvényeként ismét Budapesten tartotta ülését a Tudományos Világfórum
(World Science Forum). A november 20. és 23. között megrendezett eseményre
a világ 120 országából 1100 tudós, tudománypolitikus, döntéshozó érkezett.

mértékű technológiai fejlődés? Hogyan enyhíthetők a globális fel
melegedés következményei? Mi a tudomány felelőssége a humán
genom-szerkesztés területén? Milyen etikai vonatkozásaik vannak
a cégek által támogatott kutatásoknak, milyen elvek alapján lehet
megosztani az alapkutatásra és az innovációra fordítandó forráso
kat? Milyen tudományetikai kérdések merülnek fel a reprodukál
hatóság és a publikációs lehetőségek terén?
Ezeket a kihívásokat és a rájuk adott lehetséges válaszokat a világ számos országából érkezett vezető tudós, szakpolitikus, vala
mint a tudománydiplomáciai szervezetek képviselői tárgyalták hat
plenáris és összesen közel harminc különféle szekcióban. A legnagyobb európai és nemzetközi tudományos világszervezetek mellett a Magyar Tudományos Akadémia is több szekciót szervezett.
Az egyiket a fenntartható mezőgazdaság témakörében, melyen
a trópusi őserdők visszaszorulásának klimatikus vizsgálatával foglalkozó Paulo Artaxo, a brazil University of São Paulo professzora
adott elő. A másik MTA-szekcióban kiemelkedő csillagászokból
álló panel mutatta be az emberiség távoli, Földön kívüli jövőjének
lehetőségeit Kiss L. László akadémikus, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójának szervezésében.
A következő Tudomány Világfórumot Dél-Afrikában, 2021-ben
rendezik meg. 
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Szerző: Horváth Dániel

Muszáj-e
belebetegednünk
a munkába?

A munka és az egészségkárosodás együtt jár. Bár elméletileg lehetséges, hogy a munkavégzés ne hasson negatívan egészségi állapotunkra, ám erre a valóságban ritkán van példa.
A foglalkozás-egészségügy szakemberei ugyanakkor messzemenőkig képesek segíteni
abban, hogy a munkavégzés egészségi kockázatai az elfogadható szint alatt maradjanak.
Jóllehet az utóbbi évtizedekben jelentős fejlődés történt e téren, a gazdasági és egzisztenciális megfontolások gyakran nehezítik az üzemorvosok munkáját. Pedig ők jelenthetnék az egészségmegőrzés első védvonalát.

A

z elmúlt fél évszázadban szerte a világon, de legfőkép
pen a volt szocialista országokban átalakult a foglal
koztatás szerkezete. Jószerével mindenhol megfigyel
hető, hogy a nehézipar leépül, és átadja a helyét
– a legtöbb munkavállalót foglalkoztató szektorként – a szolgálta
tásoknak, illetve az irodai állásoknak. Ez alig felmérhető társadalmi
változásokat indított be, és természetesen az emberek egészségi
állapotára is hatott. A hatás részben közvetett volt, hiszen az eltérő szakmát választó emberek gyakran lakóhelyet, környezetet is
váltanak, a fizetésük is megváltozik (általában nő). Mindezzel pedig számos olyan tényező jár, amely kihat az egészségre.
Ugyanakkor a foglalkoztatásszerkezet-átalakulásnak közvetlen
egészségi hatásai is voltak, amelyeket a foglalkozás-egészségügyi

statisztikákban tartanak nyilván. Egyszerűen másfajta munkahelyi
ártalmak érnek egy bolti eladót, mint egy kohómunkást.
„A rendszerváltás után nagyon leépült a nehézipar, a szén- és
uránbányák bezártak. Márpedig a munkabalesetek, a munka
vég
zéshez kötődő egészség
károsodás szempont
jából legrizikó
sabb iparágak ezzel gyakorla
tilag kiestek a foglalkozta
tásból
– mondja Tibold Antal, a Pécsi Tudományegyetem Foglalkozásegészségügyi és Munkahigiénés Központ vezetője. – Azóta nincs
Magyar
országon bánya
baleset, amióta nincsen mély
művelésű
bánya. Ahol működnek bányák (és ezt láttuk nemrég Német
országban is, ahol több tucat bányász rekedt a föld alatt egy robbanás következtében), ott időnként elkerülhetetlenek a balesetek.
De a foglalko
zásból eredő egészség
károsodás sokkal nagyobb
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A bányászok körében korábban gyakori volt a szilikózisos megbetegedés. A betegség azonban nem közvetlenül
a szénpor hatására, hanem a szilikátos meddőkőzet pora miatt alakul ki. A szabályozás és annak betartatása
sokkal szigorúbb, és ma már a munkavédelmi eszközök (védőruhák, ergonomikus felszerelés, szerszámok) is
jóval fejlettebbek. Ám a legártatlanabbnak látszó szakmák is veszélyt jelenthetnek az egészségünkre. Az egészségi ártalmak nem szűntek meg a szolgáltató- és szellemi munkák megerősödésével, inkább csak átalakultak.

hányadát nem balesetek okozzák, hanem a mindennapi munka
végzést kísérő ártalmak, amelyek hatása hosszabb látencia után
mutatkozik meg.”

A gyógyíthatatlan szilikózis
A Pécsi Tudományegyetem Foglalkozás-egészségügyi és Munka
higiénés Központjának kutatói megvizsgálták a régióban bejelentett szilikózisos esetek statisztikáit az elmúlt évtizedekben.
A szilikózis akkor alakul ki, ha a beteg hosszú időn keresztül
szilícium-dioxid-port kénytelen belélegezni, emiatt a kór főként
bányászokat, kőfejtőket és például fazekasokat érint. Hatására
a tüdőben hegesedés indul meg, fokozatosan nehézlégzés, légszomj, sőt cianózis alakulhat ki. A betegség, ha egyszer kialakult,
sajnos visszafordíthatatlan károsodást okoz, és gyakran a beteg
végleges munkaképtelenségével jár.
A pécsi szénbányában ugyan jó minőségű volt a kőszén, de
a szénmező nagyon szétdaraboltan helyezkedett el, az alapkőzet
pedig sok szilíciumot tartalmaz, így a pécsi bányászok körében
döbbenetesen gyakori volt a szilikózisos megbetegedés. A betegség
tehát nem közvetlenül a szénpor hatására (amelyet gyakran okolnak a bányászok megnyomorodásáért, néha nem is ok nélkül), hanem a szilikátos meddőkőzet pora miatt alakul ki. Anno, a szilikózi
sos esetek kétharmada Baranya megyére koncentrálódott.
Ahogy a 20. század második felében fejlődött a technológia, és
hatékonyabbá vált a munkavédelem, a szilikózisos esetek száma
erősen lecsökkent, és lefolyásuk jellemzően kitolódott, kevésbé
súlyos lett. Az ötvenes években, amikor szinte semmiféle védő
eszközt nem használtak a bányákban szálló por ellen, tíz év alatt
olyan stádiumba érhetett a bányászok szilikózisa, ami már munka
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képtelenséget okozott (és a beteg állapota azután is tovább romolhat, hogy kikerült a betegségét okozó egészségtelen környezetből). Ehhez képest a hetvenes–nyolcvanas években a szilikózis
progressziója jellemzően megnyúlt, kevésbé súlyos formában jelentkezett – a munkavédelmi erőfeszítéseknek köszönhetően.
A foglalkozás-
egészségügyi statisztikák javulásának oka tehát egyrészt a sok embert foglalkoztató nemzetgazdasági ágak
átrendeződéséhez köthető. Ugyanakkor legalább ekkora szerepe
van az üzemorvoslás és a munkabiztonság terén végbement jelentős fejlődésnek is. Ez a fejlődés a felhalmozott tudás gyarapodásá
ban, illetve a tudás gyakorlati alkalmazásában is megnyilvánul. Tibold Antal szerint össze sem lehet hasonlítani a munkabiztonság
mai állapotát a harminc évvel ezelőtti helyzettel. A szabályozás
és annak betartatása lényegesen szigorúbb, és ma már a munka
védelmi eszközök (védőruhák, ergonomikus felszerelés, szerszámok) is sokkal fejlettebbek.

A rizikó soha nem lesz nulla
De vajon a munkavégzés egészségi ártalmait valaha is képesek leszünk-e teljesen kiküszöbölni? A foglalkozás-egészségügyi tudás fej
lődésével és a jogszabályok változásával vajon eljön-e majd az az idő,
amikor például egy bányász úgy szállhat alá a tárnákba, hogy biztos
lehet benne, a munkája nem betegíti meg? Nos, itt az elmélet és a gyakorlat valószínűleg soha nem fog tökéletesen összeérni, de a fejlődés
abba az irányba tart, hogy legalább megközelítsék egymást.
„Úgy gondolom, hogy elméletben lehetséges a tökéletes munka
védelem. A valóságban azonban a munkavégzés kockázatát soha
nem lehet a nullára csökkenteni. A munkavédelmi rendelkezések
a kockázat mérőszáma, az úgynevezett rizikó minimálisra csökken
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tése köré épülnek – folytatja Tibold Antal. – A rizikó a munkahelyi
egészségkárosodás valószínűsége, értéke így nulla és egy közé esik.
A gyakorlatban persze nagyon kis valószínűségekkel dolgozunk, így
a mikrorizikó (0,000001 rizikó) használatos. Társadalmi megegye
zés szerint egy munkakör veszélyessége akkor elfogadható, ha kockázata nem haladja meg a 10 mikrorizikót.”
A 10 mikrorizikó azt jelenti, hogy ha százezer ember egy évig
ugyanolyan munkatevékenységet végez, akkor közülük egy fog
egészségkárosodást szenvedni. A különböző súlyosságú károsodá
sokhoz eltérő rizikóértékek kapcsolódnak, a súlyosabb betegsé
gekre, balesetekre jóval kisebb értékek vonatkoznak, mint az enyhébbekre. A 10 mikrorizikó tehát a munkavédelmi szabályozás
központi paramétere, a határértékeket úgy határozzák meg, hogy
a veszélyesség ne haladja meg ezt a szintet. Értelemszerűen a veszélyesebb munkakörökben komolyabb biztonsági intézkedésekre
van szükség a rizikó leszorításához, mint a „békésebb” szakmákban.
Azt azonban ne higgyük, hogy akár a legártatlanabbnak látszó
szakmák is veszélytelenek az egészségünkre. Az egészségi ártalmak nem szűntek meg a szolgáltató- és szellemi munkák előtérbe
kerülésével, inkább csak átalakultak. Nyilvánvaló, hogy az irodai
dolgozókra leselkedő ártalmak kezelése jóval egyszerűbb, mint
amilyenekkel például a bányászoknak kell szembenézniük. Ám azt
sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a foglalkozás-egészség
ügyi problémák legtöbbje nem akut módon, azonnal jelentkezik,
hanem hosszú éveken keresztül okoz egyre súlyosbodó, akkumulálódó károsodást.

„Ha figyelembe vesszük, hogy a legtöbb ember legalább negyven
évet dolgozik aktívan, mielőtt nyugdíjba menne, akkor nem szabad
lebecsülnünk az egyébként szinte elhanyagolható jelentőségűnek
tűnő körülmények hatásait sem – érvel Tibold Antal. – Ha az irodai
széknek nincs megfelelő magasságban a karfája, vagy nem úgy
alakították ki a háttámláját, hogy az a fiziológiás görbületeknek
megfelelően támassza a gerincet, akkor ez évek-évtizedek alatt
egyenetlen terhelést és ezáltal fájdalmat okozhat.”
Ezeket a tényezőket vizsgálja és próbálja az ártalmakat kiküszöbölni az ergonómia, az ember és a gépi munkakörnyezet kapcsolatát vizsgáló tudományág. Az ergonómia alaptétele szerint a munka
környezetet kell az emberhez, vagyis az ember anatómiai, fiziológiai
és pszichikai igényeihez, jellegzetességeihez igazítani, nem pedig
az embernek kell idomulnia a munkakörnyezethez, hiszen ennek
szinte bizonyosan egészségkárosodás lesz a következménye.

A kattintások roncsoló hatása
A munkakörnyezet legapróbb összetevői is érezhetően ronthatják
az ember közérzetét és terhelhetik feleslegesen testrészeit. Talán
az egyik legtriviálisabb irodai tevékenység, amely szinte a teljes
számítógép előtt töltött idő velejárója, az egérhasználat. Erről
a legtöbben azt gondolnák, hogy olyan kis mozdulatokat igényel,
hogy nem lehet komoly bajunk tőle.
Csakhogy egy átlagos irodai dolgozó naponta mintegy ötezer
kattintást végez az egérrel. Ha nem megfelelő módon van a csuk-

A munkakörnyezetet kell az ember anatómiai, fiziológiai és pszichikai igényeihez, jellegzetességeihez igazítani, ellenkező esetben
egészségkárosodás lesz a következmény. Az irodákban a legtöbb ártalmat a székek okozzák. Az ülés kifejezetten káros, ráadásul
sokszor rosszul tervezett székeken ülnek az alkalmazottak. Ma már terjedőben vannak azok az irodai munkaállomások, amelyeknél
állnak, vagy megemelt, félig álló testhelyzetet kívánó székeken foglalnak helyet a dolgozók.
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lónk alátámasztva, és így kell a kézfejünket tartani az egér fölött,
miközben a kemény asztal felületén tologatjuk, az évek alatt
tönkreteheti a kéz kisízületeit, illetve a tenyér belső oldalán futó
ér- és idegkötegeket. Ennek következményei: érzéskiesés, zsibba
dás és fájdalom lehet.
Egyes elméletek szerint a nem megfelelő kéztartás egérhasználat, illetve gépelés közben úgynevezett carpalis (kéztő) alagút
szindrómát okozhat. Itt az alagutat a csukló csontjai által közrefogott szűk járat jelenti, amelyen keresztül idegek futnak a kéz
fejbe. Ha az ugyanitt húzódó inak – például a túlterhelés hatására – megduzzadnak, akkor ezek nyomást fejthetnek ki az idegekre, ami zsibbadást, fájdalmat okozhat. Az egérhasználat ártalmai
kiküszöbölhetők csuklótámasz használatával. Érdekesség: kiszámolták, hogy egy egérkattintással 0,00142 kilokalóriát égetünk
el, így a munkanap végére 7 kilokalória energiától szabadultunk
meg pusztán az egér nyomkodásával. Ez nagyjából egy bébirépa
energiatartalmának felel meg.
Az irodákban a legtöbb ártalmat a székek okozzák. Megdöb
bentő, de a gerincre nagyobb terhelés hárul, ha ülünk, mintha állnánk. Az emberi test az evolúció során nem úgy fejlődött, hogy
az egész napos ülő életmódhoz alkalmazkodjon. Kijelenthető,
hogy az ülés kifejezetten káros szokása az embernek. Bár ezt már
sokan felismerték, mégis a legtöbb irodában továbbra is székeken,
méghozzá sokszor rosszul tervezett székeken ülnek az alkalmazottak, legalább nyolc órán keresztül. Szerencsére már terjedőben
vannak azok az irodai munkaállomások, amelyeknél megemelt, félig álló testhelyzetet kívánó székeken foglalnak helyet a dolgozók.
A legújabb íróasztalokat már fel lehet emelni, hogy állva lehessen mellettük dolgozni, viszont ezek az irodabútorok jellemzően sokkal drágábbak, mint a hagyományosak. Az efféle egészségesebb bútorok elterjedését nemcsak magas áruk, hanem sok
dolgozó ellenállása is hátráltatja. Ezek a székek ugyanis nagyobb
izommunkát kívánnak az alkalmazottaktól, emiatt nem feltétlenül
kényelmes rajtuk ülni (ahogy a testmozgás sem kényelmes, csupán
szükséges egészségünk megőrzéséhez).

A lélekölő munkahely
A munkahelyek egészségveszélyeztető hatása nemcsak a testet, de
a pszichét is érinti. Ebből a szempontból az irodai munkakörökben
dolgozók veszélyeztetettebbek lehetnek, mint a gyári munkások,
mert nagyobb stressznek lehetnek kitéve, hiszen sikerességük, elismertségük jobban függ munkatársaikhoz fűződő viszonyuktól.
Az ember életében pedig a társas kapcsolatok jelentik a stressz
tényezők talán legmeghatározóbb csoportját. A munkahelyi hierarchia, a munkatársak közötti rivalizálás, a munkanélküliség fenyegetése lelkileg terheli meg a dolgozókat.
A kutatások alapvetően öt forrását azonosították a munka
helyi pszichikai sérüléseknek. A legfontosabb a létbizonytalanság,
amely az állás elvesztésének lehetőségéből fakad. Ha a munka
vállaló folyamatosan átszervezéstől, leépítéstől, a redundanciák
megszüntetésétől (magyarul a kirúgástól) fél, az egyes kutatások
szerint ez erősebb prediktora (előrejelzője) az egészségi állapot
romlásának, mint a dohányzás vagy az alkoholfogyasztás.
A következő a túlterheltség. Manapság egyre inkább jellemző,
hogy új alkalmazottak felvétele helyett a munkáltató a meglévők
túlterhelésével oldja meg a megsokszorozódott feladatok elvég
zését. Különösen ártalmas ez akkor, ha elmosódik a munka és
a magánélet határa. Az emberek jelentős része túlórázik, otthon,
éjszakába nyúlóan is dolgozik, még a nyaralásra is laptopot visz,
mert dolgozni kell…
Sok alkalmazott éli meg zaklatásként a munkatársai (mind
a vele egy szinten lévők, mind feljebbvalói) vele szemben tanúsított viselkedését. Ettől a stressz-szint emelkedése mellett szorongás, depresszió alakulhat ki, és zavar keletkezhet az önértékelés
ben. Összességében pedig szenvedésnek tekinti a munkavégzést,
ami az ébren töltött idő felét teszi ki, és még szabadidejében sem
mindig képes szabadulni a munkahelyi gondoktól.
A szolgáltató 
szektor speciális munkahelyi stressz
forrása
a problémás ügyfelekkel való kényszerű kapcsolattartás. Súlyos
frusztrációt okozhat az alkalmazottaknak, hogy dacára annak,
A kutatások alapvetően öt forrását azonosították
a munkahelyi pszichikai sérüléseknek: a létbizonytalanság, a túlterheltség, a munkatársak viselkedése,
a problémás ügyfelekkel való kényszerű kapcsolattartás, valamint a három műszakos időbeosztás.
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A foglalkozás-egészségügy
előnye a háziorvosi, illetve
a szakellátásokkal szemben
az, hogy az üzemorvosok
általában tünetmentesen,
azaz egészségesen vagy
a betegség korai fázisában
találkoznak a munkavál
lalókkal. Az emberek hajlamosak arra, hogy csak
akkor forduljanak orvoshoz,
ha már betegek, viszont
az évente ismétlődő, kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok „házhoz
jönnek”, nehezebb őket
megúszni.

hogy igazságtalannak érzik az ügyfél viselkedését, mégsem mondhatják meg neki a véleményüket, mert az az állásuk elvesztését jelentené. Nem minden ember képes hosszú távon színlelni az erre
nem méltó emberekkel szembeni udvariasságot, kedvességet.
Mind a szolgáltató, mind az ipari szektor egyes munkakörei
nek jellemzője a három műszakos időbeosztás, vagyis az éjszakai munkavégzés kényszere. Ez megzavarja az ember cirkadián
(az éjszakát és nappalt megkülönböztető) ritmusát, ami újabb
stresszorként hat, kimerültséghez, súlyos esetekben pszichotikus
tünetekhez is vezethet. Emellett károsan érinti az alkalmazottak
magánéletét (család, párkapcsolat). Egy vizsgálatban kimutatták,
hogy a brit kórházi ápolók munkájukkal való elégedettségét legjobban az határozta meg, hogy kellett-e éjszakai műszakot vállal
niuk. Akinek kellett, az sokkal kevésbé elégedett a munkájával.

A kötelező rossz?
A foglalkozás-egészségügy szakembereinek munkájuk során két
csoporttal kell megküzdeniük azért, hogy a munkavégzés egészségi ártalmait eredményesen tudják csökkenteni: a munkaadókkal
és a munkavállalókkal.
„Sajnos nagyon nagy baj, hogy sokan kötelező rossznak tekintik a munkaegészségügyi vizsgálatokat. A foglalkozás-egészségügy
magyarországi problémái nem kis részben abból fakadnak, hogy
a területet 1995-ben teljesen privatizálták, és nem határoztak meg
hatósági árat, amennyit a magánszolgáltatók kérhetnek az alkal
mazottak vizsgálatáért – mondja Tibold Antal. – Emiatt a cégek
egymás alá ígérnek az árban, előfordul, hogy a szolgáltatás díja ma
alacsonyabb, mint húsz éve. Ez persze egyáltalán nincs jó hatással
a szolgáltatás, vagyis a foglalkozás-egészségügyi ellátás színvonalára.”
A törvény szerint a munkavállalók feladata a vizsgálatok finanszí
rozása, ami miatt ők sem érzik fontosnak, jótéteménynek az üzem
orvosi felméréseket. Nekik csak az a fontos, hogy rajta legyen a pecsét a papíron, és olcsón megússzák. Az, hogy valójában mit vizsgáltak az alkalmazotton, másodlagos sok munkáltató számára.
Az orvosok szempontjából sem ideális a rendszer, hiszen az árverseny miatt igényes munkát egy adott árszint alatt már nem lehet végezni. A szakma ezeket a problémákat évtizedek óta hangsúlyozza
az összes rendelkezésre álló fórumon – eddig kevés eredménnyel.

Mindez azért rendkívül sajnálatos – hangsúlyozza Tibold Antal –, mert a foglalkozás-egészségügynek van egy hallatlan előnye
a háziorvosi, illetve a szakellátásokkal szemben. Az, hogy az üzem
orvosok általában tünetmentesen, azaz egészségesen vagy a betegség korai fázisában találkoznak a munkavállalókkal. Az ember
hajlamos csak akkor orvoshoz menni, ha már beteg. Ez az oka
a szűrővizsgálatok rendkívül alacsony népszerűségének is. Viszont
az évente ismétlődő, kötelező foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok mondhatni „házhoz jönnek”, nehezebb őket megúszni.
„Az lenne a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok hatalmas előnye, hogy az egészségmegőrzést és az egészségfejlesztést szolgáló
beavatkozásokat akkor lehetne a segítségükkel megtenni, amikor
még időben vagyunk. Amikor még nem a betegség után kell futnunk, hanem meg tudjuk előzni a nagyobb problémát” – magyarázza Tibold Antal.
Az üzemorvosok sokszor komoly dilemmával szembesülnek
a napi munkájuk során. Az ő döntésüktől is függ gyakran, hogy
egy munkavállaló megtarthatja-e az állását. Ha munkára alkalmat
lannak minősítik, azzal talán megóvják az elfogadhatatlan mértékű egészségkárosodás veszélyétől (illetve nagy felelősséggel járó
munkakörök esetén a körülötte lévők egészségét is védik ezzel), de
egyúttal munkanélkülivé is tehetik.
Ez a veszély az oka annak, hogy sok alkalmazott mindent megtesz, hogy eltitkolja meglévő betegségeit a foglalkozás-egészség
ügyi vizsgálatokon. A központvezető saját praxisából hoz példát
arra, amikor valós veszélyhelyzetet teremtett az, hogy az alkalmazott nem volt őszinte a munkaalkalmassági vizsgálaton. Egy epilepsziás betegről van szó, akit három műszakos munkakörbe vettek
fel. Alapvető követelmény, hogy epilepsziások nem dolgozhatnak
éjszaka, hiszen a kialvatlanság nagyban megnöveli az epilepsziás
roham veszélyét. Az illető nem szólt epilepsziájáról a vizsgálaton,
így felvették. Nem sokkal később, éjszaka az üzem parkolójában
lett rosszul és epilepsziás rohama lett. Nagy szerencséje volt, hogy
a roham ott és akkor érte, ahol mások is látták. Ha egyedül lett
volna, az az életét is veszélyeztethette volna.
Tibold Antal szerint gyakran nehéz a döntés, de az üzem
orvosok mindent felülíró kötelessége, hogy ne engedjék, hogy
a munkavállaló olyan munkát végezzen, amely egyértelműen és
elfogadhatatlan mértékben veszélyezteti az egészségét. 
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Spórák a Marson
Az Open Astronomy nemzetközi folyóiratban Polgári
Márta, Gyollai Ildikó (MTA Kiváló Kutatóhely – Csilla
gászati és Földtudományi Kutatóközpont Földtani és
Geokémiai Intézet) és Bérczi Szaniszló (ELTE Föld
rajz- és Földtudományi Intézet Anyagfizikai Tanszék)
három publikációt jelentetett meg 2019 márciusában.
Az egyiknek jelentős visszhangja volt.

K

ülönleges marsi meteoritra bukkantak az Antarktiszon található Allan-
hegységben japán kutatók 1977-ben. A magyarok ennek a belsejéből készült vékonycsiszolatban fedeztek fel mikrobiális szövetű ásványosodott szerves anyagot. Az agyagásványosodott mikrobiális szöveti elemekről szóló munka
keltett nemzetközi érdeklődést. A szerzők kutatási eredményeiket ez év októ
berében az MTA Geonómiai és Planetológiai Albizottságában is bemutatták.
Az alapvetően új szemléletű kutatási módszereket felvonultató vizsgálatok alapján a szerzők egyértelműen arra a következtetésre jutottak, hogy
az ALH-77005 jelű marsi eredetű meteorit mikroszkopikus szöveti felépítésében az egymást követő átalakulások sora csak élő rendszer közreműködésével

Furcsa csont
szövet kacsákban
Az MTA, a Magyar Természet
tudományi Múzeum és az ELTE kö
zös Paleontológiai Kutatócsoportja,
valamint a Genti Egyetem kutatói
szerint csont- és porcszövet furcsa
keveréke segíti a kiskacsák végtag
csontjainak fejlődését. Ez a szövet
akár dinoszauruszfosszíliákban is
kimutatható. A tanulmány a Journal
of Anatomy szaklapban, ez év
októberében jelent meg.

valósulhatott meg. A szerzőhármas a kondritokban és
a marsi meteoritban is hasonló ásványosodott mikro
biális nyomokat (bioindikátor ásványokat és változatos összetételű szerves anyagokat) fedezett fel. Ezek
a Naprendszer létrejöttekor keletkezett kőzetek arra
utalnak, hogy alvó, majd vizes környezetben még
a szülő bolygón aktivizálódott mikrobaspórák voltak
jelen. Az alvó spórák a csillagközi térből kerülhettek
a formálódó égitestek anyagába. 

leszármazottakra fordította a figyelmét: kiskacsák végtagcsontjainak szö
veti szerkezetét vizsgálták egyedfejlődésük különböző fázisaiban.
A szövetvizsgálat során a csoport – melynek tagja a Genti Egyetem
két professzora, Eckhard Witten, Ann Huysseune, valamint Dominique
Adriaens, illetve Anick Abourachid, a Párizsi Természettudományi Mú
zeum kutatója –váratlan felfedezést tett. A szövet nem a végtagcsontokra
jellemző általános csontszövet volt, inkább egy furcsa keveréke a csont- és
porcszövetnek, melyet chondroid csontnak neveznek. A szakemberek úgy
vélik, hogy ez a speciális szövet porcszerű tulajdonságainak köszönhetően
nagyon gyors növekedésre képes, ezért a hagyományos csontszövet növe-

A

z egyetlen dinoszauruszcsoport, mely túlélte a föld
történeti kréta időszak végén bekövetkezett tömeges kihalást, a madaraké. Hogy megbízható információink legyenek arról, miként növekedtek és kaptak szárnyra
az első madarak és Theropoda dinoszaurusz őseik, Prondvai Edina vezetésével a nemzetközi kutatócsoport az élő
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kedési üteméhez mérten jelentősen felgyorsítja a végtagcsontok vastagságbeli gyarapodását. Ez azt sugallja, hogy a chondroid csont kulcsfontosságú
szerepet játszhat a madarak extrém gyors növekedésének evolúciójában. 
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Rugalmas szárny – üzem A
anyag-megtakarítás
Novemberben repült a világon először valós kör
nyezetben az az aeroelasztikusan szabott szárnyak
kal rendelkező repülőgép, melyben a szénszálas
kompozit száliránya változik a szárny mentén.

Repülési előkészületek

Az agrár- és élelmiszeripari szereplők inno
vatív megoldásait a hazai támogatásokon
kívül jelentős nemzetközi pályázati források
is ösztönzik: jelenleg is fut a Horizont 2020
keretprogram, 2021-től pedig megemelt
költségvetéssel Horizont Európa néven kez
dődik az újabb hétéves pályázati ciklus.

A 2020 utáni Közös Agrárpolitika hazai tervezését Feldman
Zsolt az elkövetkező egy-másfél év egyik legfontosabb felada
tának nevezte. A Horizont Európa kutatási keretprogramhoz
a következő hónapokban kell kidolgozni és beilleszteni a hazai
gazdálkodók számára fontos témákat, együttműködve a tudásközpontok, egyetemek, kutatóintézetek, a vállalati kutatóköz
pontok, valamint az innovációt elősegítő szervezetekkel.
Fontos, hogy a 2021-től induló Horizont Európa forrásaira
sokkal felkészültebben tudjanak pályázni vállalkozásaink, kutatóintézményeink – hangsúlyozta Birkner Zoltán, az NKFIH
elnöke. Éppen ezért olyan intézkedéscsomagot állítottak össze
a magyar pályázók ösztönzésére, amely a szakértői szolgáltatások megerősítésétől a hazai rásegítő pályázatok rendszerének
megújításáig terjed. 
Forrás: AM/Pelsőczy Csaba

Innovációs források
az agráriumban

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóinté
zet (SZTAKI) által vezetett nemzetközi, Flexop nevű projektben kifejlesztett repülőgép repülésének célja
a szárnyakra nehezedő terhelés passzív csillapításának
tesztelése volt.
A kísérleti repülőgép szárnyában lévő szénszálak
speciális, irányított szabásmintájának köszönhetően
amilyen irányból kell, a szárny erős, míg a többi részen
anyagot, ezzel tömeget lehet spórolni, és mivel az új
generációs szárnynál azonos repülési manővereknél alacsonyabb erőhatásoknak kell fellépniük, a repülés zöldebb és olcsóbb lehet.
A projekt vezetése mellett a SZTAKI tervezte, építette
és működteti a fedélzeti avionikai (elektromos és elektronikai repülési) rendszert, beleértve a szárnyban lévő
érzékelőket és aktuátorokat, valamint a fedélzeti robotpilóta-rendszer szoftveres és hardveres elemeit, amelyekkel megismételhető kísérleteket végez és adatokat gyűjt.
A tesztrepülőgép már többször a levegőbe emel
kedett, de akkor még csak rádiós távirányítón keresztül irányították a pilóták. A mostani repülésen már
bekapcsolták a robotpilótát is, ami a speciális, kutatási
célú manővereket megismételhetően, a kézi vezérlésnél
sokkal precízebben valósítja meg, így a tudományos kísérletekben összehasonlíthatóak a ma megszokott, hagyományos kompozit szárnyak és a projektben épített
könnyebb és egyben rugalmasabb szárny. 

A

minél eredményesebb pályázatok érdekében az Agrárminiszté
rium (AM), a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) az Agrárinformatikai Klaszterrel közösen 2020 márciusában
konferenciát szervez, ahol a forrásszerzés gyakorlati lehetőségeit és
eddigi tapasztalatait is bemutatják – fogalmazott Feldman Zsolt,
az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a témában szervezett sajtóháttér-beszélgetésen.
A konferencia kiemelt témái között szerepel az agroökológia,
az élelmiszerrendszerek, az erdészet, az energetika és a biofinomítás.
A rendezvényre az esemény honlapján (eifkonf.hu) lehet regisztrálni.
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Vércukormérő magyar fejlesztőktől
A Magyar Diabetes Társaság 2016-os felmérése szerint az elmúlt másfél év
tizedben több mint hetven százalékkal nőtt a cukorbetegek száma hazánk
ban. Jelenleg hozzávetőleg közel 800 ezren élnek diabétesszel, és közel fél
millió lehet azok száma, akik már cukorbetegek, de még nem tudnak róla.
E népbetegségben tehát szinte minden magyar család érintett.

A

betegség elenged
hetetlen velejárója
a rendszeres vércukormérés, ám hazánkban a cukorbetegek alig több mint fele
(55 százalék) méri legalább napi rendszeres
séggel a vércukorszintjét, további 27 százalékuk viszont csupán hetente.
A 77 Elektronika Kft. új fejlesztésű vér
cukormérő készüléke – az okostechnoló
giát segítségül híva és a gyógyszeres kezelést
kiegészítve – hatékony eszközt ad a betegek kezébe vércukorszintjük megfelelő
keretek között tartására. Az eNapló tele
medicinás felületen a beteg vagy kezelő
orvosa beállíthatja, hogy mikor esedékes
a következő mérés, melyre az új vércukor
mérő-rendszer hangjelzéssel fig yelmeztet,

ezzel is ösztönözve használóját a betegség
kontrollálására.
Minden eddiginél pontosabb, közel klinikai laboratóriumi pontosságú (±8 százalék)
vércukormérést tesz lehetővé az otthoni ön
ellenőrzés során. Az étkezés előtti mérés után
egy, másfél vagy két órával a gép hangjelzéssel
figyelmeztet az étkezés utáni mérés esedékes
ségére, és egyszerűen képes rögzíteni az étkezés vagy az inzulinadás időpontját. A készülék
képes arra is, hogy hipoglikémia, azaz túlzottan alacsony vércukorszint után automatiku
san jelezze az ismételt mérés szükségességét.
Az új okoskészülékhez közel húszezer cu
korbeteg most térítésmentesen juthat hozzá
egy csereprogram keretében. 

Mobil laborrobotok a jövő kórházaiban
Robotok ma már a kórházakban az egészségügyi és laborszemélyzetet is segít
hetik a laboratóriumi, valamint a logisztikai feladatok elvégzésében is, hiszen
számos ismétlődő és időigényes feladat ellátására képesek, ideértve a gyógy
szerek előkészítését, a centrifugák ki- és bepakolását, a pipettázást, a folyadé
kok kezelését, továbbá a kémcsövek rendszerezését.

U

gyanakkor logisztikai feladatok ellátására is fel
használhatók
a kórházakban. Ki tudják adagolni és kórházon belül kiszállí
tani a gyógyszereket, el tudják juttatni a szükséges orvosi eszközöket
a személyzetnek, vagy akár a betegek ágyneműjét a szobákba.
„Az egészségügyi szektor jelentős átalakuláson megy át, ahogy
a betegségek diagnosztizálása és kezelése egyre fejlődik. Közben azonban szembe kell néznünk az elöregedő népesség, a megnövekedett
költségek és a világszintű egészségügyi dolgozói létszámhiány okozta
nehézségekkel” – mondta Sami Atiya, az ABB Robotika és Gyártás
automatizálás divíziójának elnöke annak apropóján, hogy az ABB a texasi Houstonban megnyitotta új egészségügyi és kutatás-fejlesztési
központját, ahol ezekre a kihívásokra kíván válaszokat találni a tudomány és az egészségügy legnagyszerűbb elméivel közösen.
A robotokkal történő automatizálás az egészségügyben komoly
növekedési lehetőségeket rejt. A becslések szerint a nem sebészeti
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célú orvosi robotok iránti globális kereslet 2025-re eléri
a 60 ezer darabot, vagyis ezeknek a robotoknak a piaca a 2018as szinthez képest megnégyszereződik. 
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Szerző: Szegedi Imre

Innováció és marketing
„Az alacsony szabadalmi aktivitás az esetek legnagyobb részében a cégek/magánszemélyek iparjogvédelmi ismerethiányának tudható be. Sokan nem tudják ugyanis,
hogy az ötleteikkel mit kezdhetnének, hogyan tudnák azokat valamilyen módon védeni, de sajnos nagyon sokan nem is akarják védeni, inkább titokban tartják azokat”
– nyilatkozta magazinunknak Pomázi Gyula Zoltán. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) elnöke szerint mindent meg kívánnak tenni annak érdekében, hogy támogassák az emberi kreativitást.
Az SZTNH-t több oldalról vádolták azzal, hogy nem működik elég hatékonyan. Az Állami Számvevőszék (Á SZ) 2016
nyarán arra derített fényt, hogy a hivatal a szingapúri szabadalmi hivatal megrendelésére elvállalt újdonságkutatási
munkákat egy harmadik cégnek törvénytelen körülmények
közt szervezte ki. Milyen változásokat tervez, hogy hasonló
eset ne fordulhasson elő? Illetve, általában tervez nagyobb
átalakítást, vagy a jelenlegi struktúra alkalmas a terület
hatékony működtetésére?

– Az SZTNH az ÁSZ jelentésének megfelelően már 2016-ban megtette a szükséges lépéseket. Én 2019 márciusa óta vezetem a hivatalt. Az első néhány hónapban áttekintettem a belső folyamatokat, megismertem a kiváló szakmai tapasztalattal rendelkező új
kollégáimat, felmértem a hivatal lehetséges szerepét a hazai innovációs ökoszisztémában és a nemzetközi szellemitulajdon-védelmi
rendszerben. Mindezen tapasztalatok alapján szeptember 1-jével
állt fel az új szervezeti struktúra két elnökhelyettessel, és az átalakítás részeként a hivatali kommunikáció felelőse a Tájékoztatási
és Innovációtámogatási Főosztály lett. Jelenleg a középtávú intézményi stratégián dolgozunk. Lehetőségeinket azonban korlátozza
az alacsony engedélyezett létszám.

A magyarokhoz számos világhírű szellemi alkotás, szaba
dalom fűződik. Semmelweis Ignác, Szent-Györgyi Al
bert, Jedlik Ányos, Eötvös Loránd, Galamb József,
Ganz Ábrahám, Heller László, Bláthy Ottó, Neumann
János, Kemény János, Bay Zoltán, Pavlics Ferenc, Rubik Ernő – csak néhány a kiemelkedő magyar alkotók kö-

zül. Milyen eszközökkel tudja segíteni a hivatal az újabb,
világraszóló alkotások megszületését?

– Mindent meg kívánunk tenni annak érdekében, hogy támogassuk az emberi kreativitást. A hivatal által adományozott díjakkal
(Jedlik Ányos-díj, Millenniumi Díj, Akadémiai-Szabadalmi Nívódíj
és a külső szakmai díjak) az erkölcsi megbecsülés mellett anyagi
elismerésben részesítjük a szellemi tulajdon területén tevékenykedőket és kiemelkedő alkotásaikat. Emellett az oktatási, tájékoztatási és információszolgáltatási tevékenységünknek köszönhetően
segítséget nyújtunk abban, hogy a feltalálók vagy szerzők az alkotásokhoz fűződő jogokat kihasználva minél szélesebb ismertségre
és nem utolsósorban gazdasági előnyökre tegyenek szert. Példaként megemlíthető néhány vállalkozás napjainkból is, a Julius-K9
kutyahámok és a Teqball sport is így indult el világhódító útjára.
Az ő példájuk alapján arra biztatunk mindenkit, hogy amennyi-
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ben információra van szüksége, bátran tegye fel kérdéseit ebben
a témában.
Palkovics László miniszter többször is hangsúlyozta:

az Innovációs és Technológiai Minisztérium azzal a céllal
alakult, hogy a magyar innovációs és kutatás-fejlesztési
rendszer hatékonyabban működjön. Mi lehet ebben a folyamatban az SZTNH szerepe?

– Mi a tudatosságnöveléssel tehetjük a legtöbbet az új tudományos eredmények és innovatív megoldások megszületéséért. Legfőbb célunk, hogy felhívjuk a vállalkozások figyelmét arra, hogy
az általuk végzett tevékenységek miben jelentenek újszerűséget, és
ezt az újszerűséget milyen módon védhetik meg versenytársaiktól.
Ennek érdekében számos konferencián, kiállításon és vásáron vagyunk jelen. Szakmai tanácsot kérhetnek tőlünk akár szerzői jogi,
szabadalmi, védjegyoltalmi vagy kutatás-fejlesztési kérdésekben.
Kiemelt figyelmet fordítunk a startupokra is. Együttműködünk
a Startup Safari Budapest rendezvénnyel, szakmai inkubátorházakkal, kockázati tőkealapokkal, a kereskedelmi és iparkamarákkal. Igyekszünk a cégeket vagy magánszemélyeket már az ötlet
megszületésekor felkarolni. Például a térítésmentes szellemivagyon-diagnózis szolgáltatásunk olyan kis- és középvállalkozóknak
szól, akik sejtik, hogy közük lehet a szellemi alkotásokhoz, de kellő
ismeret hiányában bizonytalanok a következő lépéseik megtételében. A kutatás-fejlesztési tevékenységek minősítése pedig jelentős
pályázati forrásokhoz vagy adókedvezményekhez segítheti hozzá
a cégeket, elősegítve egy jövőbeli találmány vagy brand megszületését. De ugyanígy jelen vagyunk a hazai felsőoktatási intézményekben, és törekszünk megjelenni a középfokú oktatásban is.
Kormányzati cél, hogy a jövőben szeretnének előrelépni
a kis- és középvállalkozások (kkv-k) szabadalmi és iparjog-

védelmi munkájában, továbbá elérni, hogy a nagyvállalatok Magyarországon jelentsék be kutatási eredményeiket.
Hogyan érhető el ez?

– A kormány 2019. november 5-én ismertette az új kkv-stratégiá
ját, amelyet azért hoztak létre, hogy kifejezetten ezt a szektort
segítsék, hiszen bennük rejlik a magyar gazdaság fejlődési potenciálja. A stratégia hét pillére közül bennünket leginkább a kkv-k innovációs és digitális teljesítményének erősítése érint, amelynek része a technológiai innovációk alkalmazásának elterjedése a kkv-k
körében, az immateriális tőke arányának növekedése, a kkv-k digitális kompetenciáinak erősítése, a digitalizáció fokának növelése.
A fent említett tudatosságnöveléssel és ingyenes szellemi
vagyon-diagnózis szolgáltatással is ezt a réteget szeretnénk megszólítani. Rámutatni az általuk végzett tevékenységek újdonságtartalmára, megmutatni, hogy ezt milyen módon lehetséges oltalom alá helyezni, vagy éppen melyek azok a tevékenységek
ezek közül, amelyekre például K+F adókedvezményeket vehetnek
igénybe, ezzel elindítani egy folyamatot. Ennek a folyamatnak a végén található az elért eredmények Magyarországon történő bejelentése, például egy szabadalmi vagy használatiminta-bejelentés.
A hazánkba települt multinacionális cégekkel kapcsolatban szokták emlegetni, hogy az itthon létrejövő ötletekből
sokszor külföldön lesz innováció, termék vagy szabadalom.
Miért?

– Alapjában véve, ha egy országban a szabadalmi bejelentési számok nem mutatnak növekvő tendenciát, az nem feltétlenül jelenti
azt, hogy kevesebb találmány (ötlet) születik. Tudni kell, hogy a cégek szellemitulajdon-védelmi (IP) stratégiája alapvetően határozza
meg azt, hogy a cég piaci érdekeltségeinek függvényében hol, mely
ország(ok)ban elengedhetetlen az oltalomszerzés. Mivel a nagyobb cégek az IP portfóliójukat egységesen, általában az anya-

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
oktatási, tájékoztatási és információszolgáltatási tevékenységével segítséget nyújt, hogy a feltalálók vagy
szerzők az alkotásokhoz fűződő jogokat kihasználva minél szélesebb
ismertségre és gazdasági előnyökre
tegyenek szert. Számos konferencián, kiállításon és vásáron van jelen.
Szakmai tanácsot lehet kérni a hivataltól akár szerzői jogi, szabadalmi,
védjegyoltalmi vagy kutatás-fejlesz
tési kérdésekben. Kiemelt figyelem
mel fordul a startupok felé, együttműködve szakmai rendezvényekkel,
inkubátorházakkal, kockázati tőkealapokkal, a kereskedelmi és iparkamarákkal.
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Az alacsony szabadalmi aktivitás az esetek legnagyobb részében a cégek/magánszemélyek iparjogvédelmi ismerethiányának tudható be. Magyarországon tradicionálisan leginkább a gyógyszeripar
kivétel ez alól. A hazai kis- és középvállalkozások, valamint az egyetemek ugyanakkor sem iparjogvédelmi tudatosságban, sem financiálisan nem érik el egy multi gazdasági potenciálját.

cégen belül kezelik (és csak ritkábban a leányvállalatoknál), ezért
erre csak kismértékben van egy-egy országnak közvetlen ráhatása.
Bizonyos jogszabályi kötöttségek lazításával (mint például a szabadalmi bejelentések magyar nyelvre történő lefordítása határidejének kitolása) segíthet ugyanakkor abban, hogy a nemzetközi cégek
a munkanyelvük (angol) használatával, a szabadalmi bejelentések
első szakaszában fordítási terhek nélkül is olyan, a találmányukkal
kapcsolatos fontos információkhoz jussanak, amelyek a későbbi
szabadalmaztatási stratégiájukat befolyásolhatja. Ilyen lehetőség
immár Magyarországon is rendelkezésre áll a multinacionális cégek részére. Mindemellett azonban a cél inkább az lenne, hogy
a magyar tulajdonú cégek is szerezzenek szabadalmat, akár itthon,
akár külföldön.
Évente 6-7 ezer olyan ötlet születik Magyarországon, ame
lyeket szabadalmaztatni lehetne. Németországban ez a szám
mintegy 20 ezer, tehát ez összemérhető nagyságrend, s azt
jelzi, kreatívak vagyunk. Ugyanakkor 2014-ben 619 nemzeti
szabadalmi bejelentéssel értük el az ötvenéves mélypontot.
Ám ezt a számot is sikerült alulmúlni, hiszen 2018-ban 450
alatt volt ez a fontos innovációs mutató. Mi erre a magyarázat? Hogyan növelhető a szabadalmi aktivitás?

– Arra vonatkozóan, hogy évente hány olyan ötlet születik Magyarországon, ami szabadalmaztatható lehetne, nincsenek pontos statisztikák. Ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy az ötlet és
a szabadalomképesség nem feltétlenül járnak együtt: attól, hogy
valami jó ötlet, sőt talán még meg is valósítják, még nem biztos,
hogy jogi értelemben véve valóban szabadalmat szerezhetne
rá az ötlet gazdája. Az alacsony szabadalmi aktivitás az esetek

legnagyobb részében a cégek/magánszemélyek iparjogvédelmi
ismerethiányának tudható be. Sokan nem tudják ugyanis, hogy
az ötleteikkel mit kezdhetnének, hogyan tudnák azokat valamilyen módon védeni, de sajnos nagyon sokan nem is akarják védeni, inkább titokban tartják azokat. Ebből adódóan az iparjogvédelmi tudatosság fejlesztését a hivatal is rendkívül fontosnak
tartja annak érdekében, hogy a szabadalomképes ötletekből
születő szabadalmi bejelentések száma növekedhessen. Ennek
érdekében egyetemeken, kutatóhelyeken, az érdeklődő cégeknél
oktatásokat, előadásokat tartanak a hivatal munkatársai, hogy
felhívják a figyelmet az iparjogvédelem fontosságára, illetve célzottan, információkkal segítsék az érdeklődőket. Továbbá feltétlenül fontos, hogy a vállalkozásokat segítsük és (akár anyagilag is)
érdekeltté tegyük abban, hogy az ötleteiket oltalmazzák. Ehhez
szükség van egy olyan innovációs ökoszisztémára, amely minden
szereplőt bevon a folyamatba. Ennek kiépítése kormányzati szinten is megkezdődött.
A dél-koreai multinacionális vállalat, a Samsung egyedül
hetvenszer több szabadalmi bejelentést tesz évente, mint
az összes magyar cég és egyetem együttvéve. Az egyetemek
esetében is nehezen érthető az inaktivitás, a hazai vállalkozásoknak azonban elemi érdekük lenne az új ötletek, megoldások levédése, oltalmazása. Drága ez a folyamat, esetleg
hosszadalmas vagy mindkettő? Mit mutatnak nemzetközi
összehasonlításban a magyar adatok?

– Itt visszautalnék az előző kérdésre: a hazai kkv-k és egyetemek
sem iparjogvédelmi tudatosságban, sem financiálisan nem érik
el például a Samsung gazdasági potenciálját. Továbbá ehhez
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a kérdéshez szorosan hozzátartozik (és attól nem elválasztható)
az ipar szerkezetének a kérdése: nyilvánvalóan nem hasonlít
ható össze a dél-koreai és a magyar ipar struktúrája. Magyarországon a gyógyszeripar tradicionálisan erős, ami viszont nem
mondható el Dél-Koreáról, így az összehasonlítás semmiképpen sem informatív.
Nem segíti a növekedést az információhiány, és ami még ros�szabb, a magyar szabadalmi rendszerről elterjedt hibás információk. Ismét a tudatosságnövelést kell kiemelni. A magyar szabadalmi
eljárás hatósági díjai a közhiedelemmel ellentétben nem magasak.
Például egy magyar szabadalmi bejelentés díja 37 400 forint, de ha
a bejelentést a feltaláló teszi, automatikusan negyedelődik, tehát
9350 forint. Ha a bejelentőnek nincs megfelelő jövedelme, például
egyetemista, akkor mentességet is kérhet az eljárási díjak alól.
A bejelentési eljárás során ugyanakkor nagyon jelentős díjtétel
lehet a bejelentést elkészítő és a szabadalmi igénypontokat meg
fogalmazó szabadalmi ügyvivő munkájának a megfizetése, ami
nem hatósági díj. De pályázati rendszer segítségével a szabadalmi
díjak (beleértve az ügyvivők díjait is) vissza nem térítendő támogatásként utólag akár visszakaphatók.
A szabadalmi eljárás átfutási ideje nemzetközi összehasonlításban szintén nem tekinthető hosszúnak: átlagosan három év.
Ez – bár első hallásra hosszúnak tűnhet – abból adódik, hogy
a nemzetközi kötelezettségekkel összhangban a bejelentések
közzététele rendszerint 18 hónap elteltével történik, vagyis a bejelentést követő másfél évben nincs is lehetőség (vagy legalábbis
csak korlátozottan van) arra, hogy a bejelentésből szabadalom
legyen. Ugyanakkor berendezésjellegű műszaki megoldások véd-

hetők a lényegesen gyorsabban megszerezhető használatimintaoltalommal is, ami tízéves oltalmi időt biztosít.
A hivatal nem csak szabadalmakkal foglalkozik. A védjegy
oltalom mellett például a hamisított termékek forgalmazása ellen is fellép. A Strand Fesztiválon megkérdezett mag yar fiatalok kevesebb mint fele vásárolt hamisított terméket az elmúlt egy évben, de egyharmaduk ezt egy vagy több
alkalommal is megtette. Világosan látszik, hogy az árnak
meghatározó szerepe van a döntéseikben, több mint 90 százalékuk megvenné az eredeti terméket, ha az olcsóbb lenne
– derült ki a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) és
a TÁRKI közös felméréséből. Mit tehet a hivatal, hogy egyre
csökkenjen a silány minőségű áruk forgalma?

– Én magam nem hiszek a büntetőjogi eszközökben. A legfontosabbnak a szemléletformálást, a tudatosságnövelést tartom, akár
már általános iskolás kortól. Különböző kampányok és akciók
keretében be kell mutatni, hogy a hamis termékek, elsősorban
a hamis gyógyszerek vagy ruházati termékek milyen egészségkáro
sodást okozhatnak. Személyes példákon keresztül szemléltethető
az a kár, elmaradt jövedelem, amit az alkotók-feltalálók szenvednek el. A hivatal a HENT működtetése mellett együttműködik
a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal és az e területen működő társadalmi szervezetekkel. Csak közösen léphetünk fel a hamis termékek visszaszorításáért.
A Globális Innovációs Index több mint egy évtizede rangsorolja az országokat. A világ közel 130 országának inno-

A magyar szabadalmi eljárás hatósági díjai a közhiedelemmel ellentétben
nem magasak. Egy magyar szabadalmi bejelentés díja 37 400 forint, de ha
a bejelentést a feltaláló teszi, a negyede, tehát 9350 forint. Ha a bejelentőnek nincs megfelelő jövedelme, például egyetemista, akkor mentességet
is kérhet az eljárási díjak alól. Számottevő díjtételt jelenthet a bejelentést
elkészítő és a szabadalmi igénypontokat megfogalmazó szabadalmi ügyvivő
munkája, de az nem hatósági díj. A pályázati rendszer segítségével ezek
vissza nem térítendő támogatásként utólag akár visszakaphatók.
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szellemitulajdon-védelem, tájékoztatás, tudatosságnövelés, szabadalom, védjegy, szerzői jog

A termékhamisítás területén fontos a szemléletformálás, a tudatosságnövelés, akár már általános iskolás
kortól. Különböző kampányok és akciók keretében
be kell mutatni, hogy a hamis termékek, elsősorban
a hamis gyógyszerek vagy ruházati termékek milyen
egészségkárosodást okozhatnak. Személyes példákon
szemléltethető az a kár, elmaradt jövedelem, amit
az alkotók-feltalálók szenvednek el. Csak közösen
léphetünk fel a hamis termékek visszaszorításáért.

vációs kapacitásait és teljesítményét méri fel megközelítően 90 mutatószám (indikátor) felhasználásával. A 2017-es
39.-ről tavaly a 33. helyre léptünk előre, ezt a helyezést idén
megtartottuk. Van feljebb, vagy a helyünkön vagyunk?

– Ahogy Ön is említette, ez az index az élet valamennyi szegmensét méri. A kreatív- és technológiaipar területén jól állunk, azonban
minden erőfeszítésünk ellenére a tudományos és műszaki fejlesztések, a publikációk, a műszaki eredmények szabadalmaztatása,
a formatervezési minták (dizájn) oltalmazása, az árujelzők vagy
jelmondatok levédetése terén van hova fejlődni. Elsősorban a nemzetközi piacra történő kilépéssel tudnánk javítani a helyezésünkön.
Vegyünk példának egy egyszerű telefonos játékot. A szoftvert szerzői jog védi, amit nem szükséges regisztrálni. A játék grafikai meg
jelenése állhat szerzői jogi, védjegy- vagy dizájnoltalom alatt is, a játék neve és a gyártó elnevezése szintén levédhető. Egy ilyen játék
könnyen elterjedhet Európában, ezért érdemes nemzetközi szinten
védjegy- vagy dizájnoltalommal védeni a másolás ellen. A játék forgalmazásából a cég jelentős bevételre tehet szert, és mind a jogdíjbevétel, mind a nemzetközi oltalmak száma javítják Magyarország
helyét a rangsorban.
A nagyközönség keveset hallott a Visegrádi Szabadalmi Intézetről (VSZI), amely a visegrádi országok ez irányú tevékenységét koordinálja, segíti. Az adatok azt mutatják, hogy
a budapesti központú intézet vonzereje növekszik. Mivel
magyarázható ez?

– A Visegrádi Szabadalmi Intézet a nemzetközi szabadalmi bejelentések megtételekor a bejelentők által választható úgynevezett
nemzetközi kutatóhatóság. A VSZI választásának számos előnye
van a bejelentők számára. Egyrészt nem szükséges a magyar nyelvű szabadalmi bejelentést lefordítaniuk egy idegen nyelvre azért,

hogy a bejelentésükkel kapcsolatos újdonságkutatást elvégezzék,
mivel azt a magyar nyelvű leírás alapján is megteszi a VSZI. Másrészt bármilyen, a bejelentéssel kapcsolatos kérdés tekintetében
a bejelentők az anyanyelvükön kapnak tájékoztatást, akár személyesen is megkereshetik a hivatal munkatársait, amennyiben
információra van szükségük; ezáltal a nyelvi nehézségek elhárulnak, az információáramlás pedig célzottabbá és gyorsabbá válik.
Harmadrészt a VSZI választása jelentős anyagi előnyökkel is járhat
a bejelentőknek: a befizetett nemzetközi kutatási díj 40 százalékát
ugyanis visszaigényelheti az, aki egy korábbi hazai kutatási eredmény birtokában kéri a VSZI-t a nemzetközi kutatás elvégzésére.
Mindezeket figyelembe véve a VSZI jóval költséghatékonyabb
és ügyfélbarátabb eljárást nyújt a hazai bejelentőknek, mint más
nemzetközi kutatóhatóságok, ami a hazai cégek számára rendkívül vonzó opciót jelent.
Idén ősszel a Tudományos Újságírók Klubja tihanyi szakmai összejövetelén Innovációs ökoszisztéma és szellemi
tulajdon; illetve hogyan védjük meg innovációnkat a változó világban? címmel előadást tartott. Egyszeri alkalom
volt, vagy ahol lehet, elmondja, hogy miért fontos egy ország életében a szabadalmaztatás, a védjegyoltalom, illetve
általában a szellemi produktumok megóvása?

– Az ősz folyamán több hazai és külföldi szakmai rendezvényen
felszólaltam, így a többi között a LES-Hungary rendezvényén vagy
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) őszi konferenciáján. Ahol csak alkalom van rá, arra törekszem, hogy felhívjam a figyelmet a szellemi tulajdonjogok gazdaságra gyakorolt
hatására, hiszen Peter F. Druckertől tudhatjuk: az üzletben csak
két dolog csinál pénzt: az innováció és a marketing. Az előbbihez
a szabadalom köthető, az utóbbihoz a védjegy és a szerzői jog. 
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Nagy érzékenységű
ipari szivárgásvizsgálat
speciális jelzőgáz nélkül
Számos ipari termék és technológiai berendezés esetén fontos követelmény az integrális gáztömörség. Példaként említhetők a háztartási és kereskedelmi hűtőberendezések,
a légkondicionálók hűtőkörei, vegyipari és gyógyszergyári reaktorok, valamint egyéb
technológiai rendszerek, belső égésű motorok üzemanyag-adagolói, világítótestek, gáz
töltetű patronok stb. Ez azt jelenti, hogy a szóban forgó termék vagy technológiai beren
dezés teljes gáztechnikai tömörségét egy számértékkel kell minősíteni, amely az üzemi
körülmények között fellépő szivárgást jellemzi. Az integrális gáztömörséget jellemző
számadat a vizsgálati körülmények között a teljes rendszerbe bejutó vagy onnan távozó
anyagmennyiséget adja meg, például g/év mértékegységben. Ha a tömörségi követelmé
nyek elég szigorúak, akkor az átjutó anyag tipikusan gáz halmazállapotú.

A

környezetvédelmi és üzembiztonsági követelmé
nyek miatt a fent felsorolt termékekre vagy eszkö
zökre előírt megengedhető maximális szivárgási
érték 1 g/év, vagy még annál is kisebb lehet üzemi körülmények között. Az ellenőrző vizsgálat azonban nem
feltétlenül (sőt általában nem) üzemi körülmények között
történik, és az ellenőrző vizsgálat elvégzésére rendelkezésre
álló idő jellemzően legfeljebb percekben mérhető (például
a hűtőgépek gyártásánál a gyártás ütemideje). A hagyomá
nyos mérési eljárások (pl. nyomásesés mérése, buborékteszt)
érzékenysége távolról sem megfelelő. Az ipari gyakorlatban
a fenti követelmények miatt elsősorban a tömegspektro
méteres szivárgásv izsgálókat használják. Alapvetően kétféle
megoldást lehet alkalmazni:
 Vákuummódszer: a vizsgálandó térfogatból kiszivat�tyúzzuk a levegőt, majd egy tömegspektrométert tartalmazó mérőeszközhöz csatlakoztatjuk és mérjük a jelző
gázként használt gáz koncentrációját a vákuumtérben
(az ún. maradékgázban). A jelzőgázt a vizsgálandó tér
fogat külsejére fúvatjuk (vagy csak kiválasztott pontok
ra, pl. hegesztési varratokra vagy az egész térfogatra),
s megfigyeljük a jelzőgáz megjelenését a maradékgázban.
Ha integrális gáztömörségmérés a feladat, akkor a vizsgálandó darabot egy olyan zárt kamrában kell elhelyezni, melyet vagy a jelzőgázzal, vagy a jelzőgázt megfelelő
koncentrációban tartalmazó gázkeverékkel töltünk meg.
Ez biztosítja, hogy a vizsgált darabon lévő összes szivárgási hibán át be tud jutni a jelzőgáz a vákuumtérbe.
 T úlnyomásos módszer: a vizsgálandó térfogatot a jelző
gázzal vagy a jelzőgázt előírt koncentrációban tartalmazó
gázkeverékkel megtöltve nyomás alá helyezzük, és meg
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A megépített berendezés bemutatója Olaszországban

A tömegspektrométer és a turbó
szivattyú az elkészített prototípuson

Kon-Trade+ Kft. • kon-trade.hu

A megépített
berendezés
vezérlő prog
ramjának kezelői
felülete. A grafikon a vákuumés öblítőgáznyomásértékeket
mutatja az idő
függvényében
egy érzékenységellenőrző teszt
során.
figyeljük a jelzőgáz kiszivárgását. Ezt tehetjük úgy, hogy
a vizsgálandó térfogatot a környezeti légkör veszi körül,
és a jelzőgáz megjelenését a környező levegőből tör
ténő mintavétellel (szimatolás, sniffing) állapítjuk meg,
vagy pedig oly módon, hogy a vizsgálandó térfogatot
egy vákuumkamrában helyezzük el, és a vákuumkamra
maradékgázának összetételét mérjük. Ez utóbbi eljárás
jóval nagyobb érzékenységet biztosít, viszont technikai
lag lényegesen nehezebb és költségesebb.
Az ipari gyakorlatban a „legnépszerűbb” jelzőgáz a hélium, amelynek számos előnyös tulajdonsága van a szivárgás
vizsgálat szempontjából: atomos gáz, nagyon gyorsan mozog
(diffundál), jól detektálható egyszerű felépítésű (permanens
mágnesekkel felépített) tömegspektrométerrel, nem lép kémiai
reakcióba, és a természetes légkörben igen alacsony (5 ppm)
koncentrációban fordul elő. Az alkalmazásnál két tényező jelent komoly problémát, egyrészt a hélium magas ára, másrészt
az, hogy globálisan hiánycikk lett. További nehézség, hogy
integrális vizsgálatnál a vákuummódszer esetén az egész vizsgálandó eszközt héliumgázt tartalmazó zárt kamrába kell(ene)
helyezni, ami felettébb költséges, és nehézkesen használható
mérőrendszert eredményez.
A nagy érzékenységű integrális szivárgási ellenőrzési le
hetőségeket jelentősen kibővítő, egyszerűbbé és olcsóbbá tevő
megoldás lehet, ha jelzőgázként a természetes légkör valamelyik fő komponensét (nitrogén, oxigén, argon) tudjuk használni. Ezek mindegyike megfelelő tisztaságban hozzáférhető
ipari mennyiségben is. A Kon-Trade+ Kft. egy pályázat keretében a Vákuum Tömörség és Mérés Technika Kft. bevonásával sikeresen teljesítette a „Teljes hűtőkörre kiterjedő
tömegspektrométeres szivárgásellenőrzés megvalósítása a
háztartási hűtő- és fagyasztószekrények minőség-ellenőr
zésénél” című GINOP-2.1.7-15-2016-00668 számú projektet,
melynek célja a fenti lehetőségnek a vizsgálata volt, specifiku
san a hűtőgépgyártás területén. Az alapötlet az, hogy a vizsgálat során a tömegspektrométerrel analizálandó maradékgáz összetételét állítjuk be úgy, hogy abban a kiválasztott
levegőkomponens jelzőgázként legyen használható. A pályázati projekt keretében egy olyan mérőrendszert dolgoztunk

Üzemi mérések az Electrolux jászberényi gyáregységében
a működő prototípussal
ki, mely elsősorban háztartási hűtőgépek vákuummódszer
rel történő integrális szivárgásv izsgálatát célozta meg. Az eljárás – melyet gyártóműben elvégzett üzemi próbákkal is igazoltunk – eredményesnek bizonyult. Egyúttal az is kiderült,
hogy a kidolgozott mérőrendszer más alkalmazások kísérleti
kidolgozására is alkalmas.
Az eljárást szabadalmaztattuk. A hasznosítás első lépéseit
is megtettük, bemutatót tartottunk több potenciális haszno
sítónál, és várhatóan az első olyan „pilotberendezés” is megépül, amely gyártási folyamatba integrált szivárgás-ellenőrzést valósít meg az általunk kidolgozott eljárással. 
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Szerző: S. I. K.

A mélység tudománya
– a tudomány mélysége
Az Innotéka magazin 2018. októberi számában már bemutattuk azt a prototípusfejlesztési
elképzelést, amely egy speciális kőzetfeszültség-mérési technika továbbfejlesztését célozza,
és amelyet a Kőmérő Kft. a Nemzetgazdasági Minisztériummal mint Támogatóval létrejött,
GINOP-2.1.7-15-2016-02374 számú Támogatási szerződés keretében valósít meg. Jelenleg
a projekt a véghajrájába érkezett. Kovács Lászlót, a Kőmérő Kft. ügyvezetőjét kérdeztük
a fejlesztés céljairól, tapasztalatairól és eredményeiről.
Mostanában elég kevés földtudományi
célú fejlesztésről hallunk, mintha ez
nem lenne elég „divatos” témakör.

használat csakis akkor marad fenntartható, ha a városok, az ipartelepek, a köz
lekedési hálózatok egyre fokozódó hely– Ez elég nagy baj. Meggyőződésünk szerint igényét újszerű megoldásokkal sikerül ki
az emberiségnek a következő évtizedek elégíteni. Ennek egyik kézenfekvő közegét
ben mindenképp intenzifikálnia kell a szi- a talpunk alatt található talaj- és kőzetréte
lárd földkéreg használatát. A nyersanyagok gek jelentik. Gazdaságosan és biztonságoegyre nehezebb elérhetőségével, a föld
- san csak akkor terjeszkedhetünk a mélység
kéreg biztonsági, környezetvédelmi jelen felé, ha a földtudományok legújabb eredtőségével az emberek többsége tisztában ményeit beépítjük a kutatási és kivitele
van. Igen kevesen gondolnak azonban arra, zési gyakorlatba. Egyre kevésbé tartható,
hogy az erdő- és mezőgazdasági célú föld- hogy ne ismerjük és értsük a föld alatt zajló
Az új mérő-adatgyűjtő rendszer laboratóriumi kalibrálása
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folyamatokat, hogy „hasra ütve” vegyünk
fel paramétereket. Ezzel el is érkeztünk
a kőzetekben uralkodó feszültségekhez: ha
például ezeket a hagyományos számítási
módszerekkel próbáljuk figyelembe venni,
a valósághoz képest akár több száz százalékos lehet a hibázás. Mérni kell tehát; minél többet és egyre pontosabb, fejlettebb
módszerekkel. A most lezáruló fejlesztésünk is épp ezt célozta.
A fejlesztés miértjére már választ kaptunk. Tekintsük át azt is, mit kellett kifejleszteni a projekt keretében.

– A Kőmérő Kft. rendelkezik két olyan,
világszerte is korszerűnek számító kőzetfeszültség-mérési technikával, amelyekkel
a feszültségkomponensek irányát és nagyságát is meg lehet mérni. E módszereket
rendkívül hatékonyan és eredményesen
tudjuk alkalmazni. Az egyetlen problémát
a korlátozott, legfeljebb 60 méteres ható
távolság jelentette. Ezért határoztuk el
a Doorstopper-cellás eljárás továbbfejlesztését, legalább 300 méter hatótávolságig.
A fejlesztés keretében – a Markovin Kft. bevonásával – szinte újra kellett építeni a fúró
lyuk talpára telepítendő, szuverén műkö
désű mérő-adatgyűjtő egységet, illetve alkalmassá kellett azt tenni a megnövekedő
manipulációs idők és a nagyobb víznyo
más elviselésére is. A hatótávolság növelésének kulcsa azonban nem ez, hanem
a korábbi, rudazatos megoldást kiváltó,
újszerű, köteles cellatelepítő eszköz prototípusának kifejlesztése volt. Mivel a mérőcellát a lyuktalpra megfelelő, állandó orientációban kell ragasztani, így a rudazat el
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a pozicionálást és az előtolást biztosító
elemek fix beépítésével oldottuk meg.
Ez a változtatás szükségessé tette a Tá
mogatási szerződés féléves meghosszab
bítását is. Ezúton is köszönjük az irányító
hatóságnak, hogy ehhez hozzájárult.
Elkészült az új rendszer. Ezzel lezárulnak a kőzetfeszültség-mérések területén tervezett fejlesztéseik?

A 600 méter mélységig használható korszerű lyukkamerarendszer

hagyásához számos műszaki kérdést kellett megoldani. Az installáló eszközt a fúró
szerszám belsejében, pontosan a kívánt
mélységben kell rögzíteni, ott egy forgató
mechanizmusnak kell működésbe lépnie,
végül pedig egy előtoló rendszer juttatja el
a mérőcellát és az adatgyűjtőt a lyuktalpra.
Ezt a folyamatot a helyszűke teszi igazán
bonyolulttá. Az ilyen mérésekre alkalmazott magcső belső átmérője mindössze
55 milliméter, a felsorolt funkciókat ebbe
kellett „belezsúfolni”. A másik probléma
maga az acél fúrórudazat jelenléte, hiszen
így az orientáláshoz általában használt
mágneses elv helyett alternatív módszert
kellett kifejleszteni. A projekt keretében
beszereztünk egy 600 méter mélységig
használható korszerű, multifunkciós lyuk
kamerarendszert is. Ennek az önmagában
is igen hasznos eszköznek a jelkábelét használtuk fel az installáló eszköz megfelelő,
üzembiztos vezérléséhez. Természetesen
az új mérőrendszer kialakítása több szoftverfejlesztési lépést is igényelt.

rendben volt ugyan, de az installáló eszköz prototípusának kifejlesztése kapcsán
nehézségek léptek fel. Az eredeti tervek
szerint ennek az eszköznek az alkalmazott fúrószerszámoktól, illetve magcsőtől függetlenül kellett volna működnie,
hogy a méréseket bármilyen, standard
fúrószerszámzattal el lehessen végezni.
Menet közben vált nyilvánvalóvá, hogy
az említett, kedvezőtlen geometriai körülmények mellett ez nem valósítható
meg. A problémát az alkalmazandó fúró
szerszámzatok gépészeti átalakításával,

– Biztosan nem. A Kőmérő Kft.-nél alapelv,
hogy nem ülünk a babérjainkon, folyamatosan figyeljük a piaci igényeket és tervezzük a továbblépés lehetőségeit. Ez nemcsak a feszültségmérésekre, hanem minden szolgáltatási területünkre igaz. A most
lezárt fejlesztéssel megteremtettük ugyan
a lehetőséget arra, hogy a korábbinál nagyobb mélységben és pontosabban tud
junk overcoring méréseket végezni. A végső célunk azonban az, hogy a teljes feszült
ségtenzort akár több ezer méteres mélységben is meg tudjuk határozni, mégpedig
gazdaságosan. Erre nagy szükség lenne például a nem-konvencionális szénhidrogének
kutatási programjaiban, a radioaktívhulladék-elhelyezés kapcsán vagy egyes speciális
geotermikus alkalmazásoknál. E cél eléréséhez – az ismertetett fejlesztéssel párhu
zamosan – egy teljesen új, fúrómagbázisú
módszer kidolgozásához is hozzákezdtünk.
Ez azt jelenti, hogy nem magában a fúrólyukban mérünk, hanem a felszínre kerülő
magminták speciális, világszínvonalú technológiákat is al
kal
mazó laboratóriumi
vizsgálatsorozatával kapjuk meg a kívánt
eredményt. A kidolgozandó módszer világ
viszonylatban is újszerűnek tekinthető.
Ezt a projektet idén májusban kezdtük
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innová
ciós Hivatal támogatásával és a TechnoorgLinda Kft.-vel szorosan együttműködve.
A projekt eredményeit reményeink szerint
két év múlva az Innotéka magazinban ismertethetjük… 

Mindez valóban meglehetősen össze
tett feladat. Minden rendben ment
a fejlesztés során, vagy voltak fennakadások, problémák is?

– Komoly kutatás-fejlesztési gyakorlatunk ellenére elég ritkán fordul elő, hogy
minden fejlesztési lépés pontosan az eredeti tervek szerint valósul meg. A felsorolt rendszerelemek többségénél minden
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új erdők • ökoszisztémák térbeli elterjedése

Erdősítéssel
a klímaváltozás ellen
Országfásítási Program kezdődött
novemberben, melynek keretében
több mint 550 hektár új erdőt te
lepítenek az állami erdőgazdasá
gok területein jövő év áprilisáig.

A

z éghajlatváltozás kihívásaira hatékony válaszokat adhat az erdőgazdálkodás.
Az erdősítés hőmérséklet-csökkentő, növeli a levegő páratartalmát, alkalmassá teszi az erdő mellett lévő mezőgazdasági terület jobb kihasználását, továbbá segíti a szénmegkötő kapacitás megőrzését és növelését. Az Agrárminiszté
rium közleménye szerint napjainkban hazánkban az egyetlen szénelnyelő ágazat
az erdőgazdálkodás, és a szaktárca által indított fásítási programnak az a célja,
hogy olyan ösztönző támogatási és jogi környezet alakuljon ki, amelynek köszön
hetően önkormányzatok, magánszemélyek, civil szervezetek és állami szereplők
együttműködésével növelni lehet az ország fával borított területeinek nagyságát.
A hazai erdők évente 4-5 millió tonna szén-dioxid-egyenértéknek megfelelő
üvegházhatású gázt kötnek meg, ami jelenleg az országos kibocsátás 7-8 százalé
kát ellensúlyozza. A faanyag energetikai célú hasznosítása további mintegy 5 millió tonna fosszilis eredetű szén-dioxid kibocsátását váltja ki. A becslések szerint
az állami erdőgazdaságok által ültetett új erdők egy évtized múlva évente további
mintegy 8000 tonna szén-dioxidot kötnek majd meg. Az Országfásítási Program
ban kétmillió facsemetét, valamint 100 tonna makkot használnak fel az ültetéshez, és 86 hazai település csatlakozik a projekthez. 

Természeti M
értékeink térképen
Elkészült hazánk ökoszisztéma-alaptérképe, mely bemutatja és értékeli is az or
szág természeti rendszereinek állapotát.
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agyarország Ökoszisztéma-alaptérképének elsődleges funkciója a hazai ökoszisztémák térbeli elterjedésének bemu
tatása háromszintes kategóriarendszerrel rendelkező, tematikus
raszteres állomány formájában. Az alaptérkép teljes térbeli lefe
dettséget biztosít az országra, s bár cél volt az agrár- és városi ökoszisztémák térképezése is, a legfőbb célpontokat a természetközelibb területek jelentették. Az alaptérkép elkészítésénél „alulról építkező” térképezési modell valósult meg, mely egyrészt
a valós állapotot minél jobban tükröző, már meglévő tematikus
adatbázisokra támaszkodik, másrészt a távérzékelés módszereire
alapozva kiegészíti és pontosítja ezeket. A szakemberek számára
fontos szempont volt rendszeresen frissülő adatbázisok haszná
lata, így teremtve meg a térkép aktualizálásának lehetőségét
a későbbiekben. A bázisév 2015, de a felhasznált adatok tartalmazzák a 2017-re vonatkozó Sentinel optikai és radarűrfelvételeket
is. A térképezés eredménye további négy, függetlenül kezelhető,
tematikus adatréteggel egészíthető ki nyilvános felhasználás céljából, melyek a böngészőben nézegethetők, vagy térinformatikai
eszközökkel kezelhető formátumban letölthetők.
Az Ökoszisztéma-alaptérkép „A közösségi jelentőségű természeti értékek hosszú távú megőrzését és fejlesztését, valamint az EU
Biológiai Sokféleség Stratégia 2020 célkitűzéseinek hazai szintű
megvalósítását megalapozó stratégiai vizsgálatok” című projekt
keretében készült. 

inno -tér

alkalmazkodás, nedvességtakarékos talajművelés, fajtaválasztás, precíziós gazdálkodás

Szerző: Paulik Katalin

Alkalmazkodás a változó
körülményekhez
A mai agrárkutatásnak és innovációnak az az egyik legfontosabb feladata, hogy olyan alkalmaz
kodó stratégiákat dolgozzon ki az ágazat minden területén: a növénytermesztésben, az erdészet
ben, az állattenyésztésben, a kertészetben, ami lehetővé teszi, hogy új technológiák és növényfajták bevezetésével alkalmazkodjunk a megváltozó feltételekhez, nyilatkozta magazinunknak
Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) főigazgatója. A hangsúly az alkalmazkodáson van, ahogy mindig is azon volt a hazai mezőgazdaságban.
Több évtizedes erdőirtás, monokultúrás intenzív mezőgazdálkodás után hogyan reagál az agrárium a klímaváltozás
okozta kihívásokra?

– A földtörténeti korok vizsgálatából tudjuk, hogy az éghajlat mindig is változott. Számunkra nyilvánvalóan a jelenkor a legfontosabb,
amelyben élünk, a klímaváltozásban pedig az emberi tevékenység
által okozott hatásoknak a felerősödése. Abban, hogy napjainkban

a klímaváltozás ilyen ütemben és intenzitással zajlik, nyilvánvalóan
szerepe van az antropogén (az embertől vagy az emberi tevékenységtől függő, illetve ember vagy emberi tevékenység által okozott
– a szerk.) hatásoknak és a mezőgazdaságnak is. Azonban amikor
arról beszélünk, hogy a mezőgazdaságban próbáljuk a klímavédő
rendszereket alkalmazni, nagyon fontos hangsúlyozni azt is, hogy
ez elsősorban alkalmazkodást jelent a változáshoz. Nem csak azért
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A mai agrárkutatásnak és innovációnak az az egyik legfontosabb feladata, hogy olyan alkalmazkodó stratégiákat dolgozzon ki az ágazat minden területén, amely lehetővé teszi, hogy új technológiákkal és növényfajtákkal alkalmazkodjunk a megváltozó feltételekhez. Óriási potenciál van az állattenyésztésben, a kertészeti
ágazatban, a növénytermesztés hatékonyságának és versenyképességének a növelésében.

van klímaváltozás, mert irtjuk az erdőt vagy intenzív mezőgazdálkodást folytatunk, bár mindez kétségtelenül erősíti a folyamatot.
Amit ezen a területen meg kell tennünk, az az, hogy mérsékeljük
az antropogén hatásokat, és megpróbálunk alkalmazkodni a klíma
változáshoz az élelmiszeralapanyag-termelésben. A világ különböző részein egyébként is eltérőek az éghajlatváltozás hatásai, vannak
régiók, amelyek az elszenvedői, míg máshol profitálnak belőle. Mi
a Kárpát-medencében valószínűleg az előbbihez tartozunk. Ám
a magyar mezőgazdaságban mindig is alkalmazkodni kell a megváltozott feltételekhez, például a megnövekedett népességhez
vagy a folyószabályozáshoz. A mai agrárkutatásnak és innovációnak az az egyik legfontosabb feladata, hogy olyan alkalmazkodó
stratégiákat dolgozzon ki az ágazat minden területén: a növénytermesztésben, az erdészetben, az állattenyésztésben, a kertészetben,
amely lehetővé teszi azt, hogy új technológiákkal és növényfajtákkal próbáljunk meg alkalmazkodni a megváltozó feltételekhez.
Elindult egy országos erdőtelepítési program…

– Véleményem szerint a hangsúly az alkalmazkodáson van, ami
az erdészet területén erdősítést, fásítást jelent. A Kárpát-medencében és Magyarországon is lényegesen nagyobb volt az erdősültség; az 1800-as évek közepéig a természetes vegetáció a 30 százalékhoz közelített, amikor is a folyószabályozások révén teljesen
átalakult a tájhasználat. Hazánkban jelenleg 21 százalék körül van
az erdők aránya, a cél pedig az, hogy ezt az arányt a közeljövőben
legalább 25 százalékra növeljük. Azt gondolom, hogy a másik legalább ilyen fontos kérdés az, hogy mit kezdünk az ország területének több mint a felét kitevő szántóföldekkel, hogyan hasznosítjuk
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azokat. Az elmúlt húsz évben több százezer hektárral csökkent
a szántóföldek nagysága, részben azért, mert azokat az extenzív
mezőgazdasági hasznosítású területeket, ahol nem folytatható
jövedelmező, versenyképes gazdálkodás, kivonják a termelésből.
Az urbanizáció, az iparosítás és az autóutak építése is csökkenti
a szántóföldek nagyságát, ami természetesnek számít a fejlett világban. Ha a globális folyamatokban helyezzük el a drasztikusan
növekvő népesség élelmiszerrel való ellátását és a klímaváltozást,
mindez azt vetíti előre a hazai szakembereknek, hogy akkor is gon
dolkodnunk kell a mezőgazdaság átalakításán, ha Magyarországon
a tízmilliós népesség számára elő tudjuk állítani az élelmiszer-alap
anyagot. Ugyan fehérjéből nem vagyunk önellátók, de összességében megvan a képességünk arra, hogy akár harmincmillió embert
ellássunk. Óriási potenciál van az állattenyésztésben, a kertészeti
ágazatban, a növénytermesztés hatékonyságának és versenyké
pességének a növelésében, hiszen ma a rendszerváltás környéki
szintet sem érjük el. Miközben a világ mezőgazdasága globálisan
hetven százalékkal növekedett, Magyarországon az utóbbi évek
imponáló növekedése ellenére sem tartunk ott, ahol harminc éve.
Ennek oka a tulajdoni viszonyok átalakulásában bekövetkezett változásban keresendő?

– A rend
szer
vál
tás után a tulajdoni szerkezet teljesen felborult, ami együtt járt azzal, hogy olyan technológiai elemek estek
ki, mint például az öntözés, ami korábban erőteljesen növelte
a mezőgazdaság termelékenységét. Az öntözött területek nagysága rövid idő alatt a rendszerváltás környéki négyszázezer hektárnak a negyedére csökkent, és napjainkban jó, ha a 88 ezer hektárt
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eléri. A rendszerváltáskor bekövetkezett visszaesés miatt jelentősen lecsökkent a tápanyagok visszapótlása és a növényvédő szerek
használata is. Ebből adódóan a búzánál jó, ha az öt és fél, a kukoricánál pedig a hét és fél tonnás termésátlagot elérjük hektáronként – a kilenc-tíz tonna helyett. Miközben nő a népesség és
csökken a termőterület, a mezőgazdaság a fejlett országokban
egyre jobban erősödik. Miután csúcstechnológiás ágazattá vált
az agrárium, robbanásszerű a fejlődés, és itthon is nagyon dinamikus változást tapasztalunk, de még mindig jelentős a lemaradásunk az EU 15-höz képest, ezért az a legfontosabb feladatunk,
hogy a megváltozott klímafeltételek között, ahhoz alkalmazkodva
próbáljunk meg előrelépni ezen a területen.
Mindannyian tapasztaljuk a szélsőséges időjárási helyzeteket; hosszú aszályos időszakokat hirtelen lezúduló, hatalmas esőzések követnek. Hogyan próbálja csökkenteni
az időjárás okozta kockázatokat az agrárium?

– A csapadék hektikussá válása főleg a vízgazdálkodással függ ös�sze, de idetartozik a hőmérséklet emelkedése is, ami megnöveli
a párolgást. Ha a hazánkban egy év alatt lehullott csapadék men�nyiségét vizsgáljuk, az összességében nem mutat jelentős csökkenést, hat-nyolc százalék a különbség a korábbiakhoz képest. Ami
miatt mégis számottevő a változás, az a szélsőséges eloszlás. Nem
ritka, hogy pár hét alatt a fél- vagy akár az éves csapadékmennyiség
leesik, és utána semmi, mindez egy emelkedő hőmérséklet mellett
történik, ami növeli a párolgási veszteséget. Hiába esik ugyanannyi
csapadék, ha a hőmérséklet magasabb, akkor a párolgási veszteség is nagyobb. Magyarországon sajnos sem a felszíni, sem pedig
a talajban lévő víz megtartásában nem vagyunk elég hatékonyak,
holott a tápanyagok hasznosulásának fontos feltétele, hogy legyen
elegendő nedvesség a talajban, aminek jelenleg legalább az ötven
százalékát elpazaroljuk. Nyilvánvaló tehát, hogy a technológián
kell változtatnunk, és ebben a nedvességtakarékos talajművelés
mellett a fajtaválasztásnak is nagy szerep jut. E tekintetben még
van hová fejlődniük a hazai gazdálkodóknak. Az idei év ráirányította a figyelmet a klímaváltozásra, arra, hogy sürgősen tennünk
kell valamit, mivel az év eleje sokkhatásként érte a gazdálkodókat,
amikor egy rendkívüli szárazság és aszály köszöntött ránk. Kiderült, hogy az ilyen időszakok átvészelésében mekkora jelentősége van a nedvességtakarékos, környezetkímélő talajművelésnek,
mert voltak, akik még időben elkezdték, ezért nekik kevésbé volt
nehéz ez az időszak. Bízom benne, hogy rövidesen mindennapi
gyakorlattá válik ez a szemlélet, mert a gazdálkodók közül sokan
megértették, hogy máskülönben nem tudnak a változásokhoz alkalmazkodni és versenyképesen gazdálkodni.
Az új módszerek közül a no till, illetve a talajmegújító mező
gazdasággal kapcsolatban fellángoló vitákban az a kérdés:
szántani vagy nem szántani. Ön mit gondol erről?

– A szélsőséges hozzáállás szerintem semmilyen területen sem jó.
A szántással kapcsolatban mindig is az volt az álláspontom, hogy
általánosságban nem lehet véleményt nyilvánítani. Alkalmazkodni
kell az adott termőhelyhez, talajtípushoz, a termesztett növényekhez és az időjáráshoz. Előfordulhat, hogy adott esetben a szántás
a jó módszer, és elengedhetetlen feltétele a kedvező termésnek, különösen egy környezetkímélő gazdálkodásra való átállás időszakában. Azt vallom, hogy nem önmagában a szántással van baj, hanem

Magyarországon sajnos sem a felszíni, sem pedig a talajban lévő víz megtartásában nem vagyunk elég hatékonyak,
a technológián kell változtatnunk, amelyben a nedvességtakarékos talajművelés mellett a fajtaválasztásnak is nagy szerep
jut. A mulcs az egyik legfontosabb nedvességveszteséget
csökkentő eljárás, mely hatékony megoldás a mi klimatikus
feltételeink között, ezért nagyon jó, hogy beépült az agár
támogatás rendszerébe, így az elmúlt négy-öt évben számos
gazdálkodó kénytelen volt megtanulni és helyesen használni
ezt a klímavédelmi eljárást.

a szakszerűtlenül, rossz időben elvégzett szántással. Ha megfelelő
időben, ősszel végzik el, majd a talaj felszínét elmunkálják, akkor
a szántás is lehet kímélő. Ugyanakkor látni kell, hogy egyetlen növény sem a szántást igényli, hanem a kedvező és jó minőségű talajállapotot, s ha ez elérhető szántás nélkül, akkor teljesen felesleges
elvégezni. Azonban általános érvényű receptek nincsenek.
A talaj fizikai és biológiai állapotában, a humuszképződésben igen fontos szerep jut a talajban élő mikroszkopikus
lényeknek. A talajtakaró növények használatával meg lehet
védeni a nagy hőtől, hidegtől a talajban lévő élővilágot, és
bent lehet tartani a nedvességet. Ön erre milyen módszereket, technológiákat lát hatásosnak?

– Vegyük alapul a talaj művelés nélküli állapotát, az ősállapotot,
ahogy nagy elődünk, Kemenesy Ernő fogalmazott. Bármilyen művelést alkalmazunk, a talaj humusz-, illetve szervesanyag-tartalma
csökkenni fog az ősállapothoz képest. A megművelés során nem
lehet megőrizni a talaj eredeti humusztartalmát, ugyanis azzal,
hogy megbolygatjuk, szárazzá, levegőzötté válik, ennek mértéke
pedig függ a talajművelés módjától. A szántással több, a forgatás
nélküli műveléssel kevesebb oxigént juttatunk a talajba. Ezért is
állítom: nem biztos, hogy a szántásra mindig szükség van, abban
az esetben elhagyható akár teljesen, ha beállt a talaj kedvező bioló
giai állapota. Viszont azt is szeretném leszögezni, hogy bármilyen
talajművelés biztosan a talaj humusztartalmának a csökkenésével
fog járni a kiindulási állapotához képest. A csernozjom mezőségi
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talajnak a humusztartalma a gyepterületen, amit soha nem műveltek meg, nyolc százalék körül van. Ha megművelik ezt a talajt, akkor rövid időn belül négyszázalékos humusztartalomra fog beállni.
Amikor talajmegújító vagy ehhez hasonló jelzővel ellátott mezőgazdaságról hallok, amivel a humusztartalom növelhető a talajban, nem hiszem, legfeljebb csak azt, hogy szinten lehet tartani.
Aki tisztában van a biológiával és ismeri a humusz kialakulását,
felépülését a talajban, az tudja, hogy ez akár ezer évig tartó folyamatnak az eredménye. Tehát aki hat, nyolc, tíz év alatt a humusztartalom növeléséről beszél, azt komolytalannak tartom. Más
kérdés több szervesanyag-tartalmat a talaj belső rétegébe bevinni,
de azok a módszerek, amelyek pár év alatt jelentős humusztartalom-növekedést ígérnek, szembemennek az alapvető biológiai
törvényszerűségekkel. Arról természetesen beszélhetünk, hogy
a talaj biológiai, fizikai, kémiai kondícióját erősítsük, és egyensúlyt
hozzunk létre abból a célból, hogy a talaj tápanyag-szolgáltató
képessége, összességében a talaj szerkezeti stabilitása erősödni
tudjon, és ellenállóbb legyen az erózióval, klímahatásokkal vagy
az intenzívebb csapadékkal, talajtömörödéssel szemben. A talaj
leromlását meg lehet akadályozni, ami óriási dolog, és hosszú távú
fenntartható gazdálkodást tesz lehetővé. Azzal viszont, hogy beavatkozunk a talaj fizikai állapotába és nem okszerűen műveljük,
nagyon rövid idő alatt teljes degradációt idézhetünk elő.
Egy az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének,
a FAO -nak az év első felében nyilvánosságra hozott jelentése szerint 2050-re az egész bolygó termőtalajának mintegy
kilencven százaléka eltűnhet, illetve annyira elsilányulhat,
hogy élelmiszer-termelésre alkalmatlanná válik, ha minden
úgy megy tovább, mint eddig. Milyen új módszereket kellene
a gazdálkodóknak elsajátítaniuk, hogy ezt elkerüljék?

– Minden egyes talajművelési elemben: a tarlóhántástól a talaj vetés
utáni elmunkálásán át az alkalmazkodó környezetkímélő talajhasználatig a művelésben próbáljuk meg azt a fizikai, kémiai, biológiai

egyensúlyt beállítani, ami hosszú távú fenntartható művelést tesz
lehetővé. Röviden ennyi, anélkül, hogy belemennénk a részletekbe,
hogyan kell egy tarlóhántást vagy egy alapművelést elvégezni.
Mi a helyzet a takarónövények használatával? El kell döntenie a gazdának, hogy vagy takarónövényt ültet, vagy felszántja a földjét?

– A talajművelés mindenképpen nedvességveszteséggel jár.
A mulcs az egyik legfontosabb nedvességveszteséget csökkentő
eljárás. A különböző módszereknél a szakszerűséget nem lehet
eléggé hangsúlyozni, ez a helyzet a mulcsnövények vetésénél is. Ha
a jó technológia minden elemét betartjuk, és nem a júliusi forróságban vetjük el a magokat, hanem várunk augusztusig, amikor
a talajharmat biztosítja, hogy a növények kikeljenek akkor is, ha
nincs csapadék. Sokáig tart a vegetáció, kitolódik az ősz, elegendő
idő lesz ahhoz, hogy zöldtrágyaként hasznosítani lehessen, vagy
akár télen, elfagyva a talaj felszínén, nitrogén-visszatartó növényként jelentsen védelmet. Ez egy hatékony megoldás lehet a mi
klimatikus feltételeink között, ezért nagyon jó, hogy beépült
az agártámogatás rendszerébe, így az elmúlt négy-öt évben számos gazdálkodó kénytelen volt megtanulni és helyesen használni
ezt a klímavédelmi eljárást.
A termőtalaj pusztulása ezekkel a módszerekkel megállítható lenne?

– Igen. Azonban jelenleg valóban óriási veszélyt jelent globálisan
az erózió, a defláció, a talajtömörödés. Mondhatjuk azt, hogy világjelenség, a nem megfelelő, okszerűtlen gazdálkodás következménye, amit a klímaváltozás is felerősít.
Intenzív mezőgazdálkodás, nagyüzemi művelésű táblák, termőtalaj-pusztulás vagy környezettudatos földművelés, agrárerdészet, fasor és mezsgye a táblák között a fenntartható
gazdálkodás és a biológiai sokféleség megőrzése érdekében.

A mezőgazdaság fejlődésével és a csúcstechnológiák megjelenésével a méretgazdaságosság alsó határa egyre nagyobbá
válik. A mezővédő erdősávoknak és az
agrárerdészeti rendszereknek, főleg azokon a kedvezőtlenebb adottságú termőhelyeken van helyük, ahol nincsenek
meg az intenzív gazdálkodás feltételei,
viszont a lakosság helyben tartásához
elengedhetetlen valamilyen gazdálkodási
rendszer alkalmazása. Ráadásul a klíma
védelem szempontjából is rendkívül fontos lehet akár egy erdősítési, fásítási
programnak a részeként.
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A precíziós gazdálkodás a leghatékonyabb éghajlat- és környezetvédelmet jelenti. Lehetővé teszi, hogy csak azon
az adott négyzetcentiméteren avatkozzunk be, ahol szükséges. Hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásá
nak csökkenéséhez is, de csupán a nagy gazdaságok számára jelent megoldást, mivel a különböző drónok, mű
holdas rendszerek alkalmazása akkor lehet hatékony és versenyképes, ha minél nagyobb területen használják.
A területalapú támogatás az oka annak, hogy eltűnnek a féltermészetes élőhelyek a mezőgazdasági területeken?

– Ezt nem a támogatási rendszerrel hoznám összefüggésbe, hanem
egy globálisan érvényes ténnyel, mely szerint a mezőgazdaság fejlődésével és a csúcstechnológiák megjelenésével a méretgazdaságosság alsó határa egyre nagyobbá válik. Ebből következik, hogy
a régebbi korokat idéző nosztalgiagazdálkodás és mezőgazdasági
romantika eltűnőben van, ha a versenyképes mezőgazdaságról
vagy a szektor nemzetgazdasághoz való hozzájárulásáról beszélünk.
Azért a mezővédő erdősávoknak és az agrárerdészeti rendszereknek
is megvan a helyük, főleg azokon a kedvezőtlenebb adottságú termőhelyeken, ahol nincsenek meg az intenzív gazdálkodás feltételei,
viszont a lakosság helyben tartásához elengedhetetlen valamilyen
gazdálkodási rendszer alkalmazása. Ezeken a területeken egy kombinált, többszintű mezőgazdálkodás bevezetése jelenthet megoldást,
amelynek különféle változatai léteznek attól függően, hogy hol alkalmazzák azokat. Magyarországon azért indultunk el ebben az irányban az intenzív gazdálkodásra nem alkalmas területeken, mivel ezek
főleg a hátrányos helyzetű térségekben találhatók, ezért is fontos,
hogy tudjunk valamilyen alternatív megoldást nyújtani a helybélieknek, ami ráadásul a klímavédelem szempontjából is rendkívül
fontos lehet akár egy erdősítési, fásítási programnak a részeként.
Miként zajlik a generációváltás a mezőgazdaságban, men�nyiben változott a szakképzés és a felsőoktatás az utóbbi
években?

– Az új kihívások a mezőgazdaságban dinamizmust és alkalmazkodást követelnek a szakképzéstől és a felsőoktatástól egyaránt.
Ha a mezőgazdaságban érdemi növekedést akarunk elérni, akkor
elkerülhetetlen az oktatás területén is a változás, mert ez az alapja
mindennek. Pillanatnyilag azonban a szakképzés és a felsőoktatás

még nem alkalmazkodott ahhoz a dinamikus változáshoz, ami
a mezőgazdaságban zajlik. Ezen a területen tehát bőven van tenni
valónk, hiszen nincs olyan ország a világon, amely úgy fejleszti
az agráriumát, hogy ahhoz ne igazodna a felsőoktatás, kutatás és
akár a szakképzés rendszere is.
Precíziós gazdálkodásnál az informatika használata vonzóvá teheti a mezőgazdaságot a fiatalok számára?

– Magyarországon rohamosan terjed a precíziós gazdálkodás,
nincs is más út, ha alkalmazkodni akarunk a globálisan zajló folyamatokhoz. A gazdálkodók nagy része is felismerte ezt, és a generációváltás is segíti, hiszen a fiatalok számára már természetes
a számítástechnika használata, vagy hogy telefonon keresztül
irányítanak rendszereket. A precíziós gazdálkodás egyúttal a leghatékonyabb éghajlat- és környezetvédelmet is jelenti. A módszer
lehetővé teszi, hogy olyan léptékben és szinten alkalmazkodjunk
a termőhely változékonyságához, a talaj állapotához, hogy csak
azon az adott négyzetcentiméteren avatkozzunk be, ahol szükséges, amit egy egységesen kezelt táblán nem lehetne olyan hatékonyan elvégezni, mint a precíziós gazdálkodási rendszerekben,
ahol lehetőség van arra, hogy mindenhova annyi tápanyagot
juttassunk ki, és olyan változó mélységben végezzük a talajművelést akár egy táblán belül is, ami feltétlenül szükséges. A precíziós
gazdálkodás hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának
csökkenéséhez is, de nem az egy-két hektáros gazdaságok számára
jelent megoldást, mivel a különböző drónok, műholdas rendszerek alkalmazása akkor lehet hatékony és versenyképes, ha minél
nagyobb területen használják. Lassan mindennapi gyakorlattá válik hazánkban is, hogy műholdak segítségével szabályozzák a mezőgazdasági munkákat, és a mai fiataloknak, akik új szereplőként
lépnek be az agráriumba, ez teljesen természetes. 
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Akiknél
nem a víz az úr
A cég szakmai komplexitásában és az egyazon szervezet keretében rendelkezésre álló,
kellő létszámú, magasan kvalifikált mérnöki és egyéb szakértői kapacitásban látja a siker
kulcsát Illés Lajos, a VIZITERV Environ Kft. ügyvezető igazgatója, kiemelve: a vízügyi
projektek tervezésétől az engedélyezésen át a műszaki mérnöki feladatokig, valamint
a projektmenedzsmenti tevékenységig teljeskörűen, egy szervezeten belül valósulnak meg
a legfontosabb projektfeladatok. Ezek hatékony elvégzését jelentős saját műszaki tervezői
mérnöki kapacitás mellett geodéziai, talajmechanikai, hatósági-jogi, közgazdasági, természetvédelmi, valamint több más területen járatos szakembergárda segíti.

A beregi árapasztó tározó vízbeeresztő műtárgya
Magyarországon az árvíz elleni védelem több évszázados
múltra tekint vissza. Hazánk területének mekkora hányada számít veszélyeztetettnek?

– A 93 ezer négyzetkilométer közel egynegyede, ami kiemelkedően magas aránynak számít Európában. Ennyire erősen érintett
terület a kontinensen talán Észak-Olaszországban, a Pó völgyében és Hollandiában – igaz, ott a mélyföldek miatt – található.
A Kárpát-medence és ezen belül a Tisza-völgy árvíz-veszélyezte
tettsége nemcsak elődeinknek volt kihívás, de napjainkban is komoly feladatokat jelent, különösen ha figyelembe vesszük a hazai klímaforgatókönyveket, melyek a vízjárási szélsőségek (árvíz,
aszály) fokozottabb megjelenését valószínűsítik. A többi között
ez is motivált két társammal együtt, hogy 2005-ben létrehozzuk
a VIZITERV Environ Kft.-t, melynek fő tevékenysége a vízgazdálko

32

innotéka

2019. december

dás, vízkárelhárítás, felszíni és felszín alatti vízkészletgazdálkodás-
tervezési feladatok elvégzése volt.
Mennyire jellemző, hogy az állam megvásárlási szándékkal keres meg egy mindössze egy évtizede működő magán
vállalkozást?

– Nem számít gyakori esetnek a miénk, azonban az érdeklődés
sem a véletlen műve volt, ugyanis 2005 és 2016 között számos igen
komoly vízügyi projekt előkészítésében és tervezésében vettünk
eredményesen részt, és az országos vízügyi vezetés által rendszeresen foglalkoztatott megbízható vállalkozás
ként tartották
számon az Environt. A megvásárlás oka a jelenleg is folyó uniós
költségvetési ciklusban kiírt vízügyi beruházások felgyorsításának
a szándéka volt. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a Magyar
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dési tervek készítéséből áll. A vízügyi ágazat felnőttképzési tevé
kenysége is hozzánk tartozik: a gát- és csatornaőrképzéstől kezdve
a vízminőség-vizsgálók oktatásán keresztül egészen a vízrajziállo
más-üzemeltetők képzéséig.
Az uniós forrásból megvalósuló projektek esetében rendel
kezni kell egy projektmenedzsmenti szervezettel is. Ezeket
a feladatokat ki látja el?

Töltésfejlesztés a Felső-Tiszán

Állam nevében eljárva 2016 decemberében szerezte meg a társaság üzletrészeinek 100 százalékát, a tulajdonosi jogokat pedig
2018 júniusától már közvetlenül az Országos Vízügyi Főigazgatóság
– mint a vízügyi nagyprojektek egyik kedvezményezettje – gyakorolja. Az elmúlt két-három év tapasztalata, hogy az új tulajdonosi
struktúrának köszönhetően valóban gyorsabb lett a projekt-elő
készítő tervezőmunka, hiszen az nagyobbrészt saját kapacitások
kal teljesülhet, és a kifejezetten időigényes közbeszerzési folyamatok egy részének kiküszöbölését tette lehetővé az úgynevezett
„in house” konstrukció alkalmazása.
Milyen más változásokat hozott még a tulajdonosváltás?

– Nemcsak a projektek számában és volumenében történt válto
zás, de a feladatok jellege is sokkal szerteágazóbb lett. A terve
zési munkák mellett megjelent a mérnöki, műszaki ellenőrzési és
az oktatási tevékenység is az Environ életében. Ennek megfelelően
a korábbi 25-30 fős létszámunk a sokszorosára duzzadt, a meg
bízások számától függően egy időben akár kétszázan is dolgoznak
a projektjeinken, és az országos lefedettség érdekében új irodákat
is nyitottunk. Nyíregyháza mellett már Budapesten, Szegeden
és Székesfehérvárott is jelen vagyunk. Legnagyobb előnyünket,
ahogy korábban említettem, a komplexitás jelenti: a projekt-elő
készítéstől az engedélyezésen át a műszaki mérnöki feladatokig
egy szervezeten belül valósulnak meg a legfontosabb feladatok.
Ugyancsak komoly szempont a kritikus méretű, azaz olyan tervezői-műszaki személyi kapacitás, amely alkalmassá teszi a céget
nagyobb volumenű feladatok komplex megvalósítására, hiszen
több cég közös munkája általában kevésbé hatékony és időigénye
sebb, mint ha az adott feladat egy cégen belül, egymás által ismert,
csapatmunkára képes szakemberekkel valósul meg.
Az elmúlt három évben társaságunk bevonásával valósult meg
az ágazat európai uniós (KEHOP) és hazai finanszírozású fejleszté
seinek, tervezési folyamatainak döntő többsége. Jelenleg is részt
veszünk a többi között a Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítésében a Tisza–Túr tározónál, a hullámtér rendezésében az Alsó- és
Közép-Tiszán. Számos munkánk van például a Balaton környékén,
de a mi részvételünkkel kezdődött meg a gyálai Holt-Tisza rekonst
rukciója is. A konkrét létesítmények műszaki tervezési munkáin
kívül feladataink között van a stratégiai tervezőtevékenység is.
Ennek keretében végezzük az EU Árvízirányelv, továbbá a Víz Ke
retirányelv teljesítéséből adódó szerteágazó, minden EU-tagország számára kötelezően előírt feladatokat. Ez a vizek folyamatos
állapotértékeléséből, továbbá közép- és hosszú távú árvízi koc
kázatcsökkentő, valamint vízminőségi állapotokat javító intézke-

– Az uniós projektek végrehajtásának lebonyolítása a vízügyi ágazatban vegyes rendszerben, vagyis külső és belső projektmenedzs
ment-szervezet útján történik, 2019-től azonban már a külső pro
jektmenedzsment-szervezet feladatait is a VIZITERV Environ Kft.
látja el. Jelenleg 49 projekten dolgoznak ilyen minőségben munkatársaink. Komoly feladatokat végzünk a nemrég meghirdetett
Magyarország öntözési stratégiájának végrehajtásában, melynek
alapvető célja, hogy a mostani mintegy 80 ezer hektáros szintről az évtized végéig ennek többszörösére nőjön az öntözhető
területek nagysága. Idén több mint fél tucat helyszínen a rész
vételünkkel kezdődtek meg a tervezési munkák országszerte.
Szakembereink végezték 2018-ban egyebek között az Apátfalva–
Mezőhegyes öntözőrendszer fejlesztési terveinek kidolgozását is.
Az Environ még jóval az állami szerepvállalás előtt meg
vásárolt egy talajmechanikai laboratóriumot Nyíregyhá
zán. Miért volt erre szükség?

– Alig van olyan tervezési és mérnöki munka a vízépítésben, ahol
talajmechanikára ne lenne szükség. Maga a laboratórium a tervezési projektekhez elengedhetetlen talajmechanikai vizsgálatokat

Vasbeton fallal kombinált töltésfejlesztés
a Felső-Tisza magyar–ukrán határszakaszán

és szakvéleményeket készíti, emellett nagy számban készít külső
megrendelésekre talajmechanikai vizsgálatot – elsősorban épületek alapozásához –, továbbá építés közbeni ellenőrző tömörségi
és teherbírás-vizsgálatot. Külső szervezetektől származó talajmechanikai megbízásaink száma éves szinten eléri a kétszázat, 2018ban közel 150 szakvéleményt adtunk ki épületek alapozásához,
és tízes nagyságrendben kaptunk megbízásokat szikkasztókra és
napelemekre is. Az akkreditációnk a környezetvédelmi vizsgálatok elvégzéséhez szükséges talaj- és talajvíz-mintavétel elvégzése
mellett kiterjed a talajmechanikai elemzésekre és a talajok fizikai
tulajdonságainak analízisére is. Ez utóbbi esetében elemezzük a talaj tömöríthetőségét és tömörségét, víztartalmát, a diszperzitást,
valamint elvégezzük az izotópos tömörségvizsgálatot is. 
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Az emberarcú

– robotok a gyógyászatban
Az öregedő társadalmak egyik legnagyobb kihívását hosszú távon az emberek gyógyítása
és ápolása jelentheti. Az egészségügyben jó ideje észlelhető és egyre nagyobb méreteket
öltő szakemberhiányra a robotika jelenthet alternatívát. De vajon ugyanolyan bizalommal
tekintenek a páciensek egy „élettelen” tárgyra, mint egy hús-vér szakemberre?

A

z Egészségügyi Világszervezet (World Health Organiza
tion, WHO) számításai szerint 2030-ig közel 10 millió
új nővérre, ápolóra lesz szükség a világon, csakhogy
az egészségügyben tapasztalt tendenciákat tekintve
ezt az igényt kizárólag humán erőforrásból szinte lehetetlen lesz
megoldani. Ráadásul ezzel párhuzamosan a rászorultak száma is
radikálisan növekedni fog. Európa a leginkább érintett kontinens,
a németeké pedig a világ egyik leggyorsabban öregedő társadalma.
Természetesen hazánk sem kivétel, már 2011-re meghaladta a 65 év
felettiek száma a kiskorúakét. Az ENSZ becslése szerint globális
szinten is rendkívül aggasztó a helyzet. A szakemberek számításai
azt mutatják, hogy 2030-ra 56 százalékkal fog nőni a 60 év felet
tiek száma. Egy biztos, a társadalmak elöregedésére a világ egyetlen egészségügyi ellátórendszere sincs felkészülve.
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Felmentő sereg
A technológiai fejlődés ideális megoldást kínál az egészségügy
bizonyos problémáira, ugyanis a robotok precizitása, gyorsasága
és az emberekét sokszorosan meghaladó munkabíró képessége
a betegellátásban egyre nélkülözhetetlenebb. Ennek megfelelően
napjainkban a gyógyítás szinte minden szakterületén találkozha
tunk velük az egyszerű asszisztenciától az ápolási feladatokon át
egészen a komolyabb sebészeti beavatkozásokig.
Két belgiumi kórházban már egy ideje 120 centiméter magas
humanoid robotok fogadják a látogatókat. A rejtett kerekeken
guruló masinák mellkasára még érintőképernyőket is szereltek.
A Pepper nevű robot húsz különböző nyelvet ismer fel, és képes
különbséget tenni a férfi-, a női és a gyermekhang között. Szol-
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A WHO számításai szerint
2030-ig mintegy 10 millió
új nővérre, ápolóra lesz
szükség a világon, és ezt kizárólag humán erőforrásból
szinte lehetetlen lesz meg
oldani. Ebben segíthetnek
a robotok. Napjainkban
már találkozhatunk velük
az egyszerű asszisztenciától
az ápolási feladatokon át
egészen a komolyabb sebészeti beavatkozásokig.

gáltatásai közé tartozik, hogy a sok épülettömbből álló egészség
ügyi intézményekben az eltévedt betegeket vagy hozzátartozó
kat a megfelelő osztályra kíséri. Egyedi esetekben még arra is
alkalmas, hogy a műtét előtt álló gyerekeket megnyugtassa. A nagyobb méretű TUG-robot mintegy 450 kilogramm össztömegig
képes gyógyszereket, kísérleti mintákat vagy veszélyes anyagokat
szállítani. Maga a TUG egy érintőképernyős interfészen keresztül
irányítható, a feladat elvégzése után pedig automatikusan a töltő
állomás felé veszi az irányt. Nagyobb testvére a RIBA (Robot for
Interactive Body Assistance) interaktív testsegítő funkciót tölt be,
és nemcsak kórházakban, de otthoni ápolásra szoruló betegeknél
is alkalmazható. A mozgásukban korlátozott betegeket kiemeli
az ágyból vagy a tolószékből, segít nekik állva maradni, és igény
szerint forgatja is őket, hogy ne alakuljanak ki felfekvések. Az ölelni
való PARO robot csökkenti a betegek által elszenvedett stresszt.
Az egyik vezető japán ipari automatizálást végző cég, az AIST által
alkotott interaktív, terápiás robot segítségével a betegek valódi
állatokkal való találkozás nélkül is élvezhetik az állatterápia jóté
kony hatásait. A műszőrrel borított, bébifóka alakú robot érintése
olyan, mintha egy valódi állatot simogatna az ember, így könnyen
eltereli a betegek figyelmét a fájdalomról és a magányról.
Elsőként az amerikai kórházakban vetették be a Xenexet, más
néven fertőtlenítő robotot. Az egészségügyi intézményekben a higié
nia igen érzékeny probléma, a nozokomiális – egészségügyi ellátás
következtében fellépő – fertőzések évente rengeteg ember halálát

PARO a stresszt csökkenti. A műszőrrel borított,

bébifóka alakú robot érintése olyan, mintha egy valódi állatot simogatna az ember, így könnyen eltereli
a betegek figyelmét a fájdalomról és a magányról.

okozzák világszerte. A robot egy speciális UV-fertőtlenítési módszer
rel elpusztítja a halálos mikroorganizmusokat. Az új eljárás haté
konyságát mutatja, hogy az egyesült államokbeli Westchesteri Egész
ségügyi Központban 70 százalékkal csökkent a fertőzések száma.
A Veebot a tűfóbiások életét könnyítheti meg. Nem teljesen,
de legalább a vérvétel procedúráját képes radikálisan csökkenteni,
és a hosszú percekig tartó vénakeresést leegyszerűsítve a teljes művelet egy perc alatt történhet meg. A vizsgálatok alapján 83 százalékos pontossággal választja ki a beavatkozáshoz a legjobb vénát,
ez az arány pedig nem rosszabb, mint a nővérek teljesítménye.
A Max Planck Intézet munkatársai egy olyan mikroszkopikus
méretű, kagylóformájú robotot fejlesztettek ki, melyet külső mágneses térrel lehet navigálni. A vértesteknél vagy a baktériumoknál
alig nagyobb méretű nanorobotok a szervezeten belül irányítottan célba juttathatók, és a legkülönfélébb betegségek legyőzésé
ben lehetnek segítségünkre; a többi között az ideghártyában kialakult vérrögök feloldására is alkalmasak.
Az alvórobot, azaz a Somnox elsősorban otthoni használatra
javasolt, és leginkább egy közepes párnára emlékeztet. A telefonon
keresztül programozható robot fejlesztése során a jógában alkalmazott légzőgyakorlatokat is figyelembe vettek, és maga a termék
képes fehérzajt, meditációs zenéket és hangoskönyveket is leját
szani. Van benne hangérzékelő és szén-dioxid-szenzor, a felhasználó
pedig, miután magához szorítja, azonnal érezheti, hogy a Somnox
vele együtt lélegzik, ami segít a relaxációban. Az ébresztőfunkció is
eltér a megszokottól: barátságosan és fokozatosan ébreszt fel.

Pepper humanoid robot, a látogatókat fogadja, az eltévedt
betegeket vagy hozzátartozókat kíséri, és alkalmas akár arra
is, hogy a műtét előtt álló gyerekeket megnyugtassa.
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Robotok már a műtőben is
Az első sebészeti beavatkozásra, amelyben robot is részt vett,
Spanyolországban, 2015-ben került sor. Az úgynevezett Broca-
pro
jekt során laparosz
kópiás műtétet végeztek el egyenként
18 kilogramm súlyú robotkarok segítségével. A külön-külön és
össze
hangoltan is működő robot
karok könnyen telepít
hetők,
felfüggeszthetők, így biztosítva az orvosok zavartalan mozgását. Az elmúlt években a robotok részt vettek már sérv-, fül-, orrés torokműtéteken, asszisztáltak fogászati implantátumok be
ültetéséhez, és olyan komolyabb beavatkozásokban is szerepet
kaptak, mint például a szemen belüli műtétek.
Magyarországon az első sugárterápiás robotot tavaly helyezték
üzembe az Országos Onkológiai Intézetben. A légzéskompenzálás
képességének köszönhetően rendkívül pontosan, tizedmilliméteres
– a hagyományos eljárás esetében ez 2-3 centiméteres – pontos
sággal meg tudják tervezni, hová sugározzanak a kezelések során,
és míg korábban 10-12 pontból tudták sugározni a daganatos részt,
a radiorobot több száz pontból végzi ugyanezt. Idén nyáron vásárolt Kelet-Közép-Európában eddig még nem használt szűrőrobotot
a várandósszűrő-vizsgálatok egynegyedét végző Czeizel Intézet.
A világ legkorszerűbb szűrőrobotja, a Krypto Gold nagyobb
volumenű vizsgálat egyidejű, gyorsabb elvégzését teszi lehetővé,
és az eddigi legpontosabb szűrésekhez képest is minimalizálja
a hibalehetőséget. A Krypto Gold a fehérjék koncentrációját méri,
amivel ki lehet mutatni az olyan genetikai problémákat, mint
a Down-, az Edwards- vagy Patau-szindróma. A végeredményhez
a mérési adatokat összevetik az ultrahangképekkel, és amennyi
ben szükséges, további vizsgálatokra kerül sor. Októberben pedig
robotkarral működő hibrid műtőkomplexumot – amelyet egy
gerinc- és egy fej-nyaksebészeti hibrid műtő alkot – adtak át a Szegedi Tudományegyetemen. A gerincsebészeti műtőt a legfejlet
tebb képalkotó technikával és az ezen alapuló gerinc- és agyműtéteket elvégző robotokkal szerelték fel, amelyek lehetőséget adnak
a legbonyolultabb műtétek precíz, gyors elvégzésére, jelentősen

Somnox, az alvórobot, egy közepes párnára emlékeztet.
Fehérzajt, meditációs zenéket és hangoskönyveket is le tud
játszani. Van benne hangérzékelő, szén-dioxid-szenzor, barátságos ébresztőfunkció, és együtt lélegzik a felhasználóval, ezzel is segíti a relaxációt.

Az agyvérzést elszenvedettek rehabilitációját végző „Patient@
Home” projektet a dél-dániai Odenséi Egyetem Idegsebészeti
Központja és a Universal Robots (UR) közösen fejlesztette ki.
A UR-robotok képesek a tesztelendő vérminták kezelésének és
válogatásának optimalizálására, valamint masszázst is nyújtanak
a pácienseknek. Egy brit startup, a Geomiq súlyos pénzeket fizet
emberi arcokért. Az akár 100 ezer fontot – úgy 40 millió forintot –
is meghaladó összegért kedves és barátságos jelölteket keresnek,
akiknek felhasználhatják az arcvonásaikat. A kiválasztott arcok
a tervek szerint a jövőben olyan robotokon lesznek viszontlátha
tók, melyeket idős embereknek készítenek azért, hogy ne érezzék
magukat magányosan. A startup az emberi pszichológiára építő
robotokkal már 2020-ban szeretne piacra lépni.

A robotok sebészeti beavatkozásra is képesek, az elmúlt években részt vettek már sérv-, fül-, orr- és torok
műtéteken, asszisztáltak fogászati implantátumok beültetéséhez, és olyan komolyabb beavatkozásokban is
szerepet kaptak, mint például a szemen belüli műtétek. A külön-külön és összehangoltan is működő robot
karok könnyen telepíthetők, felfüggeszthetők, hogy biztosítani lehessen az orvosok zavartalan mozgását.
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javítva ezzel a betegbiztonságot. Az idegsebészeti hibrid műtőben
többlépcsős vagy más módszerekkel igen nagy kockázatúnak minősülő beavatkozások végezhetők el. Lehetőség nyílik arra, hogy
egy nyitott idegsebészeti műtét közben jelentkező komplikáció
esetén érkatéteres eljárással helyreállítsák az agyi véráramlást.
Ugyanígy a katéteres eljárás közben jelentkező vérzés ellátását is
megkezdhetik helyben egy nyitott műtét során.
A felsorolt fejlesztések egyértelműen bizonyítják, hogy a technológia már azon a szinten van, hogy komoly segítséget nyújtson
a betegellátásban és a gyógyításban. Robotok segítségével az orvosi ellátást olyan helyekre is el lehet juttatni, ahol az még nap
jainkban kevésbé van jelen, emellett pedig komoly terhet vehetnek le az egészségügyi szakemberek válláról. A jövőben a robotizá
ció mértéke emelkedni fog, egy felmérés szerint 2025-re a globális
piacon akár 60 ezer nem sebészeti jellegű robotot értékesíthetnek,
ami négyszeres növekedést jelentene 2018-hoz képest. Az azonban még kérdéses, hogy az emberek mennyire tudják elfogadni,
ha hús-vér szakemberek helyett szinte csak gépekkel találkoznak
majd az egészségügyi intézményekben.
A társadalmi érzékenyítés korszaka már elkezdődött. Fontos,
hogy az ápolás területén használandó robotokat az érintettek
elfogadják. Humanoid vagy állati külsőre emlékeztető jellegük
nem véletlen, hiszen az ember szívesebben beszélget egy
hozzá hasonló géppel, mint egy meg nem formázott robottal.

A robotok elfogadtatása
A társadalmi érzékenyítés elkezdődött, ennek élharcosa Japán,
ahol már 2015-ben elkészült egy robotstratégiai tervezet: a New
Robot Strategyben pedig nem kevesebbet tűztek ki célul, mint
hogy az ápolás területén használandó robotok elfogadottsága
80 százalékos legyen. Ebben a feltehetően még hosszú ideig tartó küzdelemben komoly segítséget jelenthetnek a telemedicina-
megoldások. Ezek olyan egészségügyi szolgáltatások, amelyek során az ellátásban részesülő és az ellátó személyek közvetlenül nem
találkoznak, a kapcsolat valamilyen távoli adatátviteli rendszeren
keresztül jön létre. A telemedicina tehát olyan infokommuniká
ciós eszközökkel támogatott diagnosztikus vagy terápiás távfelügyeleti eljárás, amelyben az egészségügyi szakszemélyzet szükség
szerű beteg melletti jelenlétét online elektronikus kapcsolaton keresztül, távolról oldják meg. Tágabb definíció szerint olyan esetek
is a telemedicina tárgykörébe tartoznak, amikor egymástól távol
tevékenykedő egészségügyi szakemberek cserélnek egészségügyi
adatot egy adott személy jobb ellátása érdekében. Amennyiben
az elkövetkező években egyre inkább természetesnek vesszük,
hogy nem a háziorvosunk méri meg a vérnyomásunkat vagy
a szívritmusunkat, és online küldjük tovább az értékeinket, akkor
talán könnyebben fogadjuk el azt is, hogy nem egy második műszakját egyhuzamban végző nővér fogad minket a betegfelvételen,
hanem egy húsz nyelven beszélő robot. A robotok humanoid vagy
állati külsőre emlékeztető jellege sem véletlen. Kutatások kimutatták, hogy az ember szívesebben beszélget egy hozzá hasonló
géppel, mint egy meg nem formázott robottal.
Érdekes egybeesést mutat egy idén nyáron született magyar
siker témaválasztása is. A World Robot Olympiadon a legfiata
labbaknak kiírt Open Elementary kategóriában első helyezéssel
záró szegedi diákok egy okosvárosban közlekedő vak kislánynak
terveztek meg egy robot
kutyát, amely hang
jelzésekkel segíti
a látássérültek közlekedését, s színjelzésekkel értesíti a többi járó
kelőt gazdája érkezéséről. A nyolc-tíz éves gyerekek felkészítését
egy 84 éves látássérült zenetanár személyes beszámolója is segí
tette. És bár egy robotkutya személyiséggel – legalábbis egyelőre –

nem rendelkezik, azonban rendkívül hosszú időig tart és kifejezetten költséges egy vakvezető kutya kiképzése.
Egy idén ősszel készült felmérés nem kevesebbet állít, mint
hogy az emberek többsége jobban bízik a robotokban, mint a saját
főnökében. Az Oracle és a Future Workplace kutatása keretében
8370 munkavállalót, menedzsert és HR-vezetőt kérdeztek meg tíz
országban. Fontos megjegyezni, hogy a tanulmány nem az egész
ségügyi szektort vizsgálta, az eredményekből azonban kiderül,
hogy a mesterséges intelligencia (angolul Artificial Intelligence, AI)
teljesen megváltoztatta az emberek viszonyulását a technológiák
használatához a munkahelyeken, és átformálja a vállalatvezetés
működését a tehetségek megtalálásának, megtartásának és fejlesztésének területén. A felmérésből az is kiderült, hogy a munka
vállalók többsége (65 százalék) optimista az AI használatát ille
tően, és hálás azért, amiért robot munkatársakkal dolgozhat.
A válaszadók közel negyede állította, hogy a mesterséges intelligenciával való munka örömteli és szerethető. Meglepő, de Kínában és Indiában több mint kétszer annyi munkahelyen adaptálták
az AI-technológiát, mint Franciaországban vagy Japánban. Az is
megdöbbentő adat, hogy a megkérdezettek 82 százaléka szerint
a robotok képesek jobban elvégezni a dolgokat, mint a menedzserek. Arra a kérdésre, hogy mégis miben jobbak a vezetők, a felmérésben részt vevő munkavállalók az alábbi területeket emelték ki:
érzelmeik megértését, a személyes segítő, fejlesztő tevékenységet,
a coachingot és a munkahelyi kultúra kialakítását.
A robotok egyelőre jellemzően kutatási intézményekben és
a betegek rehabilitációjában vesznek részt, a mesterséges intelligencia segítséget jelenthet a kisebb sebészi feltárásokban, a táv
sebészetben, valamint a műtét utáni komplikációk minimalizálá
sában is. Minden jel arra mutat, hogy ezeken a területeken már
az elkövetkező évtizedben komoly mértékű átalakulás valósul
meg, és az embereket egyre több helyen robotok váltják majd. 
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médiafogyasztási szokások • JunctionX Budapest

Hasítanak a digitális hirdetések
A CANnual Report szerint öt év alatt közel harmadával
emelkedett a reklámipari kiadások értéke Közép- és Kelet-
Európában, és a legnagyobb növekedést a digitális kiadá
sok esetében mérték. A tanulmánykötet 15 hirdetési piac
eredményeit vizsgálta a régióban 2014 és 2018 között.

A

kelet- és közép-európai reklámpiacok
folyamatait, trendjeit össze
foglaló
és elemző, hiánypótló kiadvány szerzői
a többi között arra jutottak, hogy a növekedés egyrészt a gazdasági fejlődésre
vezethető vissza, másrészt pedig annak
a digitalizációnak köszönhető, amelynek
jelentős hatása volt a médiafogyasztási
szokásokra. A rendszeresen internete
zők aránya a régióban ugyanis öt év alatt
10 százalékkal nőtt. A CANnual Report
arra is kitér, hogy leggyorsabban a visegrádi országok hirdetőinek sikerült alkalmazkodniuk a digitális korszakhoz. Elsőként
a csehek mondhatták el magukról, hogy
az online kiadások meghaladták a tele-

vízióban elköltött összegekét, őket a magyarok, majd a lengyelek követték, Szlovákia felzárkózása a közeljövőben várható.
Oroszország pedig 2018-ra valódi digitális szuperhatalommá nőtte ki magát:
a régió összes online hirdetési kiadásainak
csaknem felét tudhatja magáénak.
A médiafogyasztási szokásoknak meg
felelően a hirdetők továbbra is jelentős
összegeket fordítanak a televíziós reklámokra, a 2018-as összköltség 40 százalékát, összesen nettó 5,5 milliárd eurót.
A tévézés elsősorban a balkáni országokban a legnépszerűbb.
Az elmúlt öt év legnagyobb vesz
tese egyértelműen a nyomtatott sajtó;

a tradicionális újságokra fordított összegek
közel 30 százalékkal estek vissza, ráadásul
az online média mára bekebelezte olvasó
táborának komoly hányadát is. 

Mi foglalkoztatja az IT-s fiatalokat?
Október végén 80 nemzetközi csapat mérte össze
tudását Magyarország legnagyobb hackathonján, A
azaz üzleti ötletversenyén. Az egymillió forintos
fődíjjal járó JunctionX Budapest elnevezésű rendezvényen a technológia és a társadalmi felelős
ségvállalás egyaránt kiemelt szerepet kapott.
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rendezvényre fejlesztők, dizájnerek és vállalkozók
gyűltek össze a világ 80 országából, hogy gyakorlati
megoldásokat találjanak valós, mai problémákra. A Google
budapesti mérnökei által hozott kihívás az ember és az állatvilág életterének folyamatos találkozására fókuszált. Arra
vártak választ, hogy meg lehet-e teremteni hosszú távon
az élővilág és az emberek harmóniáját. A Nokia a vonatbal
esetek megelőzését tűzte ki célul, felismerve, hogy az okos
eszközök használata milyen veszélyeket rejt magában. A Telekom feladatában a cég közösségi életének megkönnyítését
kérte a versenyzőktől, a Tesco Technology pedig arra kívánt
választ kapni, hogy az informatikai eszközök miképp tudják
hatékonyabbá tenni az élelmiszer-felhasználást. A Varian
Medical Systems érzékeny témát feszegetve arra fókuszált,
hogy a rákos gyerekeknek miképp lehetne elmagyarázni,
mi történik a szervezetükben és milyen kihívások várhatnak rájuk a sugárkezelés során. A versenyzőknek 48 órájuk
volt, hogy megoldást találjanak az általuk választott témára. A nyertes a szegedi Shooting Stars csapat lett, amelynek
tagjai a Business Finland kihívásában – a kapott adatokat
felhasználva – modellezték a skandináv térség népesség
vándorlásának különböző folyamatait. 

Schneller István • Daniel Tammet • Szerk.: Irimiás Anna Rita, Jászberényi Melinda, Michalkó Gábor

Schneller István

Modern szakrális
épületek
Typotex Kiadó
Az építész-urbanista és teológus szerző
példák sorával mutatja be a szakrális építészet mai szellemi helyzetét.
Az első világháborútól napjainkig ível
az az összefüggő korszak, amelyben
az építészetben és különleges hang
súllyal a szakrális építészetben megtörtént az elszakadás a történeti korok
hagyományozott eszköz- és stíluskészletétől, s egy meghatározóan új forma-

nyelv jött létre. Ez a modernitáshoz
kapcsolódó formanyelv több esetben
jobban összeköt olyan alkotásokat,
amelyek a 20. század első felében és
a közelmúltban jöttek létre, mint olyanokat, amelyek egymáshoz közelebb eső
időszakban születtek. •

Daniel Tammet

Számokban létezünk
A mindennapok matematikája

Európa Könyvkiadó

Új könyvében személyes történetek,
hétköznapi vagy éppen történelmi
és irodalmi példák segítségével nyújt
betekintést egyedi, különleges ész
járásába. Gondolatai révén esélyt
kapunk, hogy megérezzük, mitől válnak élvezetessé a számok, a szorzatok,
az egyenletek és egyéb műveletek.
A könyv megváltoztatja, ahogyan
eddig a matematikára gondoltunk, és
bebizonyítja, hogy az valóban kézzelfoghatóan van jelen a mindennapja
inkban. •

A hópelyhek szerkezetének komplexitása, Boleyn Anna tizenegy ujja,
idegen civilizációk létezésének lehetősége és más izgalmas témák által
inspirálva igyekszik a szerző választ
találni arra, miért érezzük gyorsulónak
az időt, ahogy öregszünk, létezik-e
átlagos ember, vagy hogyan érthetjük
meg szeretteinket.
Az autista zseni világában a matematika szépsége az élet és a gondol
kodás minden területét beragyogja.

Szerk.: Irimiás Anna Rita, Jász
berényi Melinda, Michalkó Gábor

A turisztikai termékek
innovatív fejlesztése
termékeinek palettáját, valamint az
azokat átható szemléletformálást (akadálymentesítés, szexualitás, fenntarthatóság, felelősségteljesség, lassúság).
Számtalan új, innovatív megközelítéssel
is találkozhatunk. Az egyes termékek/
fejezetek olyan szemléletmódot közvetítenek, melyek mára nélkülözhetetlenek a turisztikai trendek kereslet-kíná
lat értelmezéséhez, a desztinációk
termékstruktúra-analíziséhez, a piac
szegmentációhoz. •

Akadémiai Kiadó
A kiadvány a hazai és nemzetközi
szakirodalomra, tudományos vizsgá
latokra, szakértői megfigyelésekre,
jó gyakorlatokra és a szerzők kreativitására alapozva mutatja be a turisztika tradicionális (városi turizmus, bevásárló-, gasztro-, konferenciaturizmus) és
a niche, azaz speciális piac (kaland-,
buli-, sportturizmus, hajós turizmus, szenior turizmus, tudományos turizmus)
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vivőfrekvenciás átviteli technológiák, szalagos magnetofon, frekvenciamoduláció

Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: Fortepan/Kotnyek Antal

Az Egyesült Államok szabadalmi hivatala 1964. február 25-én, a 3122610-es
számú bejegyzéssel megadta a General
Electricnek annak a sztereó FM hangsu
gárzó rendszernek a szabadalmát, amely
1961 óta már tulajdon
képpen or
szág
szerte bevett szabványnak számított.
A cég számára ez nagy üzlet volt, mert rögtön elkezdett jogdíjakat felszámolni: vevő
egységenként 50 centet, adókészülékenként 50 dollárt, és minden további kiszol
gáló berendezésért 1 dollárt. Akinek mindezt a General Electric (GE) köszönhette,
egy magyar volt, hiszen a szabadalmat
Csicsátka Antal nevére jegyezték be.
Jóllehet munkásságának hatása túlzás
nélkül globális volt, Csicsátka kevésbé ismert alakja a technikatörténetnek. 1911ben született a felvidéki Érsekújváron, de

átcsoportosítá
sának munkálatait irányí
totta. A háború után saját műszerészmű
helyt alapított, ám csak pár évig élvezhette
ezt: a műhelyt 1949-ben államosították,
ebből lett a Mechanikai Laborató
rium,
amelynek vezetője Csicsátka maradt. Ekkoriban kezdett foglalkozni a hang sztereo
átviteli és rögzítési technikáival, és nagy
része volt az első magyar szalagos magnetofon, az 1954-ben debütált Vörös Szikra M1
kifejlesztésében. Az állam Kossuth-díjjal is
elismerte a kétszeres sztahanovista Csi
csát
ka teljesítmé
nyét, ez azonban nem
akadályozta meg őt abban, hogy 1956-ban
családjával motorkerékpáron nyugatra
meneküljön, és Amerikába disszidáljon.
Az Egyesült Államokban szinte rögtön
a General Electric uticai (New York állam
beli), rádiós divíziójában kezdett dolgozni,

Érdeklődők a Vörös Szikra
magnetofon bemutatóján,
1955-ben

főiskolai tanulmányait már Buda
pesten,
a Műegyetemen kezdte meg. Szakterülete
a vivőfrekvenciás átviteli technológiák volt,
ezen a területen kezdett el dolgozni 1938ban a Posta Kísérleti Állomáson. A második világháborúban az állomásokon a vivő
frekvenciás berendezések telepítésének és

ahol a hangrögzítéssel és -továbbítással
kapcsolatos termékek fejlesztése lett a feladata. A vállalatnál hamar kiérdemelte
a Mr. Audio becenevet, különösen a már
említett szabványhoz szükséges felfedezésekkel. Csicsátka írta le a jelenleg is
világszerte alkalmazott segédvivős, két

Forrás: hungarianfreepress.com

A sztereó FMszabvány atyja

Csicsátka a GE egyik sajtóanyagában

csatornás sztereorádió működési elvét,
majd a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges
eszközöket is megtervezte. Az FM (frek
venciamodulációs) technológiában – az
AM-mel (amplitúdó
modulációs) ellentétben – a hangfrekvencia eltérései hordozzák
a továbbítandó jelet, ami ugyan az AM-nél
kevésbé gazdaságos megoldás, ám kevésbé torzítja a hangot, így jobb minőségű.
Ezt az alapot már 1933-ban kidolgozta egy
amerikai mérnök, Edwin Armstrong, de
Csicsátkának köszönhetően az amerikai
hallgatók a hatvanas évektől sztereóban is
élvezhették a rádióműsorokat.
Később Mr. Audiónak további 13, rádió
zással kapcsolatos szabadalmát jegyezték
be, és ő tervezte meg az első, egyetlen csipre
épített rádiókészüléket is. A GE-et néhány
gyümölcsöző év után elhagyta, hogy saját kábeltévés céget alapítson, de korábbi
munkahelye, külsős tanácsadóként, továbbra is igényt tartott a tudására.
Eredményeit az Egyesült Államokban
is számos díjjal ismerték el – mind közül a legjelentősebb a Charles Proteus
Steinmetz-díj –, és a GE több reklámkampányban is bemutatta őt. 1976-ban hunyt
el Uticában, a nemzetközi mérnökközös
ség megbecsült tagjaként. 
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