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bogarakból egyre kevesebb van. Na és méhekből, amelyekre nem a szépségük, pompásra színezett szárnyaik miatt
van szükség, hanem mert olyan munkát végeznek el, amire
az ember képtelen. Igazi mézet készítenek, mellesleg beporozzák a gyümölcsfákat. Láttam fotót kínai munkásokról,
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A méhkolóniák védelemre szorulnak, elsősorban vegyszermentes környezetre, nem őshonos fajok hordozta vésztől
mentes egészséges lakhelyekre.
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Interjú Varga István közlekedésmérnökkel

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Élhető alternatívák
nyomában
„Mindegy, hogy a tudást hol szerzi meg a hallgató, a lényeg, hogy tudjon. A tanárnak az a szerepe,
hogy segítsen megtalálni, rendszerezni a rengeteg adat közül a hallgatók számára fontosat, hasznosat”
– nyilatkozta magazinunknak Varga István közlekedésmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának dékánhelyettese, akit előző megszólalónk, Szászi István ajánlott. Az egyetemi oktató meggyőződése, hogy az egyetemek sikeres
működéséhez három dolog kell: magas szintű oktatás, nemzetközileg jegyzett kutatás – hiszen a legújabb eredményeket be kell vinni a hallgatók képzésébe – és az ezeket lehetővé tevő pénzügyi forrás.
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Amikor elérkezett a pályaválasztás ideje, lehet, hogy egy
hatalmas közlekedési dugóban ülve döntötte el, hogy ez így
nem mehet tovább, megoldást kell találni az autók araszolására?

– Biztosan volt ilyen helyzet, de nem ez motivált. A közlekedés
gyerekkoromtól érdekelt, de az átlagtól eltérő módon: számomra
a folyami hajózás volt az érdekesebb. Az általános iskolai olvasmányélmények hatására – például faltam a tengerek és hajósok
világának avatott mesélőjének, Dékány Andrásnak a könyveit –
a Lékai János Hajózási Szakközépiskolába jelentkeztem. A család
és a tanáraim nem örültek ennek a választásnak, inkább gimnáziumba akartak küldeni. Azt mondták, kitűnő tanulóként túl jó
vagyok a szakközépiskolába. Odamentem, és nem bántam meg.
Ma is tudok hegeszteni, forgácsolni, esztergálni. Ismerem az anyagok természetét, tudom, hogyan munkálható meg, mi hozható
ki belőlük. Matrózvizsgát is tettünk, kishajóra jogosítványt szereztünk, megtanultunk kötelet dobni, úszni és evezni. A Lékaiban
kiváló tanárok oktattak, akik olyan alapot adtak, hogy a felvételi
nem jelentett akadályt. A Közlekedésmérnöki Kart választottam,
mert akkoriban a földi, a vízi és a légi közlekedés egyaránt érdekelt.
Mivel a mérnöki tudományban alapvető az anyagi világ természetének ismerete, ebből a szempontból nagy előnyöm volt a gimnáziumokból érkezett évfolyamtársaimmal szemben, miközben
az elméleti tárgyakból nekik voltak alaposabb ismereteik.
Gyerekként a Dunán élt?

– Budapesten, az ötödik kerületben laktunk. Az erkélyünkről ráláttunk a Dunára, a vízi parádékat onnan ﬁgyeltük, de nem jártam le
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naponta pecázni, kajakozni a folyóra, inkább a Parlament mellett
fociztunk a füvön.
Előző nyilatkozónk, Szászi István azért ajánlotta Önt, mert
tökéletesen ellentétes pályát jártak be. Ő egyetemi-akadémiai karrierről álmodott, majd kikötött az iparban. Ön
egyetemistaként ipari karriert akart felépíteni, ma pedig
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karának dékánhelyettese. Hol bicsaklott meg az álma?

– Az egyetem elvégzése után visszautasíthatatlan ajánlatot kaptam az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetétől, a SZTAKI-tól. Az interjúsorozat korábbi megszólalója, Bokor
József professzor tudta, hogy jó programozó vagyok, akit érdekelnek az ipari problémák – nem mellesleg később ő biztatott a tudományos pályára lépésre is. Értesített, hogy a Paksi Atomerőmű
számára készítenek programokat, örömmel látna a csapatában.
Középiskolában a gépészet mellett a villamosságtan, a hajók elektromos rendszere és az informatika is vonzott. Korán elkezdtem
programozni autodidakta módon, amit az egyetemen igyekeztem
minél magasabb szintre emelni.
Mégis miként kerül a közlekedésmérnök az atomerőmű közelébe?

– A közúti, a vasúti és a légi közlekedés egyaránt nagybiztonságú rendszer, az atomerőmű szintén ilyen. A folyamatok irányítása a bejövő adatok feldolgozásán alapul, bizonyos szint után
matematikailag ugyanazt a feladatot kell megoldani. Azaz, a paksi
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hűtővíz áramoltatása hasonlít a közlekedési rendszerek szabályozásához. A repülőgépnél sebességet, szélviszonyokat mérnek,
az atomerőműben a hűtőfolyadék áramlását ﬁgyelik. A két területet a biztonság maximális garantálása köti össze – a hibákat
itt is, ott is ki kell küszöbölni. Hiba esetén pedig garantálni kell,
hogy a repülő tartsa a magasságát, vagy lassan ereszkedjen, míg
az atomerőműben ne szaladjon meg a neutronkoncentráció.
Az nem gond, ha leáll az atomerőmű, de az baj, ha a leállás miatt
radioaktív anyag kerül a levegőbe. 1997-től dolgoztam Pakson, feladatunk a reaktorvédelmi rendszer tesztelése volt. A jól működő
atomerőműveknél a reaktorvédelmi rendszer sohasem lép működésbe, ám ha mégis szükség lenne rá, honnan tudjuk, hogy működőképes? Mi olyan rendszereket építettünk, amelyek „becsapják”
ezt a védvonalat. A 2004-ben kifejlesztett nyomásszabályozó algoritmusunk és új, digitális berendezésünk 2007 óta valamennyi
blokkon működik, ezeknek köszönhetően a primer köri nyomás
stabilitása jelentősen javult. Mi ezzel segítettük az erőmű teljesítményének növekedését.

Mit ért el a két dékáni ciklusa alatt?

– Érdekesebbé kellett tenni magunkat, hogy a korábbinál több
középiskolás jelentkezzen hozzánk. Mindezt úgy, hogy ne veszítsük el azt a kivételes összetartó erőt, ami a Kar oktatóira jellemző. Az elmúlt időszakban nőtt a bevételünk, és több hallgató jelentkezett hozzánk. Amikor én voltam egyetemista, 120 elsőéves
kezdett, most négyszáz. Az előrelépés érdekében tanszékeket
vontunk össze – a korábbi tíz helyett hat tanszék működik. Erre
azért volt szükség, mert túl kicsik voltak, nem volt meg a hatékony
munkához szükséges kritikus tömeg, emiatt nem vállalhattak el
nagy volumenű megbízást. Idén megteremthetjük az alapjait egy
önálló vasutas tanszék indulásának is. Utóbbi azért kell, mert

Egyetlen fals adattal leállítható a reaktor?

– A reaktorvédelmi rendszer három egyforma alrendszerből áll.
Az adott helyzetről mindhárom szavaz. Ha kettő a leállás mellett
voksol, a reaktor lekapcsol. Az egyik tesztelésünk során, nem szándékosan, mi is leállítottuk a reaktort. Bár súlyos anyagi kár keletkezett, de az atomerőmű biztonságos működtetése miatt hasznos
volt, mert kiderült egy rendszerhiba.
Futott a szekér, a paksi projekt vezetését hamarosan Önre
bízták. Miért tért vissza az egyetemre?

– 2006-ban az egyik kollégám nyugdíjba ment, rövid gondolkodás
után átvettem a feladatait. Adjunktus lettem, akit 2010-ben nagy
feladat talált meg. Az egyetem kutatóegyetemi programot indított az összes kar bevonásával. Péceli Gábor rektor úr engem kért
fel a járműtechnika, közlekedés és logisztikai projekt vezetésére.
Két évvel később a Kar gazdasági dékánhelyettese lettem.
Félév sem telt el, és dékánhelyettesből dékán lett a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon. Igen fiatalon…

– Meggyőződésem, hogy az egyetemek sikeres működéséhez
három dolog kell: magas szintű oktatás, nemzetközileg jegyzett
kutatás – hiszen a legújabb eredményeket be kell vinni a hallgatók képzésébe – és az ezeket lehetővé tevő pénz. Ha csak kettő
van, nem megyünk semmire. A Karon a kutatást kellett megerősíteni. 2012-től két cikluson keresztül dékánként képviseltem ezt
az irányt, majd 2019 őszétől gazdasági dékánhelyettesként folytattam a munkát.
Az ember azt gondolja, hogy a műegyetemi karok közül
a közlekedésmérnöki bővelkedik a külső megrendelésekben. Létezne a Kar külső megbízások nélkül?

– Az állami támogatáshoz viszonyítva – egyetemi szinten – a mi
Karunk hozza a legtöbb külső bevételt. Ugyanakkor hallgatóink
száma elmarad a Gépész- és a Villamosmérnöki Karokétól. Pályázatokra és ipari megbízásokra egyaránt szükség van a minőségi munkához. Az oktatók szakmai fejlődése miatt is fontos ez a vonal, mert
ki kell mozdulniuk az elefántcsonttornyukból. Az ipartól kapott valós igényekre kell megoldást találni. Ezzel mi, oktatók is fejlődünk.

a vasúti alágazatnak szüksége van szakemberekre – a forgalomirányítás, a műszaki terület mellett például az IC-kocsik gyártásához
is kellenek mérnökök. Azonban a középiskolások körében rossz
a vasúttársaság híre, alig néhányan jelentkeznek erre a pályára,
emiatt a hazai vasúttársaságoknál egyre nagyobb a szakemberhiány. Az új képzési irányt segítő tanszék enyhíthet a gondokon.
A társadalom számára is nagyon fontos, hogy minél több magasan
kvaliﬁkált mérnök szerezzen diplomát és dolgozzon nagy hozzáadott értékű munkákban.
Szakmai érdeklődésének középpontjában a közúti közlekedési folyamatok modellezése és irányítása áll – legyen szó
autópálya forgalomirányításáról vagy éppen a városi forgalom irányítási problémáiról. Hogyan lesz a hajózásból
jelzőlámpa-programozás?

– A közlekedésben az a szép, hogy mindenki ért hozzá. Mindenkinek van arról véleménye, hogy milyen ütemben működjenek
a lámpák. Engem is érdekelt, de az még jobban, hogy miért alakulnak ki a dugók, miként lehet azokat feloldani? Vonzott a forgalmi folyamatok természetének, lefolyásának megértése. Nem
beszélhetünk régi tudományról: az első közlekedési (jellegű)
lámpát 1860-ban Londonban üzemelték be. Egyszerű szemafor
volt, ami a lovas kocsik közlekedését könnyítette meg. Az 1920as évektől kezdtek foglalkozni az egyre növekvő gépjárműforgalom biztonságos működtetésének lehetőségeivel. A közlekedés
fejlődésének fontos állomása a második világháború volt, hiszen
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azokban az években hatalmas katonai kontingenseket kellett
mozgatni. A múlt század ötvenes-hatvanas éveiben dolgozták ki
a szakterület alapmodelljeit. A modern számítógépek új szintre
emelték a közlekedéstudományt – megjelenésük előtt rengeteg
adat született, ám azokat nem tudták feldolgozni. A számítástechnika térhódítása hatalmas mennyiségű információ feldolgozására
ad lehetőséget.
Kizárólag számítógépekkel orvosolható a közlekedés megannyi problémája?

– Szó sincs róla. A nyugdíjasok kevesebb autót akarnak az utcákon
látni, a kerékpárosok bicikliutat szeretnének mindenhova, míg
az autósok a nagyvárosok központjában lassítás nélkül robognának át. Ennyi igényt egyszerre csak az egyes részigények korlátozásával, a kritériumok optimális súlyozásával elégíthetünk ki. A biztonság a minél alacsonyabb sebességet preferálja, hiszen ilyenkor
az ütközés nem jár végzetes következményekkel; csakhogy emiatt
az eljutási idők növekednek. Ha a közlekedéspolitika eldönti,
hogy számára mi a prioritás, a mérnök megoldást ad az elvárásra.

Ha Budapesten dinamikus közlekedést szeretnénk, akkor a bejövő
autókat meg kell fogni a város határainál. Bizonyos jelek alapján fél
órával korábban előre jelezhető a dugó. A végső megoldás a közösségi közlekedés, nincs más élhető alternatíva.
Milyen lesz a következő évtizedek közlekedése?

– A jövőben az emberek célja nem az autóvásárlás lesz, hanem
az, hogy miként juthatnak el egyik pontból a másikba. Beütik
az okostelefonjukba a két helyszínt, ami megmutatja a leggyorsabb, legzöldebb utat. Menj egy kicsit gyalog, gurulj néhány száz
métert rollerrel, majd autómegosztó szolgáltatással eljutsz a célpontig. A jövő tömegközlekedése valószínűleg nem lesz olyan
statikus, mint napjainkban; jobban, dinamikusabban igazodik
a mindenkori igényekhez. Manapság a váratlanul fellépő tömeges
igénynek nehéz megfelelni: ha valahol gázol a vonat, az utasok
a helyszínelés idejére a vonatban várakoznak, mert szinte lehetetlen mentesítő buszjáratot gyorsan beállítani.
Mi lesz a szerepük az önvezető autóknak a jövőben?

– Mindenképpen növelik a kapacitást. Közelebb haladnak egymáshoz, gyorsabban áthaladnak a kereszteződésekben. Ugyanakkor
abban is biztosak vagyunk, hogy a növekvő kapacitás új igényeket
generál, mert ilyen az ember. Idősek, látás- és hallássérültek, gyerekek adhatnak parancsot az önvezető autóknak, tehát tömegesen
jelennek meg új közlekedési szereplők. Azaz dugók a jövőben is
előfordulnak, kivéve akkor, ha csökkentjük az utazási igényeket,
illetve fejlesztjük a közösségi közlekedést. A budapesti négyes
metró és a repülőgépek önvezetők, de ezt a technikát a felszíni tömegközlekedés még nem tudja.
A Karon 2016-ban lezajlott nagyszabású oktatási átalakítást dékánként irányította, megszervezte egy új MSc szak
létesítését és indítását, majd mind a négy mesterszakon és
a doktori képzésben az angol nyelvű kurzusok indítását.
Honnan és miért jönnek ide a külföldi hallgatók?

– A Stipendium Hungaricum program főleg harmadik országbeli
hallgatóknak ﬁzeti a magyarországi tanulását. 2016-ban új tantervet hoztunk létre, mert tudjuk, hogy a munkaerőpiaci, a hallgatói
és a saját belső igényeinkhez kell igazítani a munkánkat. 2021-ben
felülvizsgáljuk a 2016-os programunkat. Angol nyelvű kurzusaink
egy éve indultak, formálódnak, gyűjtjük a tapasztalatokat. A híre
még nem ment el a világban, de ahol erről külföldön beszélünk,
elismerő szavakat kapunk. Mi megléptük azt, amit más intézmények terveznek.

Varga István 1974-ben, Budapesten született. Okleveles
közlekedésmérnöki diplomát 1997-ben a BME Közlekedésmérnöki Karán, doktori (PhD-) fokozatot 2007-ben szerzett ugyanitt. Az MTA SZTAKI Intézeti Díjat hét alkalommal (1999, 2003,
2004, 2006, 2008, 2010, 2011) nyerte el, az MTA Akadémiai
Ifjúsági Díjat, megosztva, 2007-ben kapta meg. Bolyai János
Kutatási Ösztöndíjas 2010 és 2012 között. Az Év Kiemelkedő
Fiatal Műszaki Alkotója díj különdíját 2001-ben nyerte el. Bírálói, lektori munkát számos folyóiratban látott el, olyan rangos
folyóiratban is, mint az IFAC Automatica, illetve bírálóként vett
részt az MTA Lendület programjában.

Másként állítjuk a lámpákat, ha az autósok érdekeit tartjuk szem
előtt, és másként, ha a környezetvédelmi szempontok az elsődlegesek. Mindenre adunk mérnöki választ, ha adhatunk. Azonban, ha
egy úton egységnyi idő alatt legfeljebb száz autó juthat át biztonságosan, akkor nincs az a közlekedési lámpa, az a forgalomirányítási
megoldás, amely kétszáz autót vezetne át ott. Ebben az esetben azt
kell elérni, hogy arra a szakaszra ne egy időben érkezzenek a gépjárművek, hanem egyesek korábban, mások később haladjanak át.

6

innotéka
inn

2020. március

Segédanyagokat dolgozott ki a Közúti közlekedési automatika és a Közúti irányító- és kommunikációs rendszerek című tárgyakhoz. 2006-tól a Közúti közlekedési automatika
tárgy felelőse és előadója. Kidolgozta a tárgy új tematikáját
és segédleteit. Érdemes ezeket kinyomtatni?

– A papírra vetett tudásnak nagyobb az értéke, mint ha ugyanaz kizárólag elektronikus formában jelenne meg. Kollégáktól hallom, hogy a papíron megjelenő változatot alaposabban nézik át,
mert azon nem lehet változtatni, míg egy fájlt könnyedén kijavít
az ember. Ennek ellenére számos könyvünk az interneten érhető
el. A hallgatók ingyen letölthetik ezeket, hozzáírhatnak, kiemelhetnek részeket – lényegében személyre szabott jegyzetük lesz.

portré

Interjú Varga István közlekedésmérnökkel

Mivel minden elérhető már elektronikusan, fel is számoltuk a kari
könyvtárunkat. Az értékesebb állományt az egyetemi könyvtárnak adtuk, a többit, aki akarta, elvihette. A szakdolgozatokat és
diplomaterveket sem kérjük már bekötve, elektronikus formában
kell benyújtani. Személyes emlékként persze a végzős készíthet
fekete bőrkötésű mappát. Pár éve már néhány zárthelyi dolgozat
írására sem kell bejönni az egyetemre, hanem akár otthon megírhatja a hallgató. Tesztet kell kitölteni adott idő alatt, de minden
egyetemista más feladatot kap.
Ha így megy tovább, egyáltalán nem kell bejárni se az előadásokra, se a szemináriumokra, minden ismeret elérhető
lesz a világhálóról. Talán oktatók sem kellenek a jövő egyetemein, csak nagy tudású szuperszámítógépek, amelyek
egyénre szabottan adagolják a szakmai tudást?

– Egészen a közelmúltig a tudás a tanár fejében és jegyzeteiben
volt. Be kellett járni az órákra, hogy ezt a tudást a hallgató megszerezze. Ma egyre kevesebb a kontakt óra, amikor a hallgató és
az oktató találkozik, miközben bővül az interneten elérhető képzési anyag. A világban tendencia, hogy nem a tananyagért kell ﬁzetni, az ingyen elérhető a neten, hanem a számonkérésért. Nem
kell bejárni az órákra, mindegy, hogy a tudást hol szerzi meg a hallgató, a lényeg, hogy tudjon. A tanár szerepe ma abban van, hogy
segítsen megtalálni, rendszerezni a rengeteg adat közül a hallgatók
számára fontosat, hasznosat. Erősödik a mentorálás, a személyre
szabott oktatás koordinálása.

Milyen jövőképet lát maga előtt ebben a gyorsan változó
világban?

– Az MTA doktora címet szeretném elnyerni, amely reményeim
szerint idén meg is valósulna, utána egyetemi tanárként hetvenéves koromig oktathatok még. Nagyjából félidőben vagyok az
egyetemi diplomám megszerzése óta. Nagy kérdés, hogy nekünk,
oktatóknak mi lesz a feladatunk a következő évtizedekben, hogyan alakítja át munkánkat a rohamos változás. Sokszor mi is nehezen szokjuk az új kihívásokat, de nincs választásunk, haladnunk
kell a korral.
A szakmáról sok mindent elárult, de mit tudhatunk meg
a mérnöki, egyetemi feladatokon túli életéről?

– Tizenhárom éves ﬁam programozónak készül, őt próbálom
az életre nevelni több-kevesebb sikerrel. A külvilág számára
egyetlen hobbim lehet érdekes: a családfakutatás. Eddig hétszáz rokont találtam már meg, egészen az 1700-as évek elejéig
fejtettem fel az ősöket. Anyakönyvekből, egyházi dokumentumokból dolgozok. Izgalmas munka, mert a család mikrotörténetének felgöngyölítése mellett kiolvasható belőle a korabeli
történelem.
Kivel beszélgessünk következő alkalommal?

– Szederkényi Gáborral, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
professzorával, akihez még korábbról szoros szakmai kapcsolat fűz. ¡

portré
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Fiatal Kutatók Akadémiája • tisztújító közgyűlés

Hiteles tudásátadás
Hogyan érvényesüljön a hiteles tudás az álhírekkel
elárasztott világban? – erre a kérdésre keresték
a választ a Fiatal Kutatók Akadémiájának előadói.

A

Fiatal Kutatók Akadémiájának (FKA) fontos célja a legújabb nemzetközi
és hazai tudományos eredmények és felfedezések hiteles közvetítésének
előmozdítása a társadalom minél szélesebb rétegei felé – e gondolat jegyében rendeztek workshopot a Magyar Tudományos Akadémia Székházában.

Lovász Lászlóó nyitóbeszédében kiemelte, hogy a hasonló események
és szerveződések – mint az FKA – segíthetik az az Akadémiát az újonnan megfogalmazott küldetésének végrehajtásában.

Választásra készül
az Akadémia
A Magyar Tudományos Akadémia Jelölőbizottságának januári ülésén elfogadott úgynevezett másodlagos jelöltlista
már csak azoknak a nevét tartalmazza,
akik az MTA 2020. májusi tisztújító közgyűlésén ténylegesen vállalják az adott
poszton történő megmérettetést.

A

Magyar Tudományos Akadémián azért van szükség tisztújításra, mert elnökének, főtitkárának, főtitkárhelyettesének és három alelnökének hároméves megbízatása idén
májusban lejár. Az akadémiai szabályozás szerint a vezető
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A februári rendezvényt megnyitó Lovász László MTAelnök köszöntőjében az elmúlt nehéz év nyereségének
nevezte, hogy az MTA közösségei megmutatták tudomány iránti elkötelezettségüket. Ebbe a körbe tartozik
az Akadémia legutóbbi rendes közgyűlésén alapított
Fiatal Kutatók Akadémiája.
A konferencián Kun Ádám, az ELTE és az Ökológiai
Kutatóközpont munkatársa a klímaváltozásról beszélt,
Varga Máté az ELTE-ről a génszerkesztés fogalmának
és szabályozásának nehézségeiről adott elő. Hatásos-e
a semmi? Homeopátia és placebohatás címmel a Szegedi
Tudományegyetemről érkezett Csupor Dezső beszélt.
Az ELTE kutatója, Müller Viktor Koronavírus: járvány
és kommunikációs kihívás című előadásában az évkezdet legfontosabb tudományos kérdésének tálalásáról szólt. ¡

tisztségekre a jelölteket három évre lehet megválasztani, majd
legfeljebb egyszer további három évre újraválasztani. A jelenlegi
vezetés öt tagja először 2014-ben, majd 2017-ben nyerte el mandátumát. A január végén véglegesített lista már csak azoknak a nevét
tartalmazza, akik az MTA májusi tisztújító közgyűlésén vállalják
az adott poszton történő megmérettetést.
Eszerint elnökjelölt: Freund Tamás, Pléh Csaba és Szathmáry
Eörs. Főtitkárjelölt: Blaskó Gábor és Kollár László Péter. Főtitkárhelyettes-jelölt: Demény Attila és Erdei Anna. Élettudományi alelnökjelölt: Balázs Ervin, Kosztolányi György és Szathmáry Eörs.
Társadalomtudományi alelnökjelölt: Kertész András és Lamm Vanda. Természettudományi alelnökjelölt: Bokor József és Hudecz Ferenc. Élettudományi választott elnökségi tagjelölt: Hunyady László
és Szathmáry Eörs. Társadalomtudományi választott elnökségi tagjelölt: Kenesei István és Romsics Ignác. Természettudományi választott elnökségi tagjelölt: Kiss L. László és Pósfai Mihály.
A jelölési szakasz a bizottság március 11-i ülésén zárul. Ekkor hagyják jóvá az idén május 4-én és 5-én ülésező tisztújító közgyűlés tagjainak kiküldendő dokumentumokat és listákat. A Jelölőbizottság döntése alapján az elnök- és főtitkárjelöltek számára április 20-án nyílik
lehetőség programbemutató vitára. ¡

inno -tér

etológia, egyéni és társas viselkedésminták, funkció, evolúció, működés, egyedfejlődés

Szerző: Paulik Katalin

Amikor a robot visszakérdez – a kutya mint
koncepció fontos
Az elme működése érdekelte pályája kezdetén Miklósi Ádámot, s mivel úgy gondolta,
csak úgy ismerhetjük meg az elmét, ha evolúciós kontextusba helyezzük, etológus lett.
A kutatásaival egy időben kibontakozó kognitív etológia kínálta számára azt az evolúciós,
illetve ökológiai keretet, amelynek segítségével a földi elmék működését általánosan
lehet értelmezni. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai Intézetének
igazgatója, az általa vezetett kutatómunka jelentős mértékben járult hozzá, hogy a hazai
összehasonlító, illetve kognitív etológiai kutatások ma a világ élvonalába tartoznak.
Az emberi elme és viselkedés kutatása
az állatok viselkedésén keresztül, ezzel foglalkozik a modern etológia?

– Az etológia a viselkedés tudománya, amit
azonban egy másik tudomány, a pszicholó-

gia is vizsgál. Az 1800-as évek közepén indult
el a pszichológia kísérleti ága, amely az ember, majd erre épülve az állatok viselkedésének a megﬁgyelésével foglalkozik abból
a felismerésből kiindulva, hogy az ember

tudomány

túl bonyolult lény, akit kontrollált körülmények között szinte lehetetlen vizsgálni, ezért
sokkal egyszerűbb az állatokkal kísérletezni.
Az állati elmemodellek között megjelentek
a majmok, mint az ember közeli rokonai,
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illetve a kutya, a macska, a patkány, amelyekről akkoriban az összehasonlító pszichológiai megközelítés alapján úgy gondolták a kutatók, hogy bár egyszerűbb, de
mégis viselkedő, és az emberhez ilyen értelemben hasonló lények. Az etológia viszont
– meglepő módon – ettől teljesen függetlenül alakult ki, egy biológiai alapú tudomány,
amely az evolúciót helyezi a középpontba,
ilyen értelemben a modern etológia a zoológiából vezethető le. A zoológusok a terepi
megﬁgyeléseket végezve ismerték fel, hogy
az állatok külső megjelenésük állandósága
mellett jellegzetes viselkedésbeli szokásokat is mutatnak. Az 1900-as évek elejére
megerősödött az a nézet, hogy az állatok
viselkedése ugyanúgy jellemzi őket, mint
a biológiai felépítésük. A modern etológia
megalapítói, Nikolaas Tinbergen, Konrad
Lorenz és Karl von Frisch 1973-ban megosztva megkapták az orvosi Nobel-díjat az
állatok egyéni és társas viselkedésmintáinak leírásáért.
Az etológus valójában mit szeretne
megérteni?

– A viselkedés kialakulását, azt, hogy mit
csinál az állat és miért csinálja. Az etológiai vizsgálatok során a kutatók kérdéseket
tesznek fel a viselkedéssel kapcsolatban,
ezek a kérdések négy nagy csoportba sorol-
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hatók, melyeket Nikolaas Tinbergen foglalt
össze. A négy nagy kérdés tehát: a funkció,
az evolúció, a működés és az egyedfejlődés.
Érdekel minket, hogyan működik az egyed
a közösségben, másrészt az, hogyan működik önálló szervezetként, amelynek genetikája, élettana, elmeműködése van. A viselkedésökológia azt vizsgálja, hogy a különböző viselkedések milyen előnyöket jelentenek az állatok számára. Miért csíkos a zebra,
és a többi hasonló életmódú állatfaj miért
nem? A másik fontos kérdés az etológiában a viselkedés evolúciója. Milyen korlátok és lehetőségek alakították egy adott
viselkedésforma megjelenését? Hogyan és
miben különböznek a fajok egymástól? Természetesen a viselkedések mögött lévő
mechanizmusok is érdekelnek minket. Hogyan működik a szervezet, amikor egy viselkedést létrehoz, hogyan változik közben
az agyműködés, az elmeműködés mint az
egész mögött lévő szabályozó mechanizmus? Az alapkérdés az, hogy gondolkodnak-e az állatok. Mit tudunk az állatok gondolkodásáról? Hogyan szerveződnek bizonyos magatartásformák? A mechanizmuskutatás foglalkozik például az állatok eszközhasználatával. Szintén fontos aspektus
az egyedfejlődés. Hogyan jelenik meg egy
viselkedés attól kezdve, hogy megszületik
az élőlény, milyen lépések követik egy-

tudomány

mást, mennyi tapasztalat kell hozzá, és mi
a szerepe a tanulásnak az adott viselkedésformában? Mennyire állandó és mennyire
változtatható egy viselkedés az egyed élete
folyamán?
Napjaink etológusai a viselkedés kutatásakor milyen módszereket választanak, illetve mely tudományterületek
eredményeit használják fel?

– Az etológia is átment egy módszertani
fejlődésen. Ma már nemcsak megﬁgyeljük,
hanem videóra is rögzítjük az állatok viselkedését; ennek az előnyei mellett vannak hátrányai is, mivel a kétdimenziós felvétel nem
terjed ki minden részletre. Viszont egyes
fajok esetében lehetőségünk van arra, hogy
az állatokra helyezett szenzorokkal is követni tudjuk az egyed térbeli mozgását vagy
viselkedését. Számunkra az adat a viselkedés, és az állatokat vagy a természetes közegükben, vagy az általunk szabályozott laboratóriumi körülmények között ﬁgyeljük
meg. Elsősorban az etológus érdeklődésétől függ, hogy mihez kell értenie, például
a túlélés vizsgálatánál az ökológiára kell
ﬁgyelnie. Hogyan élnek a populációk, milyen interakció van különböző fajok között,
illetve fajon belül? Melyek a generációk
közötti változások? Annak az etológusnak,
akit a viselkedés evolúciós fejlődése érdekel,
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az evolúciós elméleteket kell ismernie, hogy
mit jelent például a mutáció, a szelekció,
a fajképződés. Az elmeműködést ﬁgyelő
etológusok gyakran a pszichológia módszertanát veszik át. A kognitív etológia az állati gondolkodás vizsgálatának a tudománya, mely egyebek között olyan kérdéseket
tesz fel, hogy milyen érzékelési képességei
vannak például egy galambnak, delﬁnnek
vagy rovarnak. Megﬁgyeljük az agyműködést viselkedés közben, és részben hagyományos elektródákkal, konkrét sejtcsoportok aktivitását tudjuk követni. Például
a térsejtek felfedezése segít megérteni, hogyan tájékozódik a térben az állat; ezek a sejtek úgy működnek az agyban, mint valami
biológiai GPS. Tudni szeretnénk, hogyan
hatnak a viselkedésre a gének. A domesztikáció lényegében a viselkedésgenetika első, gyakorlatba átvitt megvalósítása. Egy
bizonyos populáción belül az állatok különbözőképpen viselkednek, és amikor kiválogatjuk és párosítjuk egymással a számunkra
hasznos viselkedésűeket, akkor az adott képesség felfokozottan fog megjelenni az utódokban. Ez arra enged következtetni, hogy
vannak gének, amelyek szorosan összefüggenek egy bizonyos viselkedéssel. Látjuk,
hogy a háziállatok és a vadon élő társaik
mennyire különböznek egymástól, kezdve
a sztyeppén élő növényevőktől egészen
a falkában vadászó ragadozókig, a lótól a
farkas leszármazottjáig, a kutyáig. Ezeknek
az állatoknak nagyon különbözően alakult
ki az emberrel való kapcsolatuk, más története van a macskának, a birkának vagy
a disznónak. Úgy gondoljuk, hogy a domesztikáció bizonyos mértékben szelektálta azokat az egyedeket, amelyek toleránsak voltak az emberrel való kapcsolatra.
Egy kutyának, egy macskának ma már az
ember a társa. Sok kutató ﬁgyelmét, köztük
Csányi Vilmosét is felkeltette, hogy melyek
azok a képességek, amelyekkel ezek az állatok rendelkeznek.
Amikor emberi érzelemhez hasonlítható megnyilvánulást fedezünk fel az
állatoknál, azt mennyire igazolja viszsza a tudományos módszerekkel végzett viselkedéskutatás?

– A tipikus hozzáállás, illetve hipotézis az,
hogy ez egy szimmetrikus kapcsolat az ember és az állat között. Vagyis azt feltételezem, ha én örülök, akkor a kutya is örül,
és megérti, ha beszélek hozzá, ahogy én is
megértem, ha ő mond nekem valamit. A tu-

A hangok az emberéhez nagyon hasonló hatással vannak az emlősökre és a madarakra. A kutyának nem kell megtanulnia nyelveket ahhoz, hogy értse, mit mond a gazdája. A lényeg az, hogy az érzelmeknek megfelelő hangokat hallja, azonban csak
akkor fog megfelelően reagálni rá, ha érzékeny erre, mert nem minden kutya ilyen.

dományos kutatók feladata pedig a szisztematikus kísérletek elvégzése a hipotézisek
igazolására vagy cáfolására, és az állításainkat több szinten is bizonyítanunk kell.
Arra szelektáltuk a kutyákat, hogy ﬁgyeljenek ránk. Fegyelmet és ﬁgyelést igényel a kutyától például, hogy a vadászaton
segítse a gazdáját. Azt tudjuk, hogy a hangok az emberéhez nagyon hasonló hatással
vannak az emlősökre és a madarakra. Tehát, ha kiabálok, nemcsak az lényeges, hogy
mit mondok, hanem az is, hogyan mondom. Az opera egyik tipikus példája annak, hogy a hangsúlyozás és az intonáció
önmagában is elég, mert bár semmit sem
lehet érteni a szövegből, mégis tudjuk követni a történetet, ha jó a zeneszerző és
az énekes. A kutyának sem kell megtanulnia nyelveket ahhoz, hogy értse, mit mond
a gazdája. A lényeg az, hogy az érzelmeknek
megfelelő hangokat hallja, azonban csak
akkor fog megfelelően reagálni rá, ha érzékeny erre, mert nem minden kutya ilyen.

tudomány

A kutya, amelyik érzékeny az érzelmi
kifejezésekre…

– Általában kerülöm az érzelmek kifejezést,
mert bár nagyon szépen le lehet írni a viselkedést, ami egy adott érzelemhez tartozik,
de annak értelmezése, hogy valójában mit
él át a kutya, már nem ilyen egyszerű. Belső
állapotok vannak, amelyeket az emberek
a nyelv megjelenésével különböző kategóriákba soroltak. Paul Ekman amerikai pszichológus, a híres érzelemkutató szerint hat
alapvető, az emberre univerzálisan jellemző
érzelem van: a harag, az öröm, a meglepetés, az undor, a szomorúság és a félelem.
Amikor két kutya egymásra támad, akkor
agresszióról beszélünk, és feltételezzük,
hogy a mögötte lévő érzelem a harag, valamint azt, hogy ez hasonló ahhoz, mint
amikor két telekszomszéd összevitatkozik
és haragszik egymásra. Amikor a gazda
hazaérkezik, a kutya viselkedése ahhoz áll
közel, amit az ember örömnek ír le. A kérdés az, hogy ezek az egyszerű érzelmek
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ember és kutya között mennyire hasonlóak? Erre egyelőre kevés bizonyítékunk van.
A bonyolultabb érzelmek – mint a szégyen
vagy a büszkeség – pedig már nem értelmezhetőek egyszerűen.
Az Ön munkássága nyomán vált általánosan elfogadottá a kutya mint
a gondolkodás egyik természetes állati modellje. Miért jó modell a kutya?

– Amikor modellezésről beszélünk a biológiában, akkor mindig hozzá kell tennünk,
hogy mire jó a modell. Nem gondolom,
hogy kutyával az összes etológiai kérdést
meg lehet válaszolni. Mi úgy tettük fel
a kérdést: egy állatnak az elméje, amely emberi környezetben szelektálódott nagyjából
tízezer év alatt, valójában milyen teljesítményre képes ebben az ember által előállított bonyolult rendszerben? Mi azt látjuk,
hogy ebben az esetben a kutya gondolkodásának tanulmányozása nagyon izgalmas
kérdésekre ad választ. Például vizsgálható,
hogy mi az, amit ténylegesen felfog az ember kommunikációjából, és a saját kommunikatív készletéből milyen viselkedéssel válaszol rá, hogyan tudja magát megértetni.
Az elmeműködés szempontjából a kutya
etológiája rengeteg lehetőséget kínál a kutatók számára. Ráadásul a hagyományos
kutatásban sokkal könnyebben hozzáfér-

hető, mint mondjuk a delﬁnek vagy a csimpánzok. A laboratóriumokban egyébként
az elmekutatás egyszerűbb vizsgálataihoz,
mint például a tájékozódás vagy a tanulás
különböző módjai, patkányokat vagy egereket szoktak használni. Azonban a kutya
a legalkalmasabb, jól hozzáférhető modell, különösen a szociális tudat, a társas
kogníció vizsgálatára.
A kutyát nem az emberhez való kötődése, megfelelési vágya teszi olyan alkalmassá?

– Mint minden szociális lénynek, amikor
bekerül egy új csoportba, a kutyának is
az a feladata, hogy tájékozódjon, és tanuljon az őt körülvevő világról. Ennek a tudásnak a nagy része a társaktól, ez esetben
a családtagoktól származik, és a kutya, miközben megismeri őket, elsajátít különböző
készségeket is, mert akkor lesz sikeres, ha
ﬁgyel, ha tapasztal, és megpróbálja magát
kifejezni. Például, ha a gazdája elfelejt neki
enni adni, akkor ezt a tudomására kell hoznia. Számos olyan helyzet van a kutya életében, ami lehetővé teszi az etológus számára
ezeket a megﬁgyeléseket. Megvizsgálhatjuk
például, hogy miképp jelzi a kutya, ha akar
valamit, s vajon megérti-e őt a gazdája? Mi
történik akkor, ha a gazda nem érti meg;
a kutya hogyan változtatja meg a viselke-

dését, hogy elérje a célját? Egy másik példa
az utánzás, amikor a kutya a gazda vagy
más kutyák megﬁgyelése alapján változtatja meg a viselkedését: például eltanulja, hogyan lehet egy kertkapun kiszökni. Izgalmas
kutatásokat végeztünk ezen a területen.
A kutyákat viszonylag könnyen meg lehet
tanítani, hogy a gazda viselkedését átvegyék és később alkalmazzák, és az általunk
kidolgozott utánzáson alapuló módszert
ma már a kutyakiképzésben is alkalmazzák.
A magyar kutatók megközelítése, mely
szerint a kutya kiváló modell az emberi viselkedés megértéséhez, elfogadottá vált az Ön munkássága révén
nemzetközileg is?

– Igen. A kutyákat a háziasítás, illetve az
emberi környezetben való létük teszi alkalmassá arra, hogy sok, az emberre is jellemző
viselkedésformát, gondolkodási módot rajtuk tanulmányozhassunk. Ezek a kutatások
ezelőtt több mint huszonöt évvel, az ELTE
Etológiai Tanszékén kezdődtek, és mára
nagyon népszerűvé vált ez az irány szerte
a világban. A szociális kapcsolatok alapja
és az emberre nagyon jellemző viselkedési
forma például, hogy gyorsan alakítunk ki
kötődési kapcsolatot egy másik emberrel.
Ez a jelenség az ember esetében csak nagyon korlátozottan vizsgálható, azonban
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a kötődés szempontjából nagyon hasonlít
a kutya az emberhez. És ezt az ember-kutya
kötődési viszonyt már sokkal jobban tudjuk
vizsgálni, manipulálni. A különböző fajta
kutyáknál jól lehet látni, hogy a kötődési
viselkedésük mögött milyen biológiai folyamatok vannak, és az ilyen tudást jól lehet
alkalmazni az emberek esetében. Például
a sérült kötődés sokszor fóbiákhoz, szeparációs problémákhoz vezet.
Az egészséges öregedés eléréséhez is
a kutyákat hívják segítségül.

– Az emberi öregedés kérdése az elmúlt
30-40 évben vált izgalmas kutatási témává,
mivel egyre több ember ér meg magas kort,
és a kutatókat érdekli, hogyan viselkedik
a társadalom az idősebb emberekkel. Látjuk
a változást a testmozgásban, az agyműködésben és egyéb képességekben, de vajon
kötelező-e az öregedés, ez jár a biológusok
fejében. Mindez a kutya esetében azért
izgalmas, mert egy ember mellett élő fajt
vizsgálunk. A kutyák átlagosan 10-14 évig
élnek, és 7-8 évesen kezdenek öregedni,
ez idő alatt ugyanazok a hatások érik őket,
mint például a táplálkozás, környezeti
szennyezés, betegségek, amelyek az ember
öregedésében szerepet játszanak. A kutya
ezért majdnem egy az egyben vizsgálható
mint öregedési modell. Magyarországon
Kubinyi Enikő – az Európai Unió által is támogatott – kutatása foglalkozik ezzel a kérdéskörrel. Például olyan genetikai elemeket
keresünk, amelyek segítik a matuzsálemi
kor elérését. Azt is vizsgáljuk, hogyan változik az agyműködés az öregedéssel. Húsz
éve szinte semmit sem tudtunk a kutyaagyról, ma – részben az öregedéskutatás
miatt – a világon elsőként mi hoztunk létre
egy kutya agy- és szövetbankot. A gazdák
ajánlják fel az elhunyt kutyáik agyát a kutatáshoz. Meg tudjuk vizsgálni, hogy az emberi öregedést jellemző tipikus változások
jelen vannak-e a kutyában. Ez az összehasonlító kutatás azért fontos, mert az ember
és a kutya öregedése sok szempontból hasonlóan történik. A kutatás reális célja nem
az örök élet, hanem a szellemileg és testileg
egészséges öregedés elérése.
Miért gondolja, hogy a kutyákról kellene mintázni a szociális robotokat?

– Abból a megközelítésből érdemes kiindulni, hogy mesterséges kreatúrák építésén
azért gondolkodunk, hogy megkönnyítsük
az életünket. Erre a robotika hagyományos

Ahhoz, hogy egy robot valóban az ember társává váljon, azt a benyomást kell megerősíteni az emberekben, hogy a robot igyekszik nekik segíteni. A kutyától azt lehet
ellesni, hogy melyek azok a minimális képességek, amelyeket használ, hogy egy
adott helyzetben hatékonyan tudjon együttműködni a gazdájával. Ezt a viselkedést
be lehet a robot szoftverébe is építeni. Az érzelmeket természetesen nem kell
a robotnak átélnie, elég, ha a viselkedése érzelmek meglétére utal.

válasza az, hogy az emberhez hasonlító
robotot kell építeni, mert azzal tudunk jól
együttműködni. Ez a tudományos álláspont, viszont a gyakorlat nem ezt mutatja. Mi volt az ember első robotja? A kutya.
Szereztünk magunknak egy olyan lényt,
amelyik segít nekünk a mindennapjainkban. Ha ránézünk erre a tízezer éve létező
robotunkra, akkor rá kell jönnünk, hogy
nem emberszerű, mert nem ez a lényeg,
hanem az, hogy az adott problémát meg
kell tudnia oldani. A kutya ebből a szempontból mint koncepció fontos, mert nem
emberszerű, és mégis nagyon sok helyzetben remekül lehet vele együtt dolgozni.
Ha elfogadjuk ezt az állítást, egy teljesen
új világba csöppenünk. Mindig azt kell
végiggondolni, hogy mi az a kihívás, amit
a robotika meg szeretne oldani, és ahhoz
milyen ﬁzikai és elmebeli képességekre van
szükség: például kell-e hozzá húzni, tolni,
emelni, gurulni vagy repülni, illetve milyen
kommunikációs eszközöket kell a robotba
beépíteni ahhoz, hogy az emberrel való
interakció működjön.

azok a minimális képességek, amelyeket
használ, hogy egy adott helyzetben hatékonyan tudjon együttműködni a gazdájával. Ahhoz, hogy valóban az ember társává
váljon, azt a benyomást kell megerősítenünk az emberekben, hogy a robot igyekszik nekik segíteni. A mai robotok nagyon
direkt és korlátozott módon működnek,
az emberek pedig gyakran beleesnek abba
a csapdába, hogy azt hiszik, a robot mindent ért, azt is, amire nincs felkészítve. Ha
a kutya nem érti, amit a gazdája kér tőle,
akkor sokszor egy egyszerű trükkhöz folyamodik: nem tudom, hogy mit akar, ezért
mutatok neki pár dolgot, és ﬁgyelem a reakcióját, hogy kiderüljön arról van-e szó
vagy sem. Ezt a viselkedést be lehet a robot
szoftverébe is építeni. Azt gondoljuk, hogy
az ilyen viselkedési formáknak a ﬁgyelembevétele a programozásnál élőszerűvé teszi
a robotot. Az érzelmeket természetesen
nem kell a robotnak átélnie, elég, ha a viselkedése érzelmek meglétére utal.

A gépi tanulás fejlesztésében tehát segíthet a kutyákkal végzett kutatásokban szerzett tapasztalat?

– A kutatónak az a feladata, hogy az ötleteit népszerűsítse publikációk, kutatások
formájában. Természetesen bízunk abban,
hogy a felismeréseinket mások is alkalmazni fogják. Aztán az emberiség történetéből
majd kiderül, hogy sikerül-e vagy sem. ¡

– Igen. A módszerünk lényege, hogy nem
humanoid robotot kell építeni, a kutyától
pedig azt próbáljuk ellesni, hogy melyek

tudomány

Mit tapasztal, van erre fogadókészség
a fejlesztők részéről?
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Szerző: Szegedi Imre

Forró pontok az agyban
Magyar kutatók új kapcsolatot találtak az idegsejtek és
az agy fő immunsejtjeiként ismert mikroglia sejtek között
– a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)
munkatársainak a Nemzeti Agykutatási Program 2.0
támogatásával született felfedezése a világ egyik legtekintélyesebb lapjában, a Science-ben jelent meg.

A

z agy sérülése esetén – például a fejet ért durva ütés
vagy sztrók során fellépő keringési zavar miatt – rengeteg idegsejt károsodik. Egyes sejtek azonnal meghalnak, másokra lassú pusztulás vár, míg mások kiheverik
a bajt. Arról azonban, hogy melyikük menthető és melyiküket kell
eltüntetni, nem csupán az idegsejtek döntenek. Ezt a folyamatot
nagymértékben szabályozzák az agy immunrendszerének derékhadát adó mikroglia sejtek, miután felmérik az egyes idegsejtek állapotát. Magazinunk 2017. decemberi számában a Manchesterből
2012-ben hazatért Dénes Ádám arról nyilatkozott, hogy munkatársaival elsőként igazolták, hogy a mikroglia fontos védő funkciót lát el az agyban, és kiemelt szerepe van a neuronális aktivitás
szabályozásában. A Science-ben most publikált felismerés szintén
Dénes Ádám csoportjához fűződik.
Az elmúlt időszakban számos kutató vizsgálta az idegsejtek és
a mikroglia sejtek interakcióit, de ezek főleg az idegsejtek kommunikációjában szerepet játszó szinapszisok és a mikroglia kölcsönA mikroglia sejtek (sárga) nyúlványaikkal kapcsolódnak
a neuronok (kék) sejttestjéhez. (Egér agykéreg, konfokális
lézermikroszkópos felvétel)

Az újonnan felfedezett mikroglia-idegsejt kapcsolat különleges ultrastruktúrával rendelkezik. (Mikrogliális nyúlvány
– sárga, idegsejtmembrán – magenta, mitokondrium –
kék, endoplazmatikus retikulum – sötétzöld, neuronális
axonvégződés – világoszöld, P2Y12-receptorok – fehér;
elektrontomográﬁás felvétel 3D-s rekonstrukciója)

hatásaira fókuszáltak. Dénes Ádám és kollégái azonban arra voltak kíváncsiak, hogy mit kezdenek a mikroglia sejtek az idegsejt
központi, sejtmaghoz közeli részével, a sejttesttel. „Az idegsejtek
sejttestének membránján apró »forró pontokat« (hotspotokat)
találtunk, melyeken át fokozott mértékben szabadulhatnak fel különféle anyagok az idegsejt környezetébe. Ezek közé tartozik a sejt
legfontosabb energiaforrása, az ATP nevű molekula, amely vonzza
a mikroglia nyúlványait, és emiatt ezek számottevően több időt töltenek e forró pontok közelében, mint a sejtek távolabb elhelyezkedő
szinapszisainál” – nyilatkozta magazinunknak Dénes Ádám.
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Az újonnan felfedezett kapcsolat nagyon speciális molekuláris
mintázatot mutat, és működését még nem értik teljesen. Feltételezik, hogy az idegsejtek „ablakai” lehetővé teszik a mikroglia számára,
hogy hosszú időn keresztül monitorozza az idegsejtek állapotát és
hasson ezek működésére. Ilyenkor vetődik fel a kérdés, hogyan lehet a két sejt kommunikációjában szerepet játszó molekulákat azonosítani? Ha ugyanis ezt a folyamatot sikerülne megérteni, Dénes
Ádám szerint a következő lépés a mikroglia sejtek manipulálása
lehetne: az agy fő immunsejtjei a beteg gyógyulásának érdekében
hatékonyabban segíthetnék a sérült idegsejtek regenerációját, miközben gátolni lehetne a még működőképes idegsejtek mikroglia
általi eltávolítását. A megfelelő támadási pontok azonosításával
különféle idegrendszeri betegségek esetén célzott terápiás eljárásokat lehetne kifejleszteni. Feltételezik, hogy az egérmodellen tapasztalt jelenségek hasonlóak az emberi agyban lejátszódó folyamatokhoz, amit támogat az a megﬁgyelés, hogy mind az egészséges
agyban, mind sztrókot követően hasonló mikroglia-idegsejt interakciók ﬁgyelhetők meg az egér és a humán agyban.
A most felfedezett mechanizmus szerepe számos idegrendszeri betegségben feltárásra vár, ennek jelentőségét Alzheimerkórosoknál, epilepsziában szenvedőknél, pszichiátriai betegeknél
már jelenleg is vizsgálják. Mivel a mikroglia sejt érzékenyen reagál
az idegsejtek változásaira, ennek diagnosztikus jelentősége is lehet. Ha adott molekuláris módosulások képalkotó módszerekkel
megjeleníthetők lennének, a betegség korai fázisában megkezdhetnék a páciens kezelését. Parkinson-kóros betegnél például
az érintett agyterületeken az idegsejtek akár 60-70 százaléka is elpusztulhat addig, mire az érintett és a külvilág bármit észlelne
a kóros változásból.
A kutatást Dénes Ádám vezetésével Cserép Csaba és Pósfai
Balázs megosztott első szerzők jegyzik. Mindketten az anatómiai
módszerek avatott szakértői. „Évekkel ezelőtt Csabával indult
a sejttest területén történő mikroglia-idegsejt kapcsolatok alapos
feltárása. Ő készítette az első elektrontomográﬁás képet is, a kapcsolat ultrastruktúrájáról. Pósfai Balázs PhD-hallgatóként harmadik éve dolgozik a témán. Nemcsak a gyakorlati munka oroszlánrészét végezte el a két ﬁatal kolléga (sok más kutató közreműködésével), hanem intellektuálisan is magas színvonalú segítséget
nyújtottak ahhoz, hogy a projekt jó irányba haladjon. Állandó
megbeszélés, ötletelés folyik a csoportban arról, hogy merre menjünk tovább” – értékelte kollégái munkáját Dénes Ádám. A cikkben a Dénes-laboratórium tagjai mellett a KOKI több munkatársa
is részt vett, de szegedi és német kutatók szintén alapvető eredményekkel segítették a munkát.
A csoportvezető hozzátette: szerencsés helyzetben vannak
a KOKI munkatársai, mert komoly, a modern neurobiológiai kutatásokat támogató műszerparkot épített ki az intézet. Sok olyan
technológiát vezettek be, amit egyetlen kutatócsoport önmagában nem tudna kiépíteni, de például a Nemzeti Agykutatási Program, az akadémiai műszerpályázatok vagy egyéni kutatási pályázatok támogatásával vásárolhattak nagyberendezéseket. Erre példa
a szuperrezolúciós mikroszkóp vagy a korábban említett elektrontomográﬁa, illetve a két-foton mikroszkóp – utóbbit a kutatócsoport Dénes Ádám ERC (Európai Kutatási Tanács) pályázaton nyert
forrásból vásárolta meg. Ennek segítségével lehet élő – a kísérlet
során alvó – egér agyában ﬁgyelemmel kísérni a mikroglia sejtek
és az idegsejtek kommunikációját.

Neuronális aktivitásra vagy sérülésre adott mikrogliális válasz
a megnövekedett nyúlványborítottság. (Mikroglia nyúlványok
– sárga, idegsejt – kék, mitokondriumok – magenta; elektrontomográﬁás felvétel 3D-s rekonstrukciója)

Dénes Ádám, Cserép Csaba, Pósfai Balázs

A Science-cikk megjelenésével nem állt le a munka. „Szeretnénk
még precízebben megérteni a most felismert kapcsolat molekuláris
anatómiáját, összetételét, működését. Kérdés, hogy az idegsejt aktivitásának változásai miként befolyásolják egy mikroglia nyúlvány
odavonzását, illetve amikor odaért, pontosan mi történik, miként
hat ez vissza az idegsejtek működésére” – tájékoztatott Dénes
Ádám.
Újabb élő egeres vizsgálatok mellett sejtkultúrákban és humán
agyszövetben is elemzik a sejtek kommunikációját. A végső cél
annak megértése, hogy a mikroglia milyen szerepet játszhat a humán betegségekben, hogy ezen ismeret birtokában gátolni vagy
lassítani lehessen a patológiás folyamatokat. A műszerezettség,
az elérhető pályázati források és a kiváló hazai és külföldi kollaborációk megfelelő alapot biztosítanak a folytatáshoz. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Új sejtcsoportot találtak
magyar kutatók
A negatív tapasztalatok feldolgozásában kulcsszerepet
játszó sejtcsoportot fedeztek fel egerek agyában a Kísérleti
Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) munkatársai.
A Nemzeti Agykutatási Program 2.0 támogatásával született eredmény a világ egyik legjelentősebb szakfolyóirataként számontartott Science-ben jelent meg.

B

ármelyik élőlény számára alapvető jelentőségű
bizonyos helyzetek elkerülése, mások ismételt átélésének keresése. Az elkerülés és az újraélés élménye, ezek egyensúlya az embernél is meghatározó. A valós vagy vélt negatív behatások túlsúlya az adott
személy számára nehezen kezelhető, emellett társadalmilag
és gazdaságilag is káros, hiszen a túlzott szorongásos megbetegedések akár súlyosan csökkent munkaképességhez vezethetnek. „Ha sérül a félelmet és a negatív érzéseket okozó
helyzetek feldolgozása, az depressziót, szorongást, fóbiát

Az újonnan felfedezett sejtjeink erőteljesen beidegzik
a negatív élmények feldolgozásában szerepet játszó
központot (LH
H b – laterális habenula)

okozhat” – tájékoztat Nyiri Gábor, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársa, aki szerint
az ember számára fontos a szorongás, a félelem érzete, de ha
ez túlmegy az egészséges kereteken, baj van. Minden olyan
lépés, amely közelebb visz e folyamat megértéséhez, egyúttal
a gyógyulást is segíti.
Szőnyi András és Zichó Krisztián, valamint a Nyiri Gábor kutatócsoportjában dolgozó további munkatársak különféle molekuláris jelölési módszerekkel követték, hogy az egerek agyában mely idegsejtek nyúlványai (axonjai) közvetítik
a negatív tapasztalatok információit az agyi feldolgozás során. A nyomok az agytörzs medián raphe régió (MRR) nevű
területére vezettek, ezen belül is egy korábban még nem ismert serkentő sejtpopulációhoz, mely egy bizonyos fehérjét
(vezikuláris glutamát transzporter 2, vGluT2) tartalmaz. Ennek a sejtcsoportnak az a különlegessége, hogy rengeteg bemenetet kap a negatív tapasztalatokat közvetítő érzékszervi
központoktól, az idegsejtek kimenő nyúlványai pedig éppen
a negatív tapasztalatokat feldolgozó agyterületeket érik el.
(A medián raphe régió az emberi agyban is jól ismert terület.)
A Science-ben közölt felfedezés ötéves kutatás eredménye.
Ez idő alatt a KOKI munkatársai megfejtették, hogy az egerek
agyában milyen más sejtpopulációkkal kapcsolódik ez a különleges idegsejt. Azt is felismerték, hogy milyen folyamatok
szabályozásában lehet szerepe: úgynevezett optogenetikai
Elektronmikroszkópos képekből
3D rekonstrukciót
készítve látható,
hogy felfedezett
sejtjeink terminálisai (zölddel)
számos szinapszist
alkotnak (nyilak)
a negatív élmények
kialakításáért felelős sejtekkel.
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módszerekkel igazolták, hogy a sejtek serkentését a kísérleti
állatok rossz, elkerülendő élményként élték meg. Ha gátolják a működést, akkor az egerek negatív érzései csökkennek.
Ez a tudás nem kevés, de nagyon sok még a feladat. Meg kell
például érteni, hogy más viselkedésekben milyen feladatokat
lát(hat) el ez a szerteágazó kapcsolatrendszerű sejt? Nyiri
Gábor szerint az idegrendszer meglehetősen takarékos, egy-

Felfedezett
sejtjeink
nemcsak
a negatív
élmények
feldolgozásáért felelős
sejtekkel
kapcsolódnak, hanem
beidegzik
a tanulásban fontos,
bazális
előagy
GABA erg
sejtjeit is.

A:: A median raphéban felfedezett vGluT2 sejtjeinket fényre
aktiválhatóvá tettük egereinkben.
B:: Az egereket kétrekeszes dobozba helyeztük, ahol az egyik
rekeszben megvilágítottuk sejtjeinket. A sejtek aktiválódása
miatt az állatok a stimuláció helyét elkerülték (ChR2 állatok),
mert erőteljes negatív élményt éltek át. A kontrollállatok ezt
nem mutatták (CTRLL).
C:: Az oszlopdiagramokon látható, hogy a fénystimulált egerek
a stimuláció helyén szigniﬁkánsan kevesebb időt töltöttek.

egy sejttípust több viselkedés befolyásolására is használ. Vélhetően a most felfedezett idegsejtnél is ez a helyzet. Ugyanakkor ez a sejt elsősorban a negatív élmények során aktiválódik,
a pozitív élmények hatására nem. Működésének korlátozásával minden bizonnyal a negatív élmények emlékét befolyásolhatjuk. Miért érdekes ez a felfedezés az emberek számára?
Azért, mert minél alaposabban ismerjük az agy különböző
részeit, sejtjeit, annál hatékonyabban találhatunk később valamilyen gyógymódot a túlzott, illetve az alulműködésre.
A sejteket genetikailag módosított egerekben találták meg,
de vajon az emberben is jelen van ez? „Mivel meglehetősen
alapvető funkciót szabályozó sejttípusról van szó, amire az
agy evolúciósan igen ősi területén, az agytörzsben bukkantunk, reményeink szerint ez a rendszer az emberi agyban
szintén létezik és hasonlóan működik. Azt ugyanis tudjuk,
hogy az egerek agytörzsi sejtjei, főleg, ha nagy központról van
szó, megtalálhatók a magasabb rendű élőlényekben. Ezen sejt
jelenlétét még nem bizonyították emberben, de nagy valószínűséggel jelen van, hiszen ami ennyire masszív beidegzést
ad, nem hiányozhat belőlünk. Az ritkán fordul elő, hogy ami
létezik a kísérleti állatokban, hiányzik az emberből. Arra ellenben számos példa van, hogy az egérben, patkányban felfedezett sejt a legfejlettebb élőlényekben sokrétűbbé vált. Lehet,
hogy szofisztikáltabban működik, lehet, hogy nem csak egy
sejtpopuláció végzi el az egérben azonosított feladatot. (A magyarokkal kapcsolatban álló kínai kutatócsoport egyébként
azt tervezi, hogy majmokban olyan genetikai mutációkat
hoznak létre, amelyekkel kimutatható az egérben talált sejt.)
Napjainkban az orvostudomány egyre inkább a személyre szabott gyógyítással kapcsolatos problémák megoldása
felé tereli a kutatókat. A legfőbb gond az a mai gyógyszerekkel, hogy olyan célpontokon hatnak, amelyek sok helyen
vannak az agyban. Kezelik az adott betegséget, de mivel
a célba vett receptor az agy (és az egész test) más területén
is működik, a hatóanyag másutt is kifejti hatását – ezt hívjuk mellékhatásnak. Manapság még nincs olyan hatóanyag,
amely kizárólag egyetlen sejttípus működését befolyásolná.
A megoldás olyan agyterületek és sejttípusok felfedezése,
működésének megértése, amivel a számunkra fontos sejttípust, sejtpopulációt tudjuk finoman hangolni. Ezért van
szükség a különböző agyterületek különböző sejtjeinek minél alaposabb megismerésére. Az élő állatban (később esetleg emberben) meg kell nézni, hogy ezt a folyamatot mely
sejttípusok gátolják természetes úton. Vannak-e más sejtek,
amelyek befolyásolják a működését? Ha azokat tudnánk
serkenteni, akkor természetesebb módon befolyásolhatnánk
a jelfeldolgozást. Most ebben az irányban is kutatunk” – foglalta össze a közeljövő feladatait Nyiri Gábor.
A Nemzeti Agykutatási Program által támogatott kutatók
felfedezése a gyógyszerkutatók érdeklődését is felkeltheti.
Lehetőséget ad olyan eljárások kifejlesztésére, amelyek kifejezetten ezekre a sejtekre hatnak. „A humán gyógyszerek
tesztelése, engedélyezése nagyon lassú, mert hosszú preklinikai kísérletek előzik meg. Arról még nincs szó, hogy néhány
éven belül ennek a felfedezésnek az alapján patikában kapható gyógyszert vásárolhatunk. Én azért dolgozom, hogy ez
tíz-tizenöt év múlva lehetséges legyen” – üzeni Nyiri Gábor. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Mi olvasható ki
a mutációs mintázatokból?
„A genomszekvenáló technológia olyan ütemben fejlődik, hogy hamarosan mindennapos diagnosztikai eljárás lesz. Nem lesz indok, hogy miért ne végezzük el, amikor
olcsón, sok alapvető információt szolgáltat például a daganatokról” – nyilatkozta
Szüts Dávid, a Természettudományi Kutatóközpont (TTK) Enzimológiai Intézetében működő Genom Stabilitás Kutatócsoport vezetője.

A

Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános
Iskola és Gimnáziumban tett érettségi után a Trinity College-ban (Cambridge) biokémiát tanult
Szüts Dávid, majd ugyanitt PhD-fokozatot szerzett. A cambridge-i évek után Londonban vezetett kutatócsoportot, ahonnan az MTA Lendület pályázatának nyerteseként 2011-ben tért haza. A Cambridge-ben elkezdett témát
hozta haza, s alapított a kidolgozásra önálló egységet. Az öt
évre szóló „lendületes” támogatás letelte után a TTK kutatócsoportjaként folytatja a mutációk kialakulásának elemzését. „A DNS mutációja során megváltozik annak kémiai
szerkezete, például rácsatlakozik egy oda nem illő molekula.
A sejt ezt a hibát kijavítja, visszaalakul a normál DNS, csak
éppen az utóbbi szerkezete – ha nem az eredeti bázist teszi
a betolakodó molekula helyére – eltér a kiindulási állapottól. Ez a folyamat végbemehet spontán módon, de környezeti tényezők is indukálhatják” – tájékoztatott Szüts Dávid.
Ez azért érdekes, mert a mutáció és a szelekció viszi előre
az evolúciót. A mutáció számlájára kevésbé hasznos dolog,
a daganatok kialakulása is írható. A daganatos sejtek abban
különböznek a normál testi sejtektől, hogy a génállományuk-

ban változások, azaz mutációk mentek végbe. A tumorsejtek
általános tulajdonságának tűnik a genom instabilitása. Valószínűleg éppen az instabilitás miatt tud kialakulni a daganat.
A TTK tudományos főmunkatársa a mechanizmus irányából
közelített ehhez a jelenséghez, azaz hogy milyen folyamatok
másolják, replikálják a DNS-t. Eleinte lassan haladtak, ám új
módszerek jelentek meg a változások detektálására. A hatékonyabb kutatást a nagyjából tíz éve elérhető új generációs
DNS -szekvenálás – a genetikai állományt felépítő nukleotid
bázisok sorrendjének egyre gyorsabb meghatározása – tette
lehetővé. Az első humán genom hárommilliárd bázisát tizenöt év alatt határozták meg több milliárd dollárért. Ma néhány
nap alatt pár száz dollárért elkészül egy ember genomja.
Kísérleteik során a kutatócsoport tagjai sejttenyészetes
modellben vizsgálták a mutáció folyamatát. Egyetlen sejt génállományát meghatározták, majd utódainak is feltérképezték
az összetételét. A két adathalmaz közötti különbség a mutáció. Az elmúlt időszak alapvető jelentőségű munkája volt
annak meghatározása, hogy egyes anyagok mennyire generálnak génhibákat. Erről szóló, komoly visszhangot kiváltó
tanulmányukban a gyakorta használt kemoterápiás vegyüle-

A mutációk detektálásának sémája sejttenyészetben
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A mutációk kialakulását befolyásolják a környezeti hatások és a DNS -hibajavítás. Vadtípusú sejtekben kevés spontán mutáció
alakul ki (bal oldalon, minden pont egy báziscsere). Mutagenikus cisplatin kezelés hatására elsősorban a C->A báziscserék
dúsulnak fel, míg a BRCA1 DNS -javító gén kiütésének hatására minden mutációtípus gyakrabban fordul elő.
tekkel kapcsolatos tapasztalataikról számoltak be. A kutatók
azt találták, hogy lényeges eltérés van a különböző hatóanyagok hatásai között. Ezeknek a tulajdonságoknak az ismerete két szempontból is használható. A beteg egészséges sejtjeit kevésbé károsító hatóanyagot választhat a kezelőorvos,
és hogy a tumorsejtben se okozzunk felesleges mutációt, mert
ha túl sokat generálunk, akkor tovább változik a daganat,
gyorsul a rák evolúciója. (Utóbbi azért káros, mert a folyamat általában a kemoterápiára való rezisztencia megjelenését
jelenti. Azaz, maga a kezelés segítheti elő a kezelés romló
hatékonyságát.) Szüts Dávid szerint a legtöbb esetben a normális sejtek károsodása nem végzetes, mert ezeknek – a daganatos sejteknél – jobb a DNS-javító képességük.
A csoport munkájának meghatározó eleme a DNS-javító
folyamatok vizsgálata. Olyan sejtekkel dolgoztak, amelyek
nem képesek valamilyen javító feladat elvégzésére. A sejtekben ugyanis több javító mechanizmus működik, amelyek
külön-külön aktiválhatók. Kiderült, ha valami miatt a javító
folyamat egyike leáll, sok mutáció jön létre. Két éve tették közzé azt az eredményt, hogy a homológ rekombináció nevű útvonal inaktiválásával a spontán mutagenezis nyolcszorosára emelkedik. Ugyanezen gének (BRCA1, BRCA2) örökletes
hibái nagymértékben hajlamosítanak a daganatok kialakulására. Éppen azért, mert ha bizonyos testi sejtek nagyon sok
mutációt termelnek, nagyobb eséllyel rontanak el olyan gént,
amely kóros elváltozáshoz vezet.
Ez az eredmény nem marad laboratóriumi keretek között.
A betegek kezelésében ugyanis kihasználhatják a tumorsejtek
DNS-javításában tapasztalt hiányosságokat – ehhez persze
előzetesen tudni kell, hogy mely folyamatok nem működnek.
Ha tudjuk, olyan típusú kezelés adható, amelyre az ilyen sejt
érzékeny. A BRCA1 és BRCA2 tumor szuppresszor gének hibája például tipikus mutációs mintázatot okoz – az ilyen hibát
hordozó sejtek hihetetlenül érzékenyek a PARP nevű enzim
gátlószereire. Ezeket a hatóanyagokat öt éve klinikákon használják, és meglepően jó hatékonysággal működnek bizonyos
petefészek- és emlődaganatok kezelése során.
Hogy megtudjuk, bizonyos ráknak melyik DNS-javító mechanizmusa romlott el, meghatározzák azon gének szekvenciáját, amelyek el szoktak romlani. Ez a módszer azonban nem

A platinakezelés DNS -károsító hatása. Humán sejtek egyórás
cisplatin kezelést kaptak kétféle koncentrációban (IC75: 75%
túlélés, IC 50: 50% túlélés). A DNS -károsodást, elsősorban
DNS -töréseket, a H2AX hiszton fehérje foszforilációja jelzi
(zöld szín) a sejtmagokban (DNS, kék).
hatékony, mert a meghatározás bonyolult, ráadásul előfordulhat, hogy más gének működése ment tévútra – miközben a sejtben azonos problémát okoz. „Mi nem a gén, hanem a kiváltott
hatás felől közelítünk a feladathoz. A genom teljes meghatározása után nem konkrét génhibákat, hanem mintázatokat
keresünk. Nem az érdekel minket, hogy melyik gén romlott el,
hanem az, hogy melyik folyamat nem működik” – magyarázta
Szüts Dávid, aki szerint a továbblépésnek két útja képzelhető
el. A sejtek működéséhez érdeklődő tudósként közelítő kutató
a mechanizmus minél alaposabb feltárására koncentrál a jövőben. Annak a kiderítése is izgalmas, hogy milyen mechanizmusok őrzik az eredeti génállományt a normálisan működő
sejtekben. Klasszikus alapkutatásról van szó, ahol élősejtek
mellett in vitro kísérleteket is végeznek. Hasonlóan izgalmas
lehetőség új, támadható célpontok feltérképezése a daganatos
sejtekben. Ezen a téren enzimgátló szerek és speciális DNSsérüléseket okozó hatóanyagok egyaránt szóba jöhetnek. ¡
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Peptiddel támadják
a rákos sejteket
„Magas mortalitású tumorok ellen fejlesztünk olyan vegyületeket, amelyek
a hatóanyagokat célzottan juttatják a ráksejtekbe” – tájékoztatta magazinunkat Mező Gábor tudományos tanácsadó, Széchenyi István professzori
ösztöndíjas, az MTA–ELTE Peptidkémiai Kutatócsoport vezetője.

A

rák gyógyítására alkalmazott
kemoterápia hátránya, hogy az
alkalmazott gyógyszerek nem
speciﬁkusak, azaz bizonyos
egészséges sejtekre is hatnak. Ebből származnak olyan kellemetlen mellékhatások,
mint a hajhullás, az étvágytalanság, a hányás vagy a fertőzésekre való fokozott ér-

jébe. E szempontok miatt kezdtek el foglalkozni a kutatók egy új módszerrel: kis
molekulákhoz kapcsolják a hatóanyagot.
Ezek lehetnek szerves molekulák, például
a folsav, amelynek a receptora nagy menynyiségben megtalálható a tumorsejteken.
Egyes peptidreceptorok szintén nagy számban előfordulnak a kóros sejteken, amelyek

A célzott terápiára alkalmas konjugátumok hatékonyságát befolyásoló tényezők,
amelyeket a tervezés során ﬁgyelembe kell venni.

zékenység. Ezeket azért lenne jó elkerülni,
hogy a kezelések idején a betegek életminősége ne romoljon. A problémán úgy
igyekeznek segíteni, hogy célzottan juttatják a hatóanyagokat a ráksejtekbe,
amit kétféle módon érhetnek el. Az egyik:
a hatóanyagokat tumorspeciﬁkus ellenanyagokhoz (antitestekhez) kapcsolják, ám
ez esetben komoly korlátozó tényező, hogy
a hordozó molekulára kevés számú vegyület kapcsolható. Másik hátrány – a magas
előállítási költség mellett –, hogy az ellenanyag-drog konjugátumok meglehetősen
nehezen jutnak a tumorszövetek belse-
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az egészségeseken nincsenek, vagy sokkal
kevesebb van belőlük. „Ha a receptorokat
felismerő peptidhez kapcsoljuk a hatóanyagot, akkor a gyógyszer az egészséges sejtekkel
szemben sokkal nagyobb arányban juthat
be a ráksejtekbe. Mi ilyen konstrukciók kidolgozásán munkálkodunk. Különböző hatóanyagokat tumorspeciﬁkus peptidekhez
kapcsol-tunk, majd vizsgáltuk tumorellenes
hatásukat” – tájékoztatott Mező Gábor.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból támogatott Nemzeti
Versenyképességi és Kiválósági Program
(NVKP) keretében egyebek mellett olyan

tudomány

pályázatok kaptak támogatást, melyek
célja a kiemelkedő halálozási kockázattal
járó betegségek gyógyítási eredményességének jelentős javítása. Az ilyen irányú
kutatásokat mintegy tíz évvel ezelőtt elkezdő csoport munkájának nagy lökést
adott a 2016-os NVKP-pályázaton (NVKP_
16-1-2016-0036) nyert egymilliárd forint.
Az akkor alakult konzorciumnak – melyet
Mező Gábor vezet – tagja lett az Eötvös
Loránd Tudományegyetem (ELTE) Kémiai Intézete Csámpai Antal vezetésével
és az ott működő MTA–ELTE Peptidkémiai
Kutatócsoport, a Semmelweis Egyetem
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézete Kőhidai László vezetésével, valamint
a ComInnex Kutatás-Fejlesztési Zrt. Bertók
Béla vezetésével. A konzorcium arra vállalkozott, hogy három olyan vegyülettárat állít
elő (1. tumorellenes hatóanyagok; 2. irányítómolekulák [ezek a peptidek]; 3. az előző
kettőt összekapcsoló bifunkciós linkerek),
amelyek nagy variabilitással kapcsolhatók
egymáshoz, így akár száz különböző gyógyszerjelölt molekulát is létrehozhatnak. Ezek
a gyógyszerjelöltek alkalmasak lehetnek
a magas mortalitású tumorok hatékony,
személyre szabott, célzott terápiájára.
„Nagyon fontos volt annak feltérképezése, hogy a hatóanyagokat és a peptideket
hogyan tudják úgy összekapcsolni, hogy
stabilak maradjanak a véráramban, de
a tumorsejtbe jutva a hatóanyag felszabaduljon. Az összekapcsolást végző úgynevezett linkerek megtalálása külön kutatási vonal volt” – érzékeltette Mező Gábor
a megoldandó feladatokat. A fejlesztés
során ígéretesnek tűnő vegyületkomplexek tumorellenes hatását az Országos
Onkológiai Intézet Kísérletes Farmakológiai Osztályán Tóvári József csoportja
vizsgálta egerekben.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Peptidkémiai Kutatócsoport • peptid.chem.elte.hu

A célzott tumorterápia előnye: a tumorsejteken megjelenő speciﬁkus receptorok biztosítják, hogy az irányító peptidhez kapcsolt
hatóanyag csak a tumorsejtekbe jusson be. Ezzel szemben a szabad hatóanyag az egészséges sejtekbe is bejuthat.
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A konjugátumként tumorsejtbe juttatott hatóanyag útjának követése konfokális
mikroszkóp segítségével. A konjugátum a receptorkötődés után endocitózissal
a tumorsejtekbe jut, ahol a lizoszómákban lebomlik (a képen 1-10 perc), majd
az aktív származék a sejtmagba jutva fejti ki a hatását (a képen 30 perc).

A konzorcium tagjai 5-20 aminosavból álló peptidekre koncentráltak, ezekre
egy-kettő-három hatóanyag kapcsolható.
Legújabb eredményeik azt mutatják, hogy
nem feltétlenül az a jó út, ha a hordozókat telepakolják hatóanyagokkal – a sok
vegyület ugyanis gátolhatja a konjugátum
receptorfelismerését, és így a sejtbe jutását is. Azt is megállapították, hogy a kapcsolt hatóanyagok elhelyezkedése is fontos
a peptideken, mert szintén befolyásolhatják a receptorfelismerő képességet, illetve
az aktív hatóanyag felszabadulását. Komoly
kihívás volt a legjobb és leghatékonyabb
szerkezet megtalálása.
A kutatócsoport elmúlt évtizedben
végzett kutatásai (beleértve a június végén

záruló NVKP-programot) jelentős nemzetközi ﬁgyelmet kaptak. Külföldi kutatók
érdeklődését felkeltve közösen indultak
európai uniós pályázaton. A magyarok
mellett két-két olasz és német, illetve egy
ﬁnn egyetem részvételével, valamint neves
gyógyszergyártók – mint a Bayer, a Heidelberg Pharma és az Italfarmaco – összefogásával született konzorcium sikerrel
pályázott a Horizon 2020 Maria Curie-Skłodowska ITN kiíráson. Tavaly az Európai Unió
illetékes testülete újabb négyéves, 2023-ig
szóló támogatással ismerte el a 2015–2018
között végzett munkát. Nagyon ritkán
hosszabbítanak meg lejárt pályázatot, ám
most ez történt. A kutatás minőségét jelzi,
hogy a korábbi partnerek mellé csatlakozott

tudomány

a világ legjobb felsőoktatási intézményei
között emlegetett ETH Zürich is.
Miben mérhető a sikeresség? Mező Gábor szerint például abban, hogy a számos
publikáció mellett a konzorcium által felfedezett több hatóanyag is szabadalmaztatás alatt áll. „Reméljük a sikert, eredményünk több mint biztató, hiszen a nanorészecskébe csomagolt egyik vegyületünkkel kezelt állatokban eltűnt a tumor. Ezt
a meglehetősen instabil hatóanyagot szeretnénk peptidekhez kapcsolni, de a szerkezete egyelőre nem teszi lehetővé a megfelelő
kötés kialakítását közte és a peptid között.
Lehetséges megoldásként a peptideket beépítenénk a nanorészecskékbe – például
liposzómákba. Ha sikerül, akkor a peptidek
a nanorészecske egészének irányításával
segítenék a hatóanyag célba juttatását”
– foglalta össze a feladatokat a kutató, aki
szerint a Semmelweis Egyetemmel folytatódik a munka. Most benyújtandó közös
OTKA-pályázatuk arra fókuszál, hogy ne
csak a tumorsejteket támadhassák ezzel
a módszerrel, hanem az úgynevezett tumor őssejteket is. A rákos betegség kiújulásáért ugyanis főleg ezek felelősek. Amíg
ezeknek a sejteknek az elpusztítása megoldatlan, a rákterápia átmeneti megoldás.
A konzorcium vezetője azt reméli, hogy
a közeljövőben a NVKP-hoz hasonló volumenű pályázatot írnak ki, amelyen, ha sikerrel szerepelnek, a korábbi konzorciumi
tagok bevonásával folytatható a munka.
Az igazi áttörést az jelentené, ha nem is
mindegyik vegyületükből, de egy-kettőből
gyógyszer lesz. ¡
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Michelberger Mesterdíj

Ünnepelt a Mérnökakadémia
A Magyar Mérnökakadémia (MMA) jubileumi közgyűlésén ünnepelte megalapításának 30. évfordulóját. A testület negyvenkét mérnök, köztük a bűvös kockájával
világszerte ismert Rubik Ernő és Ginsztler János professzorok irányításával alakult meg 1990 januárjában.

A Magyar Mérnökakadémia jubileumi közgyűlése

A

z egyesülési törvényt, amely lehetővé tette új szervezetek létrejöttét, 1989-ben alkották meg – a Magyar
Mérnökakadémiát 1990. február 13-án jegyezte be
a Fővárosi Bíróság. Az alapító atyák negyvenketten
voltak, olyan kiemelkedő, nagy tudású, szerteágazó kapcsolatokkal rendelkező mérnökök, akik nemcsak szakmájuk gyakorlásában
alkottak kiválót, hanem hazájuk sorsa, jövője, annak alakulása is
erősen foglalkoztatta őket. A Mérnökakadémia első elnöke, a világhírű alkotó, Rubik Ernő, örökös tiszteletbeli elnök, aki nemcsak
tekintélyével, tanácsaival segítette a testület létrejöttét, hanem
általa létrehozott alapítványával, jelentős pénzösszeggel is.

a Mérnökakadémia állandó vállalása volt az elmúlt három évtizedben. Hasonlóan kiemelt szerepet játszik munkájában az ipari
innovációk hasznosításának sokoldalú segítése. „Munkánkat a független, nem politizáló, de aktív közéleti felfogás jellemzi, amelyben
igyekeztünk segíteni a mindenkori állami vezetést döntéseiknek
a műszaki kérdéseket érintő előkészítésében” – emelte ki ünnepi
beszédében Szentgyörgyi Zsuzsa villamosmérnök, elnökségi tag,
aki szerint ez a gondolkodásmód segíti a mérnököket abban, hogy
mindenekfelett tiszteljék a tények, az adatok, a mérések alapvető
fontosságát a munkájukban, a döntéseikben, a gondolkodásukban.
Az ünnepi közgyűlésen Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke hazánk 2021 és 2030 közötti kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiájának tervét bemutatva a tudástermelés, az ismeretek áramoltatása és az új eredmények hasznosítása terén szükséges előrelépés kulcselemeiről adott
áttekintést. A közgyűlésen megválasztott Bendzsel Miklós elnök
és Szöllősi-Nagy András alelnök a Mérnökakadémia technológiapolitikai és jövőtervezési szerepét, a hivatásuk megbecsültségének
fontosságát emelte ki.

Benedek Csabaa (jobbra) Birkner Zoltántóll és Takács Jánostól,
az MMA főtitkárától (balra) vehette át a díjat

A közgyűlésen megválasztott Bendzsel Miklóss elnök (jobbra)
és Szöllősi-Nagy Andráss alelnök

A Magyar Mérnökakadémia jelenleg mintegy 250 magyar és
58 külföldi, vagyis tiszteleti tagot fog össze. Az MMA 1995 óta
tagja a Műszaki Tudományos Akadémiák Nemzetközi Tanácsának
(CAETS), részt vehet annak aktuális és sokoldalú rendezvényein.
Tagjainak nemzetközi reputációja erősíti a magyar műszaki diplomácia eredményességét. A ﬁatal műszaki tehetségek támogatása
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A jubileumhoz kapcsolódva első alkalommal adták át neves korábbi elnökük, Michelberger Pál akadémikus emlékére az MMA
által alapított Michelberger Mesterdíjat, amely az eredményes
mérnöki mester-tanítvány kapcsolatot hivatott pályázati kiválasztás útján elismerni. A díjat Benedek Csaba, a SZTAKI csoportvezető kutatómérnöke dinamikus környezet gépi érzékelésére és
értékelésére szolgáló eljárások kidolgozásáért, valamint mentora,
Szirányi Tamás, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem egyetemi tanára érdemelte ki. (Az oklevél mellé a mentor plakettet vehetett át, a tanítvány pedig egy éven keresztül havi
300 ezer forintos ösztöndíjban részesül.) ¡
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Szerző: Bencze Áron

Nagy lehetőség
előtt állunk

„Az idei esztendőre komoly felkészülési lehetőségként tekintek” – fogalmazott lapunknak
adott interjújában Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) elnöke, aki szerint már kézzelfogható jelei vannak annak a szemléletváltásnak,
melyet hivatalba lépése után hirdetett meg. Azt is elmondta, hogy a jövőre induló Horizont
Európa keretprogramban hangsúlyosabb szerepet kaphat az agrárium, mely az előző ciklus
magyar szempontból egyik legsikeresebb ágazata volt.
Sokan úgy tartják, hogy ebben az évtizedben valósulhat meg
az agráripari forradalom: a demográfiai robbanás és a klímaváltozás következtében egyre nagyobb kihívás a világszerte
radikálisan megemelkedett élelmiszerigény kiszolgálása.
Ezek a folyamatok is befolyásolták azt, hogy az NKFIH
a jövőben hangsúlyosabb szerepet vállal az agrárinnováció kapcsán?

– A mai világban szinte már minden mindennel összefügg. Ráadásul a demográﬁai és a klímaváltozás mellett a digitalizáció is komoly
mértékben befolyásolja mindennapi életünket, és legalább ilyen súlyú a körforgásos gazdaság logikája is, vagyis az, hogy egy termék
létrehozása során ne hulladék, hanem újból felhasználható alapanyag keletkezzen. Ez a felgyorsult változás a világgazdaság szinte
minden szektorát radikális változásokra ösztönzi, köztük az agráriumot is. Ha már az ipari forradalom kifejezést említette: azok
közül az országok közül, amelyek nem az első ciklus lendületében
fejlődtek robbanásszerűen, sok a második és a harmadik ipari forradalom során hozta be lemaradását. Úgy vélem, Magyarországnak
is komoly esélye lehet a fejlődés továbbfokozására, ha jól megfogalmazott kérdésekre jó válaszokat leszünk képesek adni. Az NKFIH
feladata ebben a kérdésben egyértelmű: a globális környezeti válaszokat leképezve kell kialakítanunk az újabb és újabb támogatási
konstrukciókat. 2021 után terveink szerint még hatékonyabban
fogjuk felhasználni az agrárinnovációra szánt pályázati összegeket.

Ehhez a sikerhez az első lépés az Agrárminisztériummal közösen szervezett tematikus nap márciusban, melyen az agrár- és élelmiszer-gazdasági innovációk nemzetközi finanszírozása kerül a fókuszba?

– Kiváló ötletnek tartom a minisztérium kezdeményezését, iránymutató lehet ez a fajta ágazati logikájú megközelítése a kérdésnek,
hiszen teljesen más szemüvegen keresztül kell nézni a feldolgozóipar, a szolgáltató szektor vagy éppen az agrárium jelenét és kihívásait. Azért is örülünk ennek a rendezvénynek, mert az agrárés élelmiszer-gazdaságban a kutatás-fejlesztéssel és innovációval
foglalkozó egyetemek, tudományos műhelyek és a velük együttműködő vállalkozások közvetlenül ismerhetik meg az NKFIH és
az Agrárminisztérium 2021-től induló, új programozási ciklusra
vonatkozó stratégiai törekvéseit, valamint a sikeres nemzetközi pályázatok benyújtásának támogatásához rendelt hazai erőforrásokat.
A Horizont Európa kutatási keretprogramhoz a következő
hónapokban kell kidolgozni és beilleszteni a hazai gazdálkodók számára fontos témákat. Milyen kitörési pontokat
mutatnak be a tematikus napon?

– A plenáris előadásokat követően a résztvevők öt kiemelt tématerület – az agroökológia, az élelmiszerrendszerek, az erdészet,
az energetika és a bioﬁnomítás – köré szerveződő workshopon
kapnak lehetőséget arra, hogy részesei legyenek az adott terület
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Birkne
nerr Zoltán

2020 utáni forráselosztási stratégiája és a kapcsolódó szempontrendszer kidolgozásának.
Az agráriumot sokszor éri az a vád, hogy kevésbé fogékony
az innovációra. Ezt támasztják alá a számadatok is? A Horizont 2020 projektek elnyert összegének mekkora hányadát
tették ki az agrárágazati pályázatok?

– Azt üzenem a kritikusoknak, hogy agrárvállalkozásaink meglepően jól szerepeltek az elmúlt hét évben, a nemzetgazdasági
ágban betöltött súlyukhoz képest a dupláját nyerték el: a Horizont 2020 projektek összegének mintegy 10 százaléka került az
agrárágazathoz, ráadásul a pályázók 14 százaléka a szektorhoz
köthető. Az elnyert összegek tekintetében a növénytermesztés
vezet, csaknem 1,2 millió euró összegű elnyert forrással, de sikeresen pályázott az akvakultúra és az állategészségügy is. Utóbbi
például az afrikai sertéspestis elleni küzdelem jegyében.
Sikerként említhetjük például a QuantisLabs Kft.-t, amely 2015ben támogatást kapott a H2020 programból egy olyan növényeket ﬁgyelő informatikai rendszer kifejlesztésére, amely abban segíti
a felhasználót, hogy az időjárási viszontagságok káros hatásainak
csökkentése érdekében időben be tudjon avatkozni. A fejlesztés
azóta már letölthető az okostelefonokra alkalmazásként.
Az agrár- és élelmiszeripari szereplők innovatív megoldásait milyen hazai támogatások és nemzetközi pályázati források ösztönzik jelenleg?

– Az idén záruló Horizont 2020 programban már nincsenek nyitott felhívások ezeken a szakterületeken, de várhatóan az év végén
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már megjelennek a Horizont Európa új kiírásai. Fontosnak tartjuk
a H2020 programmal kapcsolatos tapasztalatok összegzését, hogy
a következő keretprogram előkészítését ezek ﬁgyelembevételével
kezdhessük meg. Részben ezt a célt is szolgálja a március 10-i tematikus nap: sikeres pályázók, H2020 pályázatokat értékelő szakemberek,
az NKFI Hivatal pályázati tanácsadást végző nemzeti kapcsolattartó
munkatársai, a lehetséges jövőbeli pályázók és a szakpolitika formálói találkoznak és vitatják meg, hogyan lehetünk hatékonyabbak a jövőben a brüsszeli keretprogram pályázati forrásainak elnyerésében.
Nem csak uniós pályázatok, hazai források is támogatják az
agrárinnovációt. A 2019. évi Tématerületi Kiválósági Program (TKP) keretében 27 egyetem és állami kutatóintézet
55 tématerülete mintegy 14,6 milliárd forint értékben kapott támogatást. Említene néhány konkrét példát?

– A programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium indította el közel 45 milliárd forintos keretösszegben, amely hároméves ﬁnanszírozási periódust jelent. A hazai forrásból támogatott
program segítségével kívánjuk felhívni az innovációs ökoszisztéma
résztvevőinek a ﬁgyelmét a hamarosan induló Horizont Európa
tématerületeire. Azaz azt ﬁnanszírozta meg az állam, hogy olyan
kompetenciák jöjjenek létre Magyarországon, melyekkel a hazai
kutatóintézetek és egyetemek jó eséllyel pályázhatnak egy nemzetközi hálózathoz. Célunk, hogy ezek az intézmények a Tématerületi Kiválósági Program során sikeresen készítsék fel a vállalati szférát is a pályázati időszakra. A Biztonságos társadalom és
környezet címen futó kutatási területen belül számos, agráriumot
érintő ötletet támogattunk.
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A Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) projektje például arra akar választ adni, hogyan lehet a magyar mezőgazdaság és állattenyésztés számára – a GMO-s importszóját
kiváltva, kiegészítve – alternatív fehérjeforrásokat biztosítani. Emlékezetes, hogy a parlament 2006-ban fogadta el az ország GMOmentes stratégiáját, 2012-től pedig alaptörvényi védelmet kapott
a mezőgazdaság GMO-mentessége. Ennek ellenére még most
is évi több százezer tonna GMO-s takarmányszója áramlik be
az országba, elsősorban az USA-ból, Brazíliából és Argentínából.
Magyarország azonban a magyar mezőgazdaság jövőjét GMOmentesen képzeli el. Erre pedig megvan az esély, a NAIK álláspontja szerint ugyanis bőségesen találni olyan fehérjeforrásokat
a magyar mezőgazdaságban, amelyeket jelenleg még nem hasznosítunk fenntartható és versenyképes módon. Ilyen alternatíva
lehet például a (növény)olajipari, a bioüzemanyag-gyártási melléktermék, az akáclomb vagy éppen – szigorúan csak takarmányozásra – a „rovarliszt”. A NAIK számításai szerint a projekt sikere
esetén minden egyes forint, amit erre a célra fordítanak, százszorosan fog megtérülni a nemzetgazdaságnak.
Természetesen vannak más érdekes, jelenleg is futó projektek.
A Szent István Egyetem kutatói a változó környezethez való alkalmazkodást vizsgálják a szőlő- és borágazatban. Nem véletlenül, hiszen a klímaváltozás hatására egyre kockázatosabbá válik a szőlőtermesztés fenntarthatósága. A megszokott termesztéstechnológia nincs felkészülve a szélsőségessé váló időjárásra, az alkalmazott fajták sokszor rosszul tolerálják az aszályos időszakokat vagy
az extrém csapadékmennyiséget. Emellett az éghajlati változások
növényvédelmi vonatkozásai is jelentősek. A magas piaci igény
kielégítésére alkalmas tradicionális fajták és speciális borászati
termékek (aszú, szénsavas borok) hosszú távú, kiegyensúlyozott
termelése megköveteli a környezetkímélő technológiai elemek
gyakorlati vizsgálatát és az új szőlészeti technológiák hatásának

felmérését. Az innovatív fajták kutatása a legintenzívebben fejlődő szegmens a szőlő- és borágazat, a környezet- és egészségvédelem szempontjából. Ugyancsak izgalmas témát tartott fontosnak
a Kaposvári Egyetem, ahol a One Health koncepcióra épülő biztonságos, környezetkímélő, jó minőségű és egészséges állatitermék-előállítás került a fókuszba. Ez egy olyan új, interdiszciplináris
kutatási terület, amelynek a világon is csak néhány éves múltja
van. A projekt a többi között a humán antibiotikum-rezisztencia
veszélyének csökkentését tűzte ki célul. A sikerhez vezető úton
a kutatás szerint jóval kevesebb antibiotikumot és gyógyszert kell
felhasználni az állatitermék-előállításban. Mindehhez az egyetem
a táplálóanyag összetételének módosításával, valamint pro-, preés szimbiotikumok, emésztőenzimek, szerves savak, gyógy- és fűszernövény-kiegészítés alkalmazásával kísérletezik.
Tavaly nyáron fővédnöke volt az országos agrár-startup ötletversenynek a Kaposvári Egyetemen. Milyen benyomásokat szerzett?

– Kifejezetten örültem annak, hogy nemcsak a programozás vagy
az applikációfejlesztés tematikájában lehet startup ötletversenyeket
meghirdetni, hanem az agráriumban is. Az ilyen kezdeményezéseket világítótornyoknak tekintem, ezért külön gratulálok az egyetem
vezetőségének. Fontosnak tartom, hogy a verseny középiskolások
számára is nyitott volt, hiszen minden korosztályt meg kell tudni
szólítani, amely nyitott az innovatív gondolatokra. Mindenkit és minél több projektet érdemes becsatornázni a kutatás-fejlesztés és
innováció világába. A megmérettetés egyértelműen megmutatta,
hogy már a 15-16 évesek is fantasztikus ötletekkel tudnak előállni.
Milyen szolgáltatásokkal és programokkal kívánja segíteni
az NKFIH az innovációs ökoszisztéma résztvevőinek felkészítését a 2021-ben induló pályázati ciklusra?
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– Fontos hangsúlyozni, hogy az idei évre nem mint „vihar előtti
csendre” tekintek, hanem komoly lehetőségként. 2021-től rengeteg
programot fogunk indítani, ezért jól felkészült és ötletgazdag pályázókra van szükségünk, hogy minél sikeresebbek legyünk ebben
a programozási ciklusban. Éppen ezért több olyan lépést dolgoztunk ki, mellyel jelentős segítséget nyújthatunk nekik nemzetközi
szinten is. Egyebek között olyan angol nyelvű, interaktív és gyakorlatorientált pályázatírási tréninget szerveztünk, amelyen a résztvevők gyakorlati előadásokon és kiscsoportos workshopokon
sajátíthatták el a sikeres pályázás alapjait. Emellett számos információs és konzultációs napot tartottunk, ahol a pályázati lehetőségek
mellett tájékoztatást adtunk a Horizont 2020 program még nyitott
pályázati lehetőségeiről és az új Horizont Európa keretprogram előkészítéséről.
Mindezek mellett néhány ösztönzőelemmel is bővítettük tavalyi pályázati konstrukcióinkat: pluszpontokkal jutalmazzuk,
ha valaki a Horizont 2020 programban jó minőségű pályázatot
nyújtott be, megértette a pályázati konstrukciót és a nemzetközi
partnerség lényegét, azonban forráshiány miatt mégsem került
a legjobbak közé. Ezzel párhuzamosan a hazai pályázatok során
is pluszpontot jelent, ha valaki nemzetközi pályázaton indult el,

és elérte a szakmai küszöböt. Ezzel minden bizonnyal olyan projekteket tudunk támogatni, amelyek nemzetközi szinten is sikeresek lehetnek. Ugyancsak ösztönző lépésként tartjuk számon,
hogy sok hazai vállalatot külföldi konferenciákra juttattunk ki,
ahol nemcsak megismerkedhettek a szektor legújabb irányaival,
de nemzetközi kapcsolatokat is tudtak építeni. Az NKFIH anyagi
támogatást nyújt a benchmark folyamatának elkészítésében is:
megerősítettük a hazai tanácsadó hálózatot, ráadásul olyan külföldi szakértőket is felkértünk a hazai pályázatok előzetes véleményezésére, akik nemcsak a téma legjobbjai, hanem korábban akár
bírálói státuszban is voltak.
Említette, hogy megerősítették a tanácsadói hálózatot, és
külföldi szakértők is segíthetik majd a magyar pályázatok
sikerességét. A hazai innovációmenedzsment-képzés azonban eddig egyetemi szinten nem volt jelen…

– Ez a helyzet hamarosan megváltozik. Nagyon büszke vagyok arra
a nyitottságra, amelyet a hazai felsőoktatási intézményekben tapasztaltunk. Ősszel született meg az ötlet, és már néhány találkozás után a döntés is, így idén februárban a Budapesti Corvinus
Egyetemen és a Pannon Egyetemen egyaránt elindulhattak a két

A Tématerületi Kiválósági Programon belül számos, agráriumot érintő projekt szerepel. Például hogy miként lehet a magyar
mezőgazdaság és állattenyésztés számára – a GMO -s importszóját kiváltva, kiegészítve – alternatív fehérjeforrásokat biztosítani. Vagy a változó környezethez való alkalmazkodás vizsgálata a szőlő- és borágazatban és egy a One Health koncepcióra
épülő biztonságos, környezetkímélő, jó minőségű és egészséges állati termék előállítása.
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Kéét egyetemen indult februárban innovációmenedzsmentba
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féléves másoddiplomás képzések. A közgazdász-végzettségűek kutatási és innovációs szakközgazdász diplomát kapnak majd kézhez,
akik pedig mérnök, informatikus vagy más diplomát szereztek,
azok kutatási és innovációs menedzser diplomához jutnak. Az így
végzett szakemberek projektmenedzseri és vezetői képességekkel
is rendelkeznek majd, és egyaránt alkalmasak lesznek a versenyszférában megvalósuló innovációs programok vezetésére, valamint
elméleti kutatási projektek irányítására. A képzés során megismertetik őket az innováció mikro- és makrokörnyezetével, tisztában
lesznek azzal, hogyan lehet innovációs forrásokhoz jutni, és miként
kell egy-egy projektet megvalósítani, milyen jogi és szabadalmi követelményeknek kell megfelelni. Különösen fontos, hogy mindkét
felsőoktatási intézmény a gyakorlatorientált képzésre helyezi majd
a hangsúlyt. Hadd emlékeztessek még egyszer a sebességre: hat
hónap alatt az ötlettől eljutottunk odáig, hogy létrehozták és meghirdették a szakot, megtalálták a szükséges oktatói gárdát és a gyakorlati szakembereket, összeállították a tananyagot. A hallgatói érdeklődés ismeretében kijelenthető, megérte ezt a tempót diktálni.
Nagyságrendileg hány innovációmenedzsert tudna foglalkoztatni a hazai innovációs ökoszisztéma?

– A hazánkban munkát vállaló professzionális tanácsadói kör véleményem szerint szűk. Azt szeretnénk elérni, hogy ez a bázis több
száz fővel bővüljön, mert csak így lehet a jövőben egy megbízható
tanácsadói köre például az agrár-élelmiszer ágazatnak, az energetikának vagy épp a gyógyszeriparnak. Nem kérdés, hatalmas
szükség van az új szakembergárdára, hiszen 2021-2022-re már dübörögni fog a ciklus, a mostani források két-háromszorosáért indulhatnak el a pályázók, így azok száma is minimum meg fog duplázódni. Ezek ismeretében száz százalékig ki merem jelenteni, hogy
a képzésen részt vevő másoddiplomásoknak nem okozhat majd
gondot az elhelyezkedés. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni:
nem pusztán pályázatírókat keresünk, hiszen az csak egy részfeladat a folyamatban. Egy vállalati innováció kiépítése, folyamatos
fejlesztése, nyomon követése sokkal összetettebb és hosszabb
feladat. Mi pedig olyan szakembereket szeretnénk találni, akik
mindezek mellett képesek bizalmi kapcsolatot kialakítani a tulajdonosokkal és az ügyvezetőkkel, akik megértik, hogyan kell átállni
egy másfajta gondolkodási módra. A jövőben azt kívánjuk tuda-

tosítani többek között az innovációs menedzserek segítségével is,
hogy a kutatóintézeteknek és vállalkozásoknak nem azért kell pályázniuk, mert abból pénzt lehet szerezni, hanem azért, mert van
egy hasznos ötlet, amelynek a megvalósításához forrást kell találni.
Emellett persze ismerni kell a teljes folyamatot a kutatástól, a piaci
megjelenésen át a nemzetközivé válásig.
Ezek szerint az exportképesség fejlesztése is a fókuszba
kerül?

– Az állam már számos dedikált programot indított; a Magyar
Multi Program például a nagy növekedési képességű, innovatív
és exportképes termékeket, illetve szolgáltatásokat előállító kisés középvállalkozások, a kkv-k megerősítését tűzte ki célul. Tavaly
novemberben pedig széles körű, hét pilléren álló, 2030-ig tervező
kkv-stratégiát hirdetett meg a kormány az Innovációs és Technológiai Minisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyminisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közös munkájára
alapozva. Látni kell, hogy csak akkor lesznek képesek ugrásszerű
fejlődésre a magyar vállalkozások, ha exportra terveznek. A tavaly
meghirdetett, piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatására kiírt konstrukciónk sikere alapján optimisták
lehetünk. Sokkal több és jobb minőségű pályázat érkezett be, mint
korábban. Láthatóan sikerült felkelteni az érdeklődést, a pályázóknak pedig emelni a színvonalat.
A hivatalba lépése után készült interjúnkban a szemléletváltás fontosságát hangsúlyozta. Ezek szerint már érzékelhető változásokat sikerült elérni ezen a téren?

– Abszolút! Az NKFIH új szerepet vállalt magára, kinyitottuk kapuinkat az innovációs ökoszisztéma szereplői előtt. Megváltozott
a kommunikációnk mértéke és minősége is, több alkalommal
országjárásba kezdtünk, nyíltan beszéltünk a piaci szereplőkkel,
komoly vitákat folytattunk le velük a konstrukciók kiírása során.
Megváltoztattuk az egyetemek szerepét és helyzetét az innovációban, megerősítettük a nemzetközivé válás láncszemeit is. Nem
utolsósorban felkaroltuk a kutatókat is. Az összes területen komoly változások mentek végbe, így véleményem szerint minden
adott ahhoz, hogy a ciklus végére markánsan megváltozzon a magyar innovációs ökoszisztéma. ¡
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Szerző: S. I. K.

Alapkutatási innováció
a gazdaság szolgálatában
A kormányzat a régiófejlesztési terveiben fontos szerepet szán az egyetemeknek. A gazdaság
modernizálásában így lesz hasznosítható a felsőoktatási intézményekben felhalmozott tudás.
Az új szerepben felértékelődnek azok a műhelyek, amelyek képesek az innovációra, képesek
megnövelni a régióban előállított termékek tudástartalmát. A Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Karának (PTE TTK) Fizikai Intézete régóta kiemelt figyelmet fordít
az innovációra. Almási Gábor egyetemi docenssel, az intézet igazgatójával beszélgettünk.
Kérem, mutassa be röviden az intézet
legfontosabb eredményeit.

– Az intézet fő kutatási proﬁlja speciális
fényforrások létrehozása. Az elektromágneses spektrum terahertzes tartománya
egészen a közelmúltig elérhetetlen volt
a tudomány és technika számára. Ez egy
bejáratlan tartomány volt az elektronika és
az optika határmezsgyéjén. Az intézetben

feltalált eljárás, a döntött impulzusforrású
gerjesztés alkalmasnak bizonyult arra, hogy
a látható hullámhosszakhoz közeli lézerekkel nagy hatékonysággal hozzunk létre terahertzes impulzusokat. Ez a 2002-ben született eljárás kivételesen szép karriert futott
be, a terahertzes tartomány legnagyobb
intenzitású forrásai ma világszerte ezen
az elven működnek. A fejlesztéseink ered-

Nemlineáris terahertzes spektrográf a szegedi ELI -ALPS
S laboratóriumában

ményét hasznosítottuk az ELI-ALPS számára megépített nemlineáris terahertzes
spektrográf létrehozásakor is. A berendezés kifejlesztése során komoly mérnöki és
informatikai problémákat is kezelni tudtunk, ami azt igazolja, hogy az elméleti
tudáson kívül gyakorlati feladatok megoldására is fel vagyunk készülve.
Az eredeti terahertzes forrás elrendezést azóta újabb ötletekkel fejlesztettük
tovább, amivel elértük, hogy az alkalmazásokat kiváló nyalábtulajdonságú terahertzes impulzusokkal tudjuk kiszolgálni.
A 2002-ben javasolt elrendezés számos
kedvezőtlen tulajdonságát mára kiküszöböltük, az elérhető impulzusenergiát lényegében csak az korlátozza, hogy mekkora méretű nemlineáris kristály, és mekkora energiájú gerjesztő lézer áll rendelkezésre. Az első elrendezésünk több,
nehezen beállítható optikai elemet tartalmazott, míg a jelenlegi elrendezés egy optikai elemet tartalmaz, amely nem igényel
precíz beállítást.

Reﬂexiós
elrendezésű
terahertzes
forrás
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Elrendezés közelrelativisztikus
energiájú elektron-csomagok létrehozására

A terahertzes források fejlesztésével
párhuzamosan részt veszünk azok alkalmazási lehetőségeinek a feltérképezésében
és kifejlesztésében is. Például kutatásokat
végzünk a terahertzes sugárzáson alapuló
részecskegyorsítók területén is.
Az elért eredményeknek van piaci értékük?

– A tudományegyetemeken végzett kutatások alaptudományi kérdéseket vetnek
fel, a megválaszolásuk tudományos értékeket hoz létre. Az eredmények ebből következően általában csak hosszú idő után
hasznosulnak termékekben. Az innováció
mai értelmezése általában jobban összpontosít a közvetlen hasznosításra. A PTE TTK
Fizikai Intézetében több mint tíz éve megtanultuk, hogy a kutatás során megtalált
ötletek tulajdonvédelmére tudatosan kell
ügyelnünk, a tudományos közlést meg kell,
hogy előzze az újdonságtartalomra vonatkozó elsőbbség megszerzése.
A nagy intenzitású terahertzes sugárzás
sok orvosi, anyagtudományi alkalmazáshoz nélkülözhetetlen. Széles körű alkalmazásukat jelenleg az gátolja, hogy nincs
megfelelő sugárforrás a piacon. Az intézetben végzett kutatások mintegy tizenöt, többségében nemzetközi szabadalmat
eredményeztek, amelyek terahertzes forrásokra vagy azok alkalmazásaira vonatkoznak. A nemzetközi kutatóközösségben azt
tapasztaljuk, hogy amennyiben a terahertzes forrásokkal piacra jutnánk, ez komoly
bevételt jelentene az egyetem számára.
Milyen lépéseket tettek szabadalmaik
hasznosítása érdekében?

– A szabadalmaink létrehozása, fenntartása terheket ró az intézetre, illetve az egyetemre. A különböző elrendezések megvalósításához alapanyagot kell vásárolni,
a megmunkálás technológiáját ki kell dolgozni. A magyar ipari háttér nem elégséges
az ennyire technológiaigényes fejlesztések-

hez. Szerencsére a PTE vezetése felismerte,
hogy az intézet innovációs potenciálja jó,
és támogatja a fejlesztéseinket. Jelentős kutatás-fejlesztési bevétellel is rendelkezünk,
így van mód a technologizálásra, amelyre
egyébként pusztán a költségvetésünk nem
adna módot.
Külföldi high-tech vállalkozásokkal
együttműködve túl vagyunk a prototípuskészítés fázisán, így a hasznosítás már belátható távolságba került. Itt kell kiemelnem, hogy az alapkutatásokkal kapcsolatos innovációnak nem csak a közvetlen
hasznosítását kell ﬁgyelembe venni. Az elmúlt két évben igyekeztünk a forrásvonzó
képességeinket nemzetközi környezetben
is érvényre juttatni. Több olyan ígéretes
Horizon 2020 projektben is sikerült komoly
szerephez jutnunk, ahol a szellemi termék
portfóliónk alapján ítéltek meg minket,
hozzáteszem, nagyon kedvezően. A hoszszabb távon megtérülő szabadalmainknak
egy nemzetközi nagyberendezés megvalósulása során történő akár egyszeri értékesítése is jelentős gazdasági előnnyel járhat.
Hogyan járulhat hozzá az intézet innovációja a régió fejlődéséhez?

– Véleményem szerint ebben a kérdésben
is különbözik a hasznosulás a termékfejlesztő típusú innováció hasznosulásától.
Amennyiben sikerül egy olyan hasznosító
vállalkozást találni, amely a saját tőkéjéből,
vagy vállalkozásfejlesztési célú pályázat felhasználásával, vagy kockázatitőke-bevonás
segítségével a terahertzes forrás megvalósításához szükséges megmunkálógépet beszerzi, akkor az érezhetően megnöveli a régió gépgyártási potenciálját. A terahertzes forrásként szolgáló kristály felületének
mikrostruktúráját ultraprecíziós megmunkálással lehet kialakítani. Ezt a technológiát
szokás a 21. század kulcstechnológiájának
nevezni. Ezzel a megmunkálógéppel nagy
pontosságú és optikai minőségű, lényegében tetszőleges alakú felület hozható létre.

innováció

Így állítják elő a többi között a különböző világítótestek reﬂektáló felületeit, a számítógépek és mobiltelefonok kameráinak lencséit, különböző diﬀraktív optikai elemeket, speciálisan érdesített felszínekkel rendelkező tárgyak présformáit. Az egyetemi
mérnöki kutatások közvetlenül hasznosít-

Lítium-niobát hasáb felületének
mikrostrukturálása a Kugler GmbH
megmunkálógépén

ható tömeggyártásokat támogathatnának
azzal, hogy nagyobb hozzáadott értékű tömegtermék előállítását segíthetnék a szerszámgyártásban való részvétellel. Szerintem nem elhanyagolható az a lehetőség
sem, hogy a hazai gépészmérnökképzésben
is meg lehetne jeleníteni egy nagyon fontos
technológiát, ahol néhány tíz atomi réteg
pontossággal lehet felületeket kialakítani.
Az ilyen gyártási kapacitások régióbeli kiépítésével – az optikai, autóipari igények
kielégítése mellett – az egészségipar is nyertes lehetne. ¡
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Dunaújvárosi Egyetem • uniduna.hu

Paksi Kompetenciaés Kutatóközpont a Dunaújvárosi Egyetemen
Kormányzati kezdeményezésre kompetenciaközpontok fogják támogatni a paksi új
atomerőművi blokkok létesítését, az első ilyen a Dunaújvárosi Egyetemen alakult.
A Központ az atomerőmű létesítés-specifikus kérdéseivel foglalkozik, az alkalmazott
szerkezeti anyagok, az anyagtechnológiák, a szereléstechnológiák kérdéseivel, különös
tekintettel a hegesztésre, a roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatokra.

A

Dunaújvárosi Egyetem műszaki oktatási és kutatási
proﬁlja hagyományosan anyagmérnök és gépészmérnök irányultságú. Ennek felelnek meg a laboratóriumai
és az egyéb műszaki létesítményei. Az elmúlt évtizedekben az egyetemen meghonosodott egy műszaki kultúra (ezen
belül a nukleáris biztonsági kultúra), amelyet megfelelően támogat
az oktatói-kutatói állomány. Az egyetem és a létesítendő blokkok
viszonylagos közelsége kedvező a kapcsolattartás és a szükséges
tevékenységek végzése szempontjából. A Dunaújvárosi Egyetem
hagyományosan igen jó munkakapcsolatot ápol az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-vel (Paks I.), ami egyre inkább kialakul a Paks II.
Atomerőmű Zrt.-vel is.

Aláírták a stratégiai együttműködési keretmegállapodást
a Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia- és Kutatóközpont létrehozásáról

Az atomerőmű technológiai rendszereinek szerkezeti épsége
meghatározó az atomerőmű biztonsága szempontjából, amit
a beépítendő berendezések gyártásától kezdődően a létesítés és
az üzembe helyezés, majd az üzemeltetés teljes időszakában biztosítani kell. Ennek legfontosabb eszköze az adott berendezések szerkezeti anyagainak vizsgálata, tulajdonságaik, állapotuk, teljesítőképességük folyamatos ismerete. A szükséges, nagy mennyiségű
vizsgálatot a létesítésben részt vevő cégek fogják végezni. A rutinfelkészültséget meghaladó tudást igénylő feladatok megoldásához
az atomerőmű a Kompetencia- és Kutatóközpont szakértelmét
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veszi igénybe. Az új paksi blokkok létesítésekor is igen jelentős szerepet kap a hegesztés, amit minősített és tanúsított hegesztők
végeznek, jóváhagyott hegesztési technológiák felhasználásával.
Ezekhez a tevékenységekhez járul hozzá az egyetem hegesztőbázisa, ahol rendelkezésre áll a szükséges infrastruktúra és műszaki
tudás. A Központ képzési portfóliójához az új blokkok létesítése során nélkülözhetetlen tanfolyamok tartoznak: Korszerű roncsolásmentes vizsgálati eljárások; Korrózióálló acélok hegesztett
kötéseinek roncsolásmentes vizsgálata; Hegesztő szakember és
technológus; Atomerőmű-speciﬁkus műszaki és szervezési ismeretek. A Dunaújvárosi Egyetemen futó EFOP-3.6.1-16-2016-00003
kódszámú pályázat „Reaktor szerkezeti anyagok hegesztett kötéseinek kisciklusú fáradása”, valamint a „Magnetoakusztikus roncsolásmentes vizsgálati módszerek fejlesztése” című alprojektjei kiváló
példák a nukleáris anyagtudományi kutatási témákra, és részben
megalapozták a Kompetenciaközpont tudományos-szakmai felkészültségét ezekben a témakörökben.
A Központ felkészült szakemberei komoly szerepet tudnak
vállalni a blokkok anyagtudományi szakértői feladatainak ellátásában. 2018 végén ünnepélyesen felavatták a Dunaújvárosi Egyetem
Paks II. Kompetenciaközpontját, és stratégiai együttműködési
keretmegállapodást írt alá Süli János,
a Paksi Atomerőmű két új blokkjáért felelős tárca nélküli
miniszter, Lenkei István,
a Paks II. Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója,
valamint dr. András István rektor
Európai Szociális
Alap
és Kiss Ádám
%()(.7(7e6$-g9ė%(
Sándor kancellár. ¡
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Lyme Diagnostics Kft. • lymediagnostics.com

Szerző: Paulik Katalin

Jó hír a Lyme-kóros
betegeknek
Új fejezet nyílhat a Lyme-kór gyógyításában egy hazai
fejlesztésnek köszönhetően. Bózsik András Pál,
a Lyme Diagnostics Kft. ügyvezetője arról számolt
be magazinunknak, hogy közvetlen brüsszeli forrásból 3,5 millió eurós támogatást nyertek két éve,
amit az általuk fejlesztett új diagnosztikai módszer
klinikai vizsgálatára és piaci bevezetésének előkészítésére fordítottak.
Édesapja, dr. Bózsik Béla Pál a Lyme-kór kutatásában eltöltött több évtizedes munkájának eredményeként sikerült kifejleszteni a DualDur
technológiát. Hogyan működik?
– Nagy érzékenységgel képes közvetlenül a kórokozót kimutatni a vérből.
A módszerünk lényege, hogy a vérben lévő baktériumnak segítünk életben maradni a vizsgálat elvégzéséig, ehhez kifejlesztettünk egy speciális táptalajt, amelyen nem pusztul el, de nem is szaporodik a kórokozó.
Ez egy kulcsfontosságú lépés ahhoz, hogy a közvetlen vizsgálatokat
el tudjuk végezni, mivel a Borrelia nagyon érzékeny baktérium, amely
egyébként könnyen elpusztul. A második lépés a kórokozó koncentrációjának a növelése. Egy különleges eljárással négy milliliternyi vérből
egyetlen, 30-50 mikroliternyi cseppbe sűrítjük össze a Borrelia baktériumot, és ezt a mintát már lehet mikroszkóp alatt vizsgálni.
Az új módszerrel milyen betegeken tudnak majd segíteni?
– A jelenleg használt szerológiai vizsgálat a kórokozónak az emberi
immunrendszeren hagyott nyomát mutatja ki. Azonban a Borrelia képes
leállítani a szervezet védekezését, ezért nem mindig alakul ki megfelelő
immunválasz. Azt tudjuk, hogy a kórokozó már a fertőzés egészen korai
szakaszában jelen van szinte az egész szervezetben, még mielőtt az immunválasz kialakulna. Már akár négy órával a kullancscsípést követően
is megjelenhet a vérben, és a betegség teljes folyamán – kisebb-nagyobb
koncentrációban – jelen is marad. Ezért az új vizsgálattal már a korai
szakaszban is fogunk tudni segíteni a betegeknek.
Dr. Bózsik Béla Pál szerint a fertőzöttek éveken, akár évtizedeken keresztül
együtt élhetnek a Lyme borreliosis betegséggel anélkül, hogy tudnának
róla. Rajtuk is tudnak majd segíteni?
– Igen, ez a másik nagyon fontos csoport. Számos olyan krónikus tünetekkel rendelkező Lyme-kóros betegről tudunk, akiknek a kullancscsípés után
elvégzett szerológiai vizsgálati eredménye negatív lett. Viszont e betegek
nagy része Lyme-kezelésre jobbulást tapasztal. Az ő esetükben is ki lehet
mutatni a vérükből a kórokozót. Van értelme tehát a szűrővizsgálatnak.
A Horizon 2020 SME Instrument (magyarul: kkv-eszköz) forrásból nyertek 3,5 millió eurós támogatást. Milyen fejlesztéseket valósítottak meg
a projekt során?

innováció

Borrelia képe
tenyészetben

Borrelia képe
vérmintában

Borrelia
ﬂuoreszcens
festékkel
azonosítva
– Nagyon büszke vagyok rá, hogy a csapatunknak
egy rendkívül erős versenyben sikerült elnyernie
ezt a támogatást, különösen, hogy az összeg nagysága is magasabb a szokásosnál. Ezáltal lehetőségünk nyílt egy előre megtervezett, több országban
zajló klinikai kutatásra. Jelenleg folyik az adatok
elemzése, és egyelőre nem találtunk nagy különbségeket a földrajzi térségek között, így ezzel a széles
körű vizsgálattal valószínűleg sikerül bebizonyítanunk, hogy mindenhol alkalmazható a módszerünk. Célunk volt egy modern klinikai elvárásokat
teljesíteni képes eszköz fejlesztése is. Fontos követelmény volt, hogy egy általánosan alkalmazható,
különleges tudást nem igénylő, egyszerű és gyors
eljárást fejlesszünk, ahol, a minta előkészítését leszámítva, labormunkatárs részvétele nélkül, teljesen automatikusan történik a képek rögzítése és
elemzése. Felkészültünk a piaci bevezetésre is, van
üzleti tervünk, a teljes dokumentáció rendelkezésre áll, és hamarosan a piaci bevezetéshez szükséges
regisztráció is elkészül, így megfelelő információkkal tudunk szolgálni a jelentkező befektetőknek.
Nemrég érkezett a hír, hogy az Európai Parlament – miután határozatban ismerte el a Lyme-kór
témájának fontosságát és méltatta az ebben végzett
munkánkat is – most minket választott ki arra,
hogy a kór ellen indított kampány arcai legyünk. ¡
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építészeti díj

Év Háza pályázat 2020
Április 20-áig nyújthatják be munkáikat családi
házak, kis társasházak, illetve középületek
tervezői az idei Év Háza pályázatra. A legrangosabb hazai, független, szakmai pályázat két
kategóriájában a 600-600 ezer forintra emelt
fődíj mellett idén több különdíj is gazdára vár.
A pályázatot az építőipar egyik legnagyobb
építőanyag-gyártója, a Leier Hungária Kft.
mint fő támogató mutatja be.

A

z Év Háza pályázat mára a magyar építészeti közélet
részeként, annak legjelentősebb szervezeteinek és
szövetségeinek a támogatásával, valamint a legelismertebb építészek zsűriben való közreműködésével tizedik
alkalommal keresi a példamutató építészeti teljesítményeket – 2020-ban a családi ház és kis társasház kategória
mellett ismét középület kategóriában is. A díj az elmúlt
évtizedben a legismertebb és legszélesebb körben érdeklődésre számot tartó építészszakmai elismerés lett.
Az országos, nyílt és nyilvános Év Háza pályázaton
az elmúlt két évben megépült családi házak, nyaralók és
a maximum négylakásos lakóépületek tervezői mérettethetik meg munkáikat, illetve az ebben az időszakban
elkészült középületeket is górcső alá veszi a neves zsűri,
amelynek elnöke Noll Tamás Ybl Miklós-díjas építész.
A pályázat célja, hogy megismertesse, számba vegye azokat a minőségi építészeti alkotásokat, amelyek mind esztétikai, mind környezeti, mind pedig gazdasági szempontból példaértékűek. Az Év Háza díj jellegzetessége, hogy
az ﬁatalok, pályakezdők, elsőtervesek számára sem elérhetetlen pénzdíjas pályázat.
A pályaművek beadási határideje: 2020. április 20.,
16 óra.
Eredményhirdetés és díjkiosztás: 2020. szeptember 25.
A pályaműveket elektronikusan az evhaza.hu weboldalon lehet benyújtani. Az Év Háza 2020 videó a https://
youtu.be/TJjETztY2mM címen tekinthető meg. ¡

CAT® villamosenergia-tárolási megoldások a Huntraco Zrt.-től!
A hálózat stabil állapotának biztosítása egyre fontosabb követelmény a napelemparkok számának megnövekedése miatt.
Erre kínálunk megoldást Caterpillar villamosenergia-tároló
egységeinkkel, amelyek a termelés és fogyasztás ingadozó
lefutását képesek kiegyenlíteni.
Villamosenergia-tárolóink alkalmasak gázmotoros erőművek
éjszakai termelésének tárolására, valamint az eltárolt energia
értékesebb időszakban való hálózatra táplálására.
A CAT® villamosenergia-tárolóinak teljesítménytartománya
250 kW-tól 1250 kW-ig terjed.

Huntraco Zrt.
2040 Budaörs,
Kamaraerdei út 3.
+36 23 504 200
huntraco.hu

Sándor László
termékmarketing-manager
Tel.: +36 23 504 235
Mobil: +36 30 977 5549
E-mail: energetika@huntraco.hu

Bővebb információért látogasson el a www.huntraco.hu weboldalra!
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kapcsolt energiatermelés, hulladékhő, energiahatékonyság, szén-dioxid-emisszió csökkenése

Szerző: Hor váth Dániel

A hő- és áramtermelés
együtt többre képes
A fűtési célú hőenergia és az elektromos áram termelése gyakran ugyanabból az energiahordozóból indul ki, és hasonló részfolyamatokat kíván. Emiatt nem is feltétlenül kell a kettőt elválasztani egymástól. Az áramtermelés sokszor első lépésben hő előállítását feltételezi,
és az ezután maradó hulladékhő fűtésre még kiválóan alkalmas lehet. Ezen a felismerésen
alapul a kapcsolt energiatermelés. Noha korábban előnyösebb volt e szegmens támogatása
Magyarországon – így nagyobb részarányt foglalt el a kapcsolt energia a piacon –, a fejlesztéseknek és az innovációnak köszönhetően részesedése mára stabillá és fenntarthatóvá vált.
Sőt még tartalékok is lehetnek benne a klímaváltozás elleni harcban.

A

minap adták ki a kombinált hő- és elektromosságtermelő (Combined Heat and Power; CHP) rendszerek
piacának 2020–2025 között várható alakulásáról szóló
előrejelzést, amely dinamikus bővülést jósol. A Market
Insights Reports üzleti elemzőcég tanulmánya megállapítja, hogy
a CHP-rendszerek piaca a következő öt esztendőben évente átlagosan 7,9 százalékos növekedésre számíthat. A teljes piac értéke
a tavalyi 3,79 milliárd dollárról 2025-re 5,13 milliárdra emelkedhet.
A tanulmány a várt növekedés hátterében azt látja, hogy
„a CHP-rendszerek nagy hatékonysággal hasznosítják hőtermelésre az áram előállításakor melléktermékként keletkező hőenergiát.
A hő és elektromosság párhuzamos termelése révén akár 30 százalékkal is csökkenthető a szénkibocsátás, összehasonlítva azzal,
mint ha egymástól szeparáltan, a konvencionális kazánokban és
erőművekben folyna az energiatermelés.”
Úgy látják, hogy ezen a területen (is) Délkelet-Ázsia fogja diktálni a tempót az elkövetkező években, minthogy a földgáz részesedése az energiamixben nő Kínában, Japánban és Dél-Koreában

is, illetve természetesen nő az energiahatékonyság iránti igény.
Ugyanakkor az egész világon bővülés várható az iparágban. De miről is szól a kapcsolt energiatermelés a gyakorlatban?

A hulladékhő második élete
Amikor a tüzelőanyagból villamos energiát állítunk elő, ezt a ﬁzika
törvényei miatt nem tudjuk tökéletesen, százszázalékos hatásfokkal megtenni. Vagyis a villamosenergia-termelés során keletkezett
hő egy része veszendőbe megy. Pontosabban menne, hiszen ennek
még jó részét hasznosítani lehet, ezért alakult ki a kapcsolt hő- és
villamosenergia-termelés, amely a hulladékhő nagy részét felhasználja, javítva ezzel az erőmű összhatásfokát. A kapcsolt erőművek
jellemzően távhőrendszereket, lakóépületeket, ipari üzemeket látnak el hőenergiával. Természetesen így sem lehet a hulladékhő
egészét felhasználni, de mennyisége jelentősen csökkenthető.
Felmerül a kérdés, hogy miért nem hasznosítják a hulladékhő
nagyobb részét a villamos energia termelésére. Nos, a villamos-
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A villamosenergia-termelés
során keletkezett hő egy része
veszendőbe megy. Ennek hasznosítására alakult ki a kapcsolt
hő- és villamosenergia-termelés, amely a hulladékhő nagy
részét felhasználja, javítva ezzel
az erőmű összhatásfokát. Így
sem lehet a hulladékhő egészét
felhasználni, de mennyisége
jelentősen csökkenthető.

energia-termelés során keletkezett hulladékhőnek meg kell haladnia egy bizonyos hőmérsékletet, ami szükséges ahhoz, hogy
még alkalmas legyen gőztermelésre, melyből gőzturbinák segítségével villamos energiát lehet előállítani. Ez alatt az áramtermelés
hatásfoka már vészesen csökkenni fog, illetve lehetetlenné is válik.
Viszont a kissé alacsonyabb hőfokú füstgázt fűtési célú hőtermelésre még hasznosítani lehet.
Egy modern gázmotoros kapcsolt erőművel így akár 85 százalékos energiahasznosítási összhatásfokot is el lehet érni. A legmodernebb kombinált ciklusú erőművek hatásfoka meghaladja
a 65 százalékot, de ezek sem képesek a 120 Celsius-foknál alacsonyabb hőmérsékletű füstgázt hasznosítani. Ehhez képest a leghatékonyabb kondenzációs kazánokban már a kilépő füstgáz
hőmérséklete 50-60 Celsius-fokos. Ebből jól látszik, hogy az áramtermeléshez és a fűtésre milyen eltérő hőfokú közeg hasznosítható. Ez a kapcsolt energiatermelés alapja.
„Magyarországon jelenleg sajnos igen alacsony a fűtési energiahatékonyság. Ennek részben az az oka, hogy sok helyütt gyakran
korszerűtlen, fatüzelésű egyedi fűtést használnak, noha a közösségi
fűtés jelentősen hatékonyabb és környezetbarátabb lenne. A hőtermelést sok helyütt hozzá lehetne kapcsolni az elektromos energia
előállításához – mondja Papp András, a Magyar Kapcsolt Energia
Társaság elnöke. – Ha ezt megtennék, összességében akár 10-15 százalékkal is lehetne csökkenteni a primer tüzelőanyag-felhasználást.”
A 10-15 százalékos tüzelőanyag-megtakarítás nagyságrendileg
ugyanennyi szén-dioxid-emisszió csökkenést eredményez, vagyis enynyivel mindenképpen környezetbarátabbak a kapcsolt rendszerek.
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Az egyértelmű, hogy a kapcsolt energiatermelő rendszerek hatásfoka összességében jobb, mint ha ugyanazt az energiatermelést szeparált rendszerekkel oldanánk meg. Ennek legfőbb oka, hogy a kapcsolt rendszereknél kisebb a veszendőbe menő energia aránya. Azt
ugyanakkor nehéz megmondani, hogy pontosan mekkora is a hatékonyságnövekedés, hiszen attól függ, hogy a villamos- és hőenergiatermelést külön-külön milyen benchmark-hatásfokkal számoljuk.

Támogatás nélkül nem megy?
A Mátrai Erőmű esetében Papp András szerint például nagyjából
30 százalékos összhatásfokról beszélhetünk, míg egy kombinált ciklusú erőmű hatásfoka elérheti a 65 százalékot is. Ezekhez kell viszonyítani a kapcsolt erőművek akár 85 százalékos összhatásfokát. Minél jobb ugyanis az elsődleges villamosenergia-termelés hatásfoka,
annál kevesebb a veszteség, ami a hozzá kapcsolt hőtermelésre fordítható, illetve fordítva. Ezért, mielőtt eﬀéle rendszereket építünk
ki, mindig meg kell vizsgálni, hogy milyen stratégiával érhetjük el
a leghatékonyabb és ezáltal a leggazdaságosabb üzemeltetést.
Jóllehet elsőre is kitűnik, hogy ha a villamosenergia-termelő
erőművek által már nem hasznosítható hő egy másik célra (hőtermelésre, vagyis fűtésre) felhasználható, az alapvetően jó és követendő dolog. Hazánkban ennek ellenére nem mindenhol tekinthető általánosan elterjedtnek ez a megoldás. Vajon mi lehet ennek az oka? Nos, az okok összetettek, de fontos köztük az, hogy
az eﬀéle megoldások kiépítése nem mindenhol éri meg, például
az infrastruktúra elégtelensége vagy a villamos energia ára miatt.
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„Európában számos tényező torzítja a villamos energia árát.
A zöld (vagyis megújuló, környezetbarátnak tekintett) energia termelését támogatások segítik. Ezáltal versenyképesebb lesz. A támogatás indokolt lehet, de ettől még ez torzítja a piaci versenyt. Az az
energia, amit olyan országokból importálunk, például Ukrajnából,
amelyek nincsenek benne az európai szén-dioxid-kvótakereskedelmi körben, ezért a kvótáért nem kell ﬁzetniük, így olcsóbban
termelnek – érvel Papp András. – Azt azonban el lehet mondani
egész Európára vonatkozóan, hogy nem nagyon létezik olyan energiatermelési mód, amelynek költségeit pusztán piaci eszközökkel ki
lehetne gazdálkodni. Vagyis a legtöbb országban támogatják valamilyen módon a villamosenergia-termelést.”
Csakhogy az ár nem az egyetlen fokmérője egy termék értékének. Igaz ez az energiatermelésre is – sőt erre talán még inkább
igaz, mint egyéb termékekre. Az energiatermelés ugyanis szükségszerűen környezeti terheléssel jár, emiatt az a termelési mód,
amelynek adott esetben ugyan magasabbak az azonnali költségei,
hosszú távon mégis előnyösebb lehet. Például a környezetszenynyezés csökkentése révén. A kapcsolt energiatermelő rendszerek
által megtermelt energia fajlagos szén-dioxid-költsége a jobb hatásfoknak köszönhetően kisebb.
Ez az oka annak is, hogy számos európai országban a kapcsolt
energiatermelés plusztámogatásban is részesül, derül ki a Magyar
Kapcsolt Energia Társaság által készített tanulmányból. A támogatások igen sokféleképpen valósulhatnak meg. Van ország, ahol
beruházási, máshol működési, megint máshol adótámogatást
kaphatnak a kapcsolt energiatermelők. Magyarországon azonban
ilyen jellegű támogatás 2011 óta nincsen.

A lakótelep kívánatos közelsége
Nemcsak gazdasági, hanem technológiai feltételei is vannak annak, hogy a villamosenergia-termelő erőműhöz hőtermelést lehessen (vagy legyen érdemes) kapcsolni. Általánosságban elmondható, hogy olyan helyeken érdemes kapcsolt energiatermelést

létesíteni, ahol a közelben jelentős hőigény jelentkezik. Ez lehet
lakossági hőfelhasználás (például egy lakótelep) vagy ipari hőigény
is – utóbbi gyakran olaj-, vegyipari vagy gyógyszeripari üzemeket
jelent, hiszen ezekhez a technológiai folyamatokhoz számottevő
mennyiségű hőre van szükség.
A kapcsolt energiatermelő rendszerek jelentősége Papp András szerint jóval túlnyúlik a megtermelt energia árának és az eközben kibocsátott szén-dioxid mennyiségének kérdésén. E rendszerek révén ugyanis energiafüggőségünket is csökkenthetjük. Minél
kevesebb energiabefektetéssel tudjuk előállítani a szükséges elektromos, illetve hőenergiát, annál kevesebb primer energiahordozót
(illetve magát az energiát) kell külföldről importálnunk. Ezáltal
csökken a külföldi partnerektől való függés.
A levegő minőségére is pozitív hatást gyakorolna az, hogy akár
falusi körülmények között is áttérnének a kapcsoltan termelt közösségi fűtésre. Ma ez Magyarország legtöbb nagyvárosában megvalósul, de a kisebb településeken és iparvállalatoknál még nem
gyakorlat. Ausztriában viszont sok faluban egy-egy kis méretű,
gyakran biomassza-, azaz megújuló alapú kapcsolt erőmű szolgáltatja az áramot, illetve a fűtést. Hazánkban ezzel szemben a legtöbb kistelepülésen egyénileg fűtenek, sokszor kis hatékonyságú
kályhákkal, amelyek rengeteg szennyező anyagot juttatnak a légkörbe. Emiatt telente gyakran előfordul, hogy a falvak levegője
több egészségre káros szennyező anyagot tartalmaz, mint a (távfűtést üzemeltető) nagyvárosoké.
De a kapcsolt energiatermelő rendszereknek vannak az egész
elektromos ellátóhálózat működése szempontjából is fontos előnyei.
„A kapcsolt berendezések – nyilván a hő adta kereteken belül –
nagyon rugalmasan szabályozhatók. Vagyis a pillanatnyi termelés
az aktuális rendszerigényeknek megfelelően módosítható, ez pedig
további előnnyel jár – magyarázza Papp András. – Magyarországon nagyon sok energiatermelő egység szabályozóközpontokba
tömörült, és így nyújtanak a Mavir (Magyar Villamosenergia-ipari
Átviteli Rendszerirányító Zrt. – a szerk.) részére szabályozási szolgáltatásokat. Ezért a szolgáltatásért további bevételekhez juthatOtt érdemes kapcsolt
energiatermelést létesíteni,
ahol a közelben jelentős
hőigény jelentkezik. Ez lehet
lakossági hőfelhasználás
(például egy lakótelep) vagy
ipari hőigény is – utóbbi
gyakran olaj-, vegyipari
vagy gyógyszeripari üzemeket jelent, hiszen ezekhez
a technológiai folyamatokhoz számottevő mennyiségű
hőre van szükség.
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nak, hiszen a szabályozási energia ára magasabb, mint a „base
load” (zsinór) villamos energia ára.”

Az elektromos hálózat
stabilitásának védelmében
A megújuló energiaforrások egyre nagyobb aránya az elektromos
energia előállításában ugyanis óhatatlanul a termelési teljesítmény
kiszámíthatóságát csökkenti. Noha ezt a tényt gyakran a megújulók használata ellen érvelve hozzák fel, valójában ez inkább egy
– ténylegesen létező – nehézség, amelyet kezelni kell. Megoldást
jelenthet a különféle forrásokat hasznosító energiatermelő módok párhuzamos alkalmazása az áram-előállító rendszerben, és itt
kaphatnak szerepet a megbízhatóan termelő, a szokásosnál mégis
energiahatékonyabb és kevesebb környezeti terheléssel járó és rugalmas kapcsolt rendszerek is.
A kapcsolt energiatermelés a biomassza-, illetve a hulladékhasznosítással is összekapcsolható, ezáltal még inkább hozzájárulhat a minél kisebb környezetterheléssel járó energiatermeléshez.
Papp András szerint hazánk nem áll rosszul nemzetközi összehasonlításban a kapcsolt energiatermelés elterjedése szempontjából,
„de állhatna jobban is”. Jelenleg az elektromosenergia-termelés
nagyjából 10 százalékához van hőtermelés is kapcsolva. A 2000-es
évek végén ez az arány a 20 százalékot is meghaladta, azóta azonban jelentős csökkenés tapasztalható.
Hogy lehet ez – kaphatja fel a fejét az olvasó, hiszen itt egy
hatékonyabb, környezetbarátabb, vagyis terjedésre „ítélt” technológiáról van elméletben szó. Nos, a csökkenés mögött főként
az áll, hogy a legrosszabb hatásfokú, legnagyobb energiaveszteséggel termelő (például meghaladott technológiát alkalmazó vagy
rosszul méretezett) berendezéseket azóta bezárták. Emellett a támogatási környezet átalakulása is megváltoztatta a viszonyokat.
Bizonyos berendezések a régi támogatások miatt sokkal többet
üzemeltek, mint manapság (hiszen mostanra az üzemelésük jóval
gazdaságtalanabb lett).
A kapcsolt energiatermelő rendszerek további elterjedését
a technológiai fejlődés is elősegítheti. Bár a felhasznált rendszerek

mögött rejlő mérnöki megoldások alapjai már régóta rendelkezésre állnak, a hatékonyságuk jelentős növelése a legutóbbi évekévtizedek fejlesztéseinek az eredménye.
Az általunk megkérdezett másik iparági vezető egyetért abban,
hogy a támogatási környezet megváltozása alapvető hatást
gyakorolt a kapcsolt energia hazai történetére.
„Amikor 2010 körül bekerültem az energiatermelés e szegmensébe, még jelentősebb támogatások voltak ezen a területen: a kapcsolt energiatermő egységek a kötelező átvételi rendszerbe, a KÁT-ba
termeltek, és fénykorát élte a kapcsolt energiatermelés Magyarországon. Ma a támogatások csökkenése után sokan azt gondolják, hogy a terület stagnál vagy csökken – válaszolta kérdésünkre
Deme Roland, az E.ON Energiatermelő Kft. ügyvezetője. – 2012ben rá voltunk kényszerítve, hogy találjunk a kieső támogatások
okozta helyzetre megoldást, hiszen az E.ON Hungária cégcsoportnak jelentős saját tulajdonú erőmű-portfóliója volt. És sikerült is
olyan megoldást találnunk, amellyel fenn tudtuk tartani az energiatermelő egységeink életképességét, az üzletág jövedelmezőségét.”
A megoldást egy szabályozóközpont kialakítása jelentette,
amely egy virtuális erőműbe integrálta a cég tucatnyi különböző
városban működő berendezéseit. Az E.ON virtuális erőművének
teljesítménye nagyságrendileg 60 megawatt, és hasonlóból van
még hat másik a piacon. A cég kapcsolt energiát termelő erőművei
gázmotoros egységekből állnak, másoknak vannak gőzturbináik
vagy kombinált ciklusú erőműveik is. A szabályozóközpontokkal
a nehéz helyzetbe került cégek el tudták érni, hogy az addig alapvetően hőtermelés-vezérelt erőművek pluszbevételt termeljenek
(a hozzájuk kapcsolt villamosenergia-termelés rendszerszintű piacon történő értékesítése révén). A megtermelt villamos energiát
a nagykereskedelmi piacon adják el, illetve a Mavirnak nyújtanak
rugalmassági szolgáltatást.
A magyar villamosenergia-rendszerben időről időre egyenetlenségek alakulnak ki a kereslet és a kínálat fáziseltolódása miatt
(magyarul az emberek nem feltétlenül akkor akarnak áramot
fogyasztani, amikor azt például a megújuló energiaforrásokon
alapuló erőművek megtermelik). Deme Roland úgy látja, hogy

A levegő minőségére is pozitív hatást gyakorolna az, hogy akár falusi körülmények között
is áttérnének a kapcsoltan termelt közösségi fűtésre. Ausztriában sok faluban egy-egy kis
méretű, gyakran biomassza-, azaz megújuló alapú kapcsolt erőmű szolgáltatja az áramot,
illetve a fűtést. Hazánkban a legtöbb kistelepülésen egyénileg fűtenek, sokszor kis hatékonyságú kályhákkal, amelyek rengeteg szennyező anyagot juttatnak a légkörbe.
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A magyar villamosenergia-rendszerben időről időre egyenetlenségek alakulnak ki a kereslet és a kínálat fáziseltolódása
miatt, hiszen az emberek nem feltétlenül akkor akarnak áramot fogyasztani, amikor azt például a megújuló energiaforrásokon alapuló erőművek megtermelik. A jövőben a megújulók elterjedése miatt egyre nagyobb lesz az igény a rugalmassági szolgáltatásokra, melyet a gázmotoros egységekből felépülő szabályozóközpontok hatékonyan ki tudnak elégíteni.

a rugalmassági szolgáltatásokra egyre nagyobb lesz az igény a jövőben, a megújulók miatt a Mavir igényei egyre speciálisabbá
és egyedibbé válnak. Ezt az igényt pedig az ügyvezető véleménye
szerint a gázmotoros egységekből felépülő szabályozóközpontok hatékonyan ki tudják elégíteni. Ezeket az eszközöket nevezik
az iparágban CHP-knek.
A CHP-k hőoldalon hatósági ármegállapítás alá esnek, ami
azt jelenti, hogy az állam a fűtési szezon előtt minden évben meghatározza, hogy abban az évben milyen maximált áron vehetik át
a távhőtermelők által megtermelt hőt a távhőszolgáltatói engedélyesek. Vagyis a hőenergia árában nincs mozgásterük a termelőknek. Technikailag ezek az egységek alapvetően a gázmotorokon alapulnak. Miközben ezek eltüzelik a jellemzően földgázalapú
üzemanyagot, egyszerre termelnek hőenergiát, illetve hajtanak meg
egy generátort, amely áramot termel. Tehát itt nem egymás után
kapcsolt energiatermelő egységek üzemelnek, hanem a kétféle művelet gyakorlatilag egy lépésben, párhuzamosan megy végbe.
„Úgy gondolom, hogy a 2011 előtti támogatási rendszer megszüntetése racionális döntés volt, mert a kapcsoltak akkori 20 százalékos villamosenergia-termelési piaci részesedése, annak támogatási terhével nem volt fenntartható. A mostani 10 százalékos
részesedést viszont stabilan és piaci alapokon el lehet érni – érvel
Deme Roland. – Itt felmerül az a nemzetgazdasági kérdés, hogy
a két éra közötti nagyságrendileg 10 százaléknyi piaci részesedés
– amelyet a nagyobb támogatáson keresztül 2011-ig sikerült fenntartaniuk a kapcsoltaknak – megérte-e. Mert nyilván jóval előnyösebb volt az a környezetvédelmi, szén-dioxid-kibocsátási szempontból nagy hatékonyságú kapcsolt termelés, de jelentős költségekkel
járt. Én nem ismerek olyan elemzést, amely azt vizsgálta volna,
hogy a KÁT-os rendszerben működő kapcsolt termelés támogatása
mennyire váltotta be a hozzá fűzött elvárásokat, pedig nagyon érdekelne az eredménye.”

Az erősen támogatott környezetben az ügyvezető úgy tapasztalta, hogy nyáron (amikor alacsonyabb a lakossági hőigény) a kapcsolt energiatermelő eszközök 65 százalékos hatásfokon üzemeltek (amelyet előírásba is foglaltak minimumértékként), míg télen,
amikor fűtési szezon van, ez a hatásfok erősen közelítette a teljes
hőértékesítéssel elérhető 85-90 százalékot. Ehhez képest manapság, támogatás nélkül viszont lényegesen hatékonyabb, informatikai rendszerek által támogatott szabályozással és innovatív rendszerirányítással sikerül ezt éves szinten 80 százalék körül tartani,
ami rendkívül magas érték.
Ennek alapja, hogy a termelők akkor termelnek, amikor ez
számukra, illetve a vevő számára racionális, vagyis akkor, amikor
az értékesíthető termékekből származó bevétel összességében
meghaladja a felmerülő költségeket. Deme Roland a jövőt illetően elmondta, hogy a kapcsolt energiatermelés hozzá tud járulni
a klímavédelmi célok megvalósításához, vagyis általa növelni lehet
az energiahatékonyságot, és csökkenteni a károsanyag-kibocsátást. További beruházási ösztönzőt jelent, hogy a CHP-k – elsősorban a hatékony távhőszolgáltatásba integrálva – az energiahatékonysági irányelv alapján támogathatók.
„A kapcsolt energiatermelés képes kihasználni azokat a különféle rendszerekben rejlő szinergiákat, amire például a napelemes
rendszerek nem képesek. Annak ellenére, hogy az elektriﬁkációé
a jövő, a magyarországi lakossági energiafelhasználás nagy része
még ma is hőenergiát jelent” – állítja Deme Roland. A CHP-k téli
időszaki termelési felfutása optimálisan egészíti ki a nyári időszakban magasabb szinten termelő fotovoltaikus erőműveket.
Érdemes megfontolni, hogy amennyiben olyan berendezések
használatát kezdenénk újra támogatni, amelyek mindkét energiatermelésben képesek lennének javítani a hatékonyságon, akkor
ezzel egyszerre több oldalról lehetne hozzáadott értéket teremteni, mint ha csak a villamos energia oldalát fejlesztenénk. ¡
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Tatabánya Erőmű Kft. • tber.hu

Szerző: S. I. K.

Zöldsikerek
a Tatabánya
Erőműnél
A klímavédelem, az energiahatékonyság
és a zöldítési program áll majd a Tatabánya
Erőmű Kft. 2020-as és azt követő fejlesztéseinek homlokterében – fogalmazott
dr. Sámuel Emese, a vállalat ügyvezetője.
A tavaszi két konferenciájuknak mik lehetnek a legfontosabb
üzenetei?
– Az energiaszektor nem hagyhatja figyelmen kívül az ágazatot érintő változásokat. Olyan beruházásokra van szükség,
melyek a zöldkörnyezet megóvását célozzák. A Tatabánya
Erőmű Kft. mindig élen járt ezen a területen is, ezért adtunk
otthont számos, ezzel kapcsolatos rendezvénynek.
Az elmúlt években a Tatabánya Erőmű Kft. sok fejlesztéssel
került a hírekbe. Mit tart a legnagyobb sikernek közülük?
– Mindenképpen a biokazánok beüzemelését, hiszen szolgálatba állításukkal 50 százalékos szén-dioxid-csökkenést
értünk el. A beruházás 2017 májusában fejeződött be. Az erőműben jelenleg egy biomassza-tüzelésű forróvíz-kazán, valamint két darab, egyenként 47 tonna/óra teljesítményű biomassza-tüzelésű gőzkazán dolgozik. Emellett nálunk működik hazánk legnagyobb, 388 megawattóra hő „raktározására” képes hőtárolója is. A biokazánok munkába állítása
óriási lépés volt a zöldkörnyezet megóvása terén, mi több,
42 új munkahelyet is teremtett.
Hogyan változtatják meg a klímavédelmi és zöldítési célok
a villamosenergia-kereskedelem helyzetét?
– Szerencsére olyan célokról beszélünk, melyeket Magyarország kormánya is támogat, s éppen ezért a megvalósításban az erőművek is segítséget kapnak. A szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentéséhez társul majd a leghangsúlyosabb
célkitűzésként a dekarbonizáció. Fontos, hogy az erőmű
a biokazánok üzembe helyezésével a fenti gondolatok valóra
válásában úttörő szerepet játszott és játszik ma is.

A Virtuális erőműprogram XI. díjátadó gálán, az Energiahatékony
Vállalat díj átvételén, balról Mezősi Balázs, a Magyar Innováció
és Hatékonyság Nonproﬁt Kft. (MI 6) operatív igazgatója, Szili
Katalin
n miniszterelnöki megbízott, dr. Sámuel Emese a Tatabánya Erőmű Kft. ügyvezetője, Jakab István, az Országgyűlés
alelnöke és Molnár Ferenc, az MI 6 ügyvezető igazgatója
lenti, hogy jó úton járunk, aminek része az is, hogy a 120 éves
erőmű az évforduló alkalmából 120 fa elültetését vállalta.

Milyen beruházások állnak önök előtt 2020-ban és azt követően?
– Stratégiai feladatunk egy elvételes-kondenzációs gőzturbina beszerzése, melynek megléte esetén a forróvizes kazánnal együtt tudnánk villamos energiát termelni, még hatékonyabban dolgozva ezen a területen. Úgy fogunk eljárni, hogy
az energiaszektorban közismert környezettudatos világlátásunk mások számára is példa legyen. Az erőmű, más ágazati
szereplőket is bevonva, döntő szerepet tölt be a biomasszatermelés kereteinek meghatározásában.
A villamosenergia-iparról nem sokan gondolják azt, hogy
nőies szakma. Hogy tapasztalja, Önnek nőként nehezebb
irányítani a céget?
– A kezdet nem volt könnyű, ugyanakkor a tények magukért
beszélnek. A Tatabánya Erőmű Kft. számai jók, ezért azt
látom, hogy a „legkérgesebb szívű” férfiak is elfogadják, ha
„mögöttük” nő áll. Noha ebben a szektorban (is) nehéz bizonyítani, de ha sikerül, akkor talán még néha előnyt is jelenthet. Az erőmű profi kollektívája nélkül azonban egy vezető
sem boldogulna. Jelenleg 23 500 lakás és 2000 intézmény
fűtését biztosítjuk, és ez 150 munkavállaló érdeme. Az eredményeink bizonyítják, hogy sikeresen tudunk együtt dolgozni. Semmi sem lehet fontosabb annál, mint úgy energiát
termelni, hogy közben megóvjuk mindazt, amit utódainktól
csupán kölcsönbe kaptunk: a Földet. ¡

Az erőmű 2019-ben megkapta az Energiahatékony Vállalat
nagydíjat. Mire kötelezi a céget ez az elismerés?
– Ez a díj a Tatabánya Erőmű Kft. valamennyi dolgozójának a kitüntetése, elismerése mindannak, amit vállalatunk
az energiahatékonyság terén az elmúlt években tett. Azt je-
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intelligens energia-ökoszisztéma

Szénsemleges és energia- A
önellátó gyártóüzem
A fenntartható városok és ipar jövőjének
egy modellje valósult meg az ABB egyik
németországi telephelyén.

cég Mission to Zero fenntarthatósági kezdeményezése részeként megépítette első szén-dioxidsemleges és energia-önellátó gyártelepét. A lüdenscheidi telephelyen alkalmazott technológia integrált
megoldás, amely ellátja a megújuló energia előállításának és elosztásának valamennyi feladatát, az intelligens energia-ökoszisztéma olyan példája, amelynek
összes eleme digitálisan vezérelhető és hálózatba
kötött. A telephely parkolójára telepített fotovoltaikus rendszer 3500 négyzetmétert foglal el, és évente
mintegy 1100 megawattóra, éghajlati szempontból
semleges energiát képes termelni, ami nagyjából
340 lakóház kiszolgálásához lenne elegendő. Olyan
kogenerációs erőművel kombinálva, amely kétszer hatékonyabb egy széntüzelésű erőműnél. Egy skálázható
energiamenedzsment-rendszer biztosítja a folyamatos felügyeletet, az energiatermelés, -fogyasztás és -tárolás optimális vezérlését, nagyrészt autonóm módon.
A gyártelepen további, digitálisan együttműködő
technológiákat is telepítettek, például akkumulátoros
energiatároló rendszert (BESS), valamint töltési pontokat, ahol az alkalmazottak és a látogatók is ingyenesen tölthetik elektromos autóikat. A cég tájékoztatása szerint a rendszerelemek együttműködése növeli
az energiahatékonyságot, a fenntarthatóságot, továbbá biztosítja az erőforrások megőrzését, a valódi, zéró
kibocsátású jövő létrehozása érdekében. ¡
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hidrogén üzemanyagcella meghajtás • hulladéktérkép létrehozása

Fotó: MTI/Ujvári Sándor

Zöld légi taxit
fejlesztenek
A világ első hidrogén üzemanyagcella
meghajtású, személyszállításra is alkalmas légi járművét magyar–amerikai
együttműködésben fejlesztik a BácsKiskun megyei Jakabszálláson.

E

urópában a jakabszállási székhelyű Genevation Aircraft Kft.-t választotta a világ első hidrogén meghajtású légijármű-fejlesztési partnerének az amerikai Alaka’i
Technologies Inc.
A magyar cég tulajdonosai 2014-ben azt a célt tűzték maguk elé, hogy első termékük, a világ első hibrid
térrácsszerkezetű Genpro műrepülőgép megépítése során megszerzett tudásukat nemzetközi kutatás-fejlesztési projektekben, együttműködésekben, később pedig
nemzetközi beszállítói tevékenységekben kamatoztat-

ják. Terveik megvalósulni látszanak, hiszen a vállalat szakemberei közel
hat hónapja dolgoznak aktívan a Skai elnevezésű, ötszemélyes dróntaxi
fejlesztésén. Maga a repülőgép egyszerűnek tűnik, tervezésénél erőteljes, egyszerű, biztonságos és tiszta megoldásra törekedtek. Az óriás drón
640 kilométer hatótávolsággal, négyórás repülési idővel büszkélkedhet, és
akkor is biztonságosan le tud szállni, ha hat rotorja közül néhány leáll, végső
esetben pedig a repülőgépre szerelt ejtőernyő segít a puha földet érésben.
A hidrogén üzemanyagcella meghajtású technológiát pedig azért választották, mert az összes létező üzemanyag közül a hidrogénnek a legkisebb
a környezeti lábnyoma. ¡

Hulladékhelyzet a Tiszán
Idén a Tisza teljes hosszában feltérképezik
a hulladékhelyzetet a PET Kupa szakemberei.

A

kupa hétéves története alatt 70 tonna hulladéktól mentesült a Tisza
és annak ártere, de sok terület vár még beavatkozásra. Az expedíción
részt vevő önkéntesek, hulladékgazdálkodási szakemberek és kutatók segítségével mérik fel a műanyagszennyezés gócpontjait. A program célja a teljes
folyóra kiterjedő hulladéktérkép létrehozása, amelynek segítségével hatékonyabbá tehetők a folyótisztítási akciók.
A szennyezettség elsősorban a megfelelő hulladékgazdálkodási rendszerek, valamint a háztartási hulladékok kezeléséhez szükséges infrastruktúra
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hiányára vezethető vissza a Tisza felső, határon túli szakaszain. Tavaly május végén és június elején onnan több
mint tízezer tonna hulladék érkezett, amit az év végére
sikerült eltávolítani a folyóból.
A 4P (Plastic Pollution Prevention Project) expedíció
nyilvános, megfelelő vízi jártassággal bármelyik szakaszához lehet csatlakozni. A résztvevők 2020 őszéig a teljes folyót végighajózzák, és közben felmérik az elsősorban szabad szemmel is látható műanyag-lerakódások pontos helyét és méretét. Ezeket a lerakódásokat szisztematikus
analízisnek vetik alá, majd regisztrálják a különböző műanyagtípusokat. A szakemberek reményei szerint az ingyenes applikációval elérhető adatbázis segíteni fogja a vízi
túrázók, horgászok, természetjárók, továbbá a vízgyűjtő
területen élők bekapcsolódását a természetvédelembe. ¡

személyes adatok kezelése • jogellenes letöltések

Drága mulatság a GDPR M
Az elmúlt mintegy másfél évben már 58 alkalommal büntetett a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (NAIH), a bírságok
összege pedig meghaladta a 140 millió forintot.
Európában a British Airways a GDPR eddigi legnagyobb vesztese, több mint 66 milliárd forintnak
megfelelő büntetést kellett ugyanis kifizetniük.

agyarország aktivitásával a kontinens legjobbjai között szerepel az adatok védelmét illetően,
ezzel az egyik leggyakrabban fellépő ország Európaszerte Spanyolország, Románia, Németország és Bulgária mellett. 2018 májusa óta 58 alkalommal szabtak
ki bírságot hazai cégekre az általános adatvédelmi
rendelet megsértéséért. Leggyakrabban a személyes
adatok kezelésére vonatkozó elvet sértik meg a vállalatok, a bírság összege esetenként átlagosan 25 millió
forint volt. Az első gigabírság a francia adatvédelmi
hatóság nevéhez fűződik, a szervezet 50 millió euróra
bírságolta a Google-t, mert a keresőóriás nem megfelelően tájékoztatta felhasználóit a különböző szolgáltatásain átívelő, hirdetések megjelenítéséhez használt
adatgyűjtésről. Európában az eddigi legnagyobb, több
mint 66 milliárd forintnak megfelelő bírságot a British
Airways könyvelhette el, de szintén több tízmilliárdot
kellett ﬁzetnie a GDPR megsértése miatt a nemzetközi
szállodaláncnak, a Marriott Internationalnek.
Az EY cég tapasztalata szerint a legtöbb szervezet
a mai napig késik a GDPR-megfeleléshez szükséges ITfejlesztések befejezésével, amivel további bírságokat
kockáztatnak. Zala Mihály, az EY információbiztonsággal foglalkozó vezetője hangsúlyozta, hogy ez azért
okoz jelentős kockázatot, mert a kiberbűnözők folyamatosan keresik azokat az elavult szoftvereket, amelyeken keresztül könnyen és gyorsan lophatnak tömegével
személyes adatot. ¡

Kevesebbet kalózkodunk
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának felmérései szerint közel harmadával csökkent a filmek
és a zenetartalmak illegális letöltése Magyarországon.
Annak ellenére, hogy a pozitív trend Európában is érzékelhető, a kalózkodás tagállamonként eltérő mértékben ugyan, de továbbra is komoly problémát jelent.

P

omázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke az EU 28 tagállamára kiterjedő felmérésre hivatkozva arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy 2017ben és 2018-ban összességében mintegy 12 százalékkal csökkentek a jogellenes
letöltések. Míg a ﬁlmek és zenetartalmak esetében radikálisan mérséklődött
a kalózkodás mértéke, addig tévéműsorok (sportközvetítések, sorozatok stb.)
esetében közel 3 százalékkal emelkedett. A kimutatás szerint a magyar internetezők havonta átlagosan 12 alkalommal használnak fel jogellenesen védett online tartalmat. A tagállamok között e téren is komoly különbségek vannak: míg
egy átlagos lettországi internethasználó havonta csaknem 26-szor vett igénybe kalóztartalmakat, addig ez a szám Finnországban mindössze négy. A tanulmány szerint a nemzetek közötti eltéréseket főként az egy főre jutó jövedelem,
az egyenlőtlenségek mértéke, az adott nemzeti piac jellemzői, a törvényes kínálat köre és elérhetősége okozza. ¡
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gépi tanulás, fuzzy logika, Együttműködési Szabadalmi Osztályozás, oltalmazhatósági teszt

Sze
erző: Dr. Haran
ngozó Gáborr európai és magyar szabadalm
mi ügy vivvő

Mesterséges intelligencián
alapuló találmányok
szabadalmaztatása (1. rész)
A technikai fejlődés napjainkban eljutott arra a szintre, amikor már nemcsak az ember lehet
okos, hanem egy gép is. Világszerte milliók használnak okostelefont, okosórát, okos mosógépet és más hasonló okoseszközöket, miközben nemcsak a személyes használati tárgyaink
és az otthonaink válnak intelligenssé, hanem a közlekedésben is megjelennek az önvezető
járművek. Az orvosi diagnosztikai rendszerek vagy a gyógyszerkutatások ma már szinte elképzelhetetlenek mesterséges intelligencia nélkül, de az élet számos más területén is egyre
szélesebb körben alkalmaznak mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat.

A

mesterséges intelligencia mint fogalom az 1950-es
években jelent meg először a tudományos életben,
bár ez idő tájt még erősen a számítógép-programozáshoz kötődött. A mesterséges intelligenciát ma már
számos megközelítésből különféle módokon deﬁniálják. Az egyik
ilyen széles körben elfogadott deﬁníció szerint a mesterséges intelligencia olyan gép (számítógép), amely utánozza azokat a kognitív funkciókat, amelyeket az emberi elmének tulajdonítunk. Ilyen
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kognitív funkció például a tanulás, a mintafelismerés vagy a problémamegoldás.
A mesterséges intelligencia fejlődéstörténetében mérföldkövet jelentett, amikor 1997-ben az IBM által megalkotott Deep
Blue sakkszámítógép legyőzte Garri Kaszparov sakkvilágbajnokot. Hasonló világszenzáció volt az első háztartási robotporszívó,
a Roomba megjelenése 2002-ben. Bár ma már megszokott alkalmazás szinte minden okostelefonban, alig több mint tíz évvel

paragrafus

gépi tanulás, fuzzy logika, Együttműködési Szabadalmi Osztályozás, oltalmazhatósági teszt

ezelőtt, 2008-ban jelent meg a Google által kifejlesztett, neurális
hálózat alapú beszédfelismerő alkalmazás, amely az ember-gép
interfész fejlődésében új dimenziókat nyitott. Főként a gyerekek
örülhettek annak, amikor 2010-ben a Microsoft piacra lépett
az Xbox Kinect videojáték-vezérlővel, amely a felhasználó testmozgásának valós idejű követésével (a többi között az újszerű
mélységérzékelésnek köszönhetően) magas fokú interaktív játékélményt nyújtott. Szintén korszakalkotó jelentőségű volt az Apple
által 2011-ben kifejlesztett Siri virtuális asszisztens, amely az első,
természetes nyelvet használó felhasználói interfész volt. A Google
2012-ben mutatta be az első önvezető autóját, és ezzel már bepillantást engedett a jövő közlekedésébe is. Szintén a Google fejlesztette ki az AlphaGo szuperszámítógépet, amely 2016-ban legyőzte
az akkori govilágbajnokot.
Az imént említett eszközök csak kiragadott példák azon érdekes, hasznos vagy éppen jövőbe mutató eszközök, technológiák
közül, amelyek a mesterséges intelligencia tudományos módszereit átültették a gyakorlatba, és azokat a mindennapi életünk részévé tették.
Az elmúlt két évtized során a mesterséges intelligenciával foglalkozó tudományos publikációk száma robbanásszerűen nőtt, és
ezzel párhuzamosan a mesterséges intelligenciát alkalmazó műszaki berendezések, technológiák szabadalmaztatása is jelentős
növekedésnek indult. A fejlődés tempóját jól mutatja, hogy 2012
és 2017 között évente átlagosan közel 30 százalékkal emelkedett
világszerte a mesterséges intelligenciával kapcsolatos azon találmányok száma, amelyekre szabadalmi bejelentést tettek. Szabadalmaztatás szempontjából a mesterséges intelligencia tudományterületei közül kiemelkedik a gépi tanulás, amely forradalmi
változást hozott az intelligens számítástechnikai rendszerek fejlődésében. A Szellemi Tulajdon Világszervezet (World Intellectual
Property Organization; WIPO) által 2019-ben közzétett adatok
szerint az összes, mesterséges intelligenciával kapcsolatos szabadalmi bejelentés mintegy 90 százaléka gépi tanulást (is) magába
foglaló műszaki megoldásra irányult.
A gépi tanuláson belül jelenleg főként a neurális hálózatok,
a felügyelt tanulási algoritmusok, a valószínűségi gráfalapú modellek és az osztályozók, klaszterezők alkalmazása a legintenzívebb.
A gépi tanulás mellett említést érdemel még a logikai programozáson alapuló szakértői rendszerek, valamint a fuzzy logika
alkalmazása is műszaki feladatok megoldására; az ilyen tárgyú szabadalmi bejelentések száma is jelentős növekedést mutatott az elmúlt években. A gazdasági ágazatok között kiemelkedően magas
a mesterséges intelligencia alkalmazása a távközlésben, a szállításban, az elektronikus eszközök gyártásában, a gyógyászatban, a biztonságtechnikában és a pénzügyi szektorban.
A mesterséges intelligencián alapuló találmányok szabadalomengedélyezési joggyakorlata nemzetközi szinten még formálódik,
és bár a vizsgálati elvek kikristályosodására még éveket kell várni,
a két legnagyobb szabadalmi hivatal, az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) és az Egyesült Államok Szabadalmi és Védjegy Hivatala (USPTO) már megtette az első lépéseket a közös gondolkodás érdekében. A két nagy hivatal a saját szabadalmi osztályozási
rendszeréből kiindulva 2010-ben megkezdte az ún. Együttműködési Szabadalmi Osztályozás (Cooperative Patent Classiﬁcation;
CPC) kidolgozását, amelynek célja egy nemzetközileg is elfogadott, egységes szabadalmi osztályozási rendszer létrehozása volt.

Az újonnan kidolgozott osztályozási rendszerben a mesterséges
intelligenciával kapcsolatos találmányokat egy külön alosztályba
(G06N) sorolták. Ebben az alosztályban kaptak helyet a biológiai
modelleken alapuló számítógépes rendszerek, azon belül a neurális hálózati modellt és a genetikai modellt alkalmazó számítógépes
rendszerek, továbbá a tudásalapú modelleken és a speciális matematikai modelleken alapuló számítógépes rendszerek. Ez utóbbi
csoport részét képezik a fuzzy logikát, valamint a káoszelméleti és
egyéb nemlineáris modelleket használó számítógépes rendszerek.
Az együttműködés sikerét jelzi, hogy 2013-tól kezdve már
mindkét hivatal a közösen létrehozott szabadalmi osztályozási
rendszert használja, és azóta számos más szabadalmi hivatal is áttért a CPC használatára.
Felmerül azonban a kérdés, hogy miként lehet szabadalmat
szerezni olyan műszaki megoldásokra, amelyek újdonsága kizárólag a mesterséges intelligencia alkalmazásában rejlik, miközben
a mesterséges intelligenciát megvalósító eszközök, vagyis az algoritmusok, számítási modellek, szabályhalmazok, adatstruktúrák
mind kifejezetten absztrakt, többnyire matematikai eszközök, melyek önmagukban általában ki vannak zárva az oltalmazhatóság
köréből. A szabadalom megszerzéséhez ráadásul többnyire még
az sem elegendő, hogy az ilyen absztrakt eszközöket számítógépek
programozásával valósítják meg.
Nos, a válasz bizony nem egyszerű, tekintettel arra, hogy a kifejezetten a mesterséges intelligencián alapuló találmányok vizsgálatára vonatkozó módszereket még nem dolgozták ki, és emiatt
a szabadalmi hivatalok a mesterséges intelligencia alapú találmányok vizsgálatánál egyelőre kénytelenek a számítógéppel megvalósított találmányokra vonatkozó, némileg általánosabb, de már
jól bevált vizsgálati elveket alkalmazni. A világ vezető szabadalmi
hivatalainak vizsgálati módszerei azonban e tekintetben korántsem egységesek, mivel a nemzeti jogrendjükkel összhangban – bizonyos tradíciók és a szabadalmaztatásban érdekelt nemzeti ipari
lobbik igényeinek ﬁgyelembevételével – többnyire saját vizsgálati
módszertant alakítottak ki, amit aztán az esetjog révén meg is szilárdítottak.
Sorozatunk következő részében röviden áttekintjük, hogy a világ jelentősebb szabadalmi hivatalai hogyan tekintenek a mesterséges intelligencián alapuló találmányokra, illetve melyek az oltalmazhatóság alapfeltételei. Az oltalmazhatóság vizsgálata azért
lényeges, mert az oltalmazhatóság köréből kizárt megoldások
esetében a szabadalomengedélyezés érdemi követelményeit, nevezetesen a világviszonylatban vett újdonságot, a feltalálói lépés
meglétét, valamint az ipari alkalmazhatóságot már nem is vizsgálják. Az oltalmazhatósági teszten sikeresen túljutott találmányok
feltalálói sem ülhetnek azonban ölbe tett kézzel, mert az általában
öt-hat évig, de néha még ennél is hosszabb ideig tartó engedélyezési eljárások során legtöbbször a műszaki részleteket jól ismerő
feltaláló és a szabadalmi jogszerzés területén tapasztalt szabadalmi ügyvivő intenzív együttműködése szükséges ahhoz, hogy
a bejelentett találmány végül egy üzleti szempontból értékes, jó
eséllyel érvényesíthető (vagyis nehezen megkerülhető) szabadalomban részesüljön. ¡
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Virtuális pénztárcáink
SMS, QR-kód, mobil pénz vagy éppen chatprogram – íme néhány pénz-

ügyi tranzakciót kiváltó innovatív megoldás a 21. századból. Napjainkban
egyre ritkábban használunk készpénzt, és rövid időn belül a bankkártyahasználat is elveszítheti hegemóniáját a piacon. Összeállításunkban
virtuális pénztárcáinkban kotorásztunk egy kicsit.

A

közhiedelemmel ellentétben nem a föníciaiak, hanem
Kis-Ázsiában, az Égei-tenger partjától keletre élő lüdek
fedezték fel elsőként a nemesfémek hatalmát, és verték az első arany- és ezüstpénzeket i. e. a 7. században.
Az újító megoldást előbb a görögök, majd később a rómaiak is átvették, elterjesztve a pénz fogalmát és használatát egész Európában.
A fémpénzek hegemóniája – néhány elszigetelt példát leszámítva –
évszázadokon keresztül megkérdőjelezhetetlennek számított, de
az ipari forradalom után egyre nagyobb hiány alakult ki a nemesfémek piacán, ezért a kereskedők előbb váltókat adtak ki, majd ezekkel a váltókkal kereskedni is kezdtek. Idővel a bankok bocsátották
ki a váltókat, melyeket a 19. századtól bankjegyeknek neveztek el,
mígnem végül az állam szerezte meg kibocsátásuk monopóliumát,
így váltak a bankjegyek egy-egy ország törvényes ﬁzetőeszközévé.
Érdekesség, hogy az első papírpénz, mintegy ezer évvel megelőzve a nyugati világot, már a 7. században használatba került,
méghozzá Kínában, a Tang-dinasztia uralkodása idején. Marco
Polo (1254–1324), a híres velencei utazó személyesen tapasztalhatta meg, hogy a kereskedések során nagy alakú papíros anyagú
eszközt használtak csereeszközként. Útinaplójában külön fejezetet
szentelt a kínai pénzügyi újításnak. Jól mutatja az akkori Európa
felsőbbrendű hozzáállását a Távol-Kelethez, hogy az utazó feljegyzéseit kétségbe vonták. Vélhetően a legrégebbi, ma is létező bankjegyet valamivel később, feltehetően 1375 körül, Hongwu császár
uralkodása alatt készítették.
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A mindenható plasztik
A bankkártya megjelenésére egészen a 20. század közepéig kellett
várni, amikor is a legenda szerint egy bizonyos Frank McNamara
nevű bankár akkor szembesült azzal, hogy otthon felejtette
Hosszú időn keresztül a bankkártyákat bolti vásárlás során,
a terminálba dugták be, hogy a chipet le tudja olvasni az eszköz, vagy a mágnescsíkot húzták le a terminálon – ma már
elég közel tartani hozzá. A MasterCard 2003-ban, a ﬂoridai
Orlandóban indította el pilottesztjét, Magyarországon 2010
körül terjedt el az érintéses ﬁzetés.

it

bankkártya, online fizetés, társadalmi hitelrendszer, mobilfizetés, kriptovaluta

a pénztárcáját, amikor ﬁzetni akart egy étteremben. A kellemetlen helyzet végül a pénzügyi világot gyökeresen megváltoztató
ötletet eredményezett, és alig egy esztendővel később a Hamilton Credit Corporation kiadta az első, bankhoz kötött bankkártyát, a Diners Clubot. A termék olyan sikeres lett, hogy már egy
éven belül húszezer darab került forgalomba. Kelet-Közép-Európa
első bankkártyája az MKB Bank nevéhez fűződik, azonban magánszemélyek nem, kizárólag devizabetéttel rendelkező cégek
igényelhettek bankkártyát, az esetleges túlköltésekhez a banknál
vezetett számláik szolgáltak fedezetül. A pénz mintegy 2700 éves
történetében évszázadokon keresztül alig történt némi változás,
ám az elmúlt évtizedekben hihetetlenül felgyorsult a ﬁzetőeszközök innovációja.
Hosszú időn keresztül a bankkártyákat kétféleképpen lehetett
használni vásárláskor: a terminálba dugták be, hogy a chipet le
tudja olvasni az eszköz, vagy a mágnescsíkot húzták le a terminálon. Ma már ki sem kell adni a kezünkből a plasztikkártyát, elég közel tartani a terminálhoz. Annak ellenére, hogy itthon 2010 táján
terjedt el az érintéses ﬁzetés – elsőként a nyári fesztiválok ﬁatal közönsége ﬁzethetett alkalmi kártyákkal –, a PayPass, valójában nem
is számít új technológiának. A MasterCard közel egy évtizeddel
korábban, 2003-ban, a ﬂoridai Orlandóban indította el pilottesztjét, amikor 16 ezer vásárló több mint 60 üzletben próbálhatta ki,
mennyi időt spórol, ha csak a terminálhoz érinti a bankkártyáját.
Magyarországon a kényelmi szempontok miatt ötezer forint alatti
tételeknél nem kérnek PIN-kódot a terminálok.

Chateléstől a vásárlásig
Az online ﬁzetési megoldások közül messze a legnépszerűbb
a PayPal, ami nem más, mint egy meglévő banki infrastruktúrára épülő internetes ﬁzetési rendszer. Ez a szolgáltatás lehetővé
teszi a felhasználóknak az egyszerű ﬁzetést, a webáruházak üzemeltetőinek pedig a biztonságos pénzfogadást. Alkalmazásával
kiküszöbölhetők az internetes visszaélések, ugyanis ha mégsem
a megfelelő terméket vagy szolgáltatást kapja a megrendelő,
akkor a pénzt visszautalják. A PayPal tranzakciós díja az elutalt
összeg 1,9–3,4 százaléka között van, és minél több vásárlást bonyolítunk le, annál kevesebb lesz a jutalék. A regisztráláshoz elég
egy e-mail-cím, és csak a felhasználói ﬁókban kell egyszer megadni bankkártyaadatainkat. A PayPal segítségével átutalásokat is
fogadhatunk.
Kínában egy közösségi média platform, a 2011-ben létrejött
WeChat uralja a piacot, és bár eredetileg üzenetek küldésére, képek és videók megosztására jött létre a felület, napjainkban már
a számlákat is ezen keresztül ﬁzetik a kínaiak, és pénzt is utalhatnak egymásnak vele. A platform használata nem csak a gazdagok
körében elterjedt, a közel egymilliárd regisztrált felhasználó egyértelműen arra utal, hogy még a szerényebb körülmények között
élők is ezt a rendszert használják bevételeik és kiadásaik kezelésére
az országban. A WeChat más iparágakra is hatással van a közel
másfél milliárdos lélekszámú országban; a kínai Ubert felvásárló
Didi közösségitaxi-szolgálat kezdi szinte teljesen kiszorítani a hagyományos taxikat, készpénzt viszont nem nagyon fogad el, és
nem meglepő módon a WeChat marad ez esetben is az egyetlen
ﬁzetési forma. A dübörgő turizmus hatására már Európában is találkozhatunk a szolgáltatással, hiszen sokan ráeszméltek arra, hogy

A Kínában elterjedt WeChat eredetileg üzenetek küldésére,
képek és videók megosztására jött létre, ma már a számlákat is ezen keresztül ﬁzetik a kínaiak, és pénzt is utalhatnak
egymásnak vele.

a gazdag kínai turisták szívesebben költenek a digitális pénztárcájukból. A londoni piacokon pedig már számos helyen be is üzemelték a WeChat Pay-t, a Budapest Airport – Európában az elsők
között – három új, a kínai turisták által preferált ﬁzetési rendszert
vezetett be a repülőtéren, köztük a híres közösségi platformot.
Az ázsiai ország hamarosan szintet léphet ezen a területen:
2015-ben vezették be a Sesame Credit nevű „társadalmi hitelrendszert”, mely adott pontszámban határozza meg a felhasználó
hitelképességét. A kiszámítási procedúra nemcsak a teljes, digitálisan tárolt ﬁzetéstörténetet veszi ﬁgyelembe, hanem a személyi
azonosítóval összekötött teljes internetes tevékenységet és közösségimédia-jelenlétet. Ezt a lehetőséget egészítheti ki a Kína nagyvárosait lefedő, mesterséges intelligenciával felvértezett kamerás
térﬁgyelő rendszer, vagyis hamarosan megvalósulhat az arcazonosítás alapján történő ﬁzetés.
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dimenziós vonal- vagy pontkódot használnak, amely eredetileg
az angol Quick Response (gyors válasz) kifejezés rövidítése. A QRkódot még jóval korábban, a kilencvenes évek közepén Japánban
fejlesztették ki. Legfőbb előnye, hogy bármilyen szögből lefényképezhetjük, ennek köszönhetően a műveletet nem lehet elrontani.
A kódot akkor is értelmezi a mobil, ha ferde a kép, a beolvasás folyamata pedig mindössze néhány másodpercig tart.
Egyre gyakrabban találkozhatunk QR-kódokkal hirdetéseken,
plakátokon, szórólapokon, weboldalakon. A QR-kód második generációja új szemléletet hozott ebbe a szegmensbe, ugyanis segítségével másolhatatlan és hamisíthatatlan dokumentumokat hozhatunk létre. A mozgó, akár másodpercenként is változó QR-kód
megannyi adatot képes magába foglalni, például a felhasználó
fényképét, ujjlenyomatát is a kódba foglalhatjuk, ami meggátolja a visszaéléseket vagy egy korlátozott alkalomra szóló belépő
többszörös felhasználását, ezzel pedig feleslegessé válhat az online
vásárolt jegyek kinyomtatása. A technológia akár még a fényképes igazolványokat is helyettesítheti. A különleges titkosítási technológia segítségével az új generációs mozgó QR-kódot kizárólag
az arra jogosult szervezet vagy vállalat tudja kibocsátani, ezzel
szemben az ellenőrzésére gyakorlatilag bárki képes az ingyenesen
hozzáférhető alkalmazással.
Nemcsak a pénzünket tehetjük virtuálissá telefonon, de a hűségkuponokat és a törzsvásárlói kártya applikációkat is, melyek
felhasználása a kutatások szerint sokkal magasabb szintet ér el,

Csak le ne merüljön a telefon
A világ egyik legszegényebb országában, Etiópiában a lakosság
kétharmada a mobilﬁzetésben hisz. Az ország GDP-jének mintegy 40 százaléka érinti ezt a rendszert, és a világon ebben az afrikai országban a legmagasabb a mobilﬁzetés gazdasági súlya.
A rendszer elindítása a Safaricom nevű helyi mobilszolgáltatóhoz fűződik, és az M-PESA nevű mobilﬁzetés rendkívül egyszerű.
A feltöltőkártyán található kódot kell elküldeni a szolgáltatónak,
mely hozzáadja a tulajdonos mobiltárcájához a feltöltés összegét.
Az M-PESA sok mindenre használható az országban, nemcsak
utazni lehet vele, de a kiskereskedelemben és a szolgáltatási szektorban is elfogadják. A szolgáltatás az elmúlt években már számos
afrikai országban megjelent, és a fejlődő országok fő ﬁzetési formájává vált. De elérhető Albániától Indiáig számos államban, sőt
több kelet-európai országban, például Romániában is.
Több kontinensen – a technikai fejlődés jóvoltából – ötvözték
a bankkártya és az okostelefonok adta lehetőségeket, így a mobilﬁzetés technikai feltételei napjainkban már alapnak számítanak:
egy NFC-képes, internet-hozzáféréssel rendelkező és a QR-kód értelmezésére képes okostelefonra van hozzá csupán szükségünk.
A mobilok a vezeték nélküli technológia (a Near Field Communication, azaz a közeli rádiófrekvenciás kommunikáció) segítségével
kommunikálnak a ﬁzetési terminállal. A mobilﬁzetés egyik leginkább terjedő változata a QR-kód, ilyenkor a művelethez egy két-
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ha nem kell külön keresgélni a nyomtatott verziójukat, melyeket
gyakran éppen a másik táskájában vagy zsebében hagyott a feledékeny vásárló.
QR-kódos ﬁzetési megoldással került a 2019-es év legizgalmasabb digitális pénzügyi fejlesztései közé egy magyar startup,
a BlockBen a FinTechShow-n. A tervek szerint idén induló BlockBenPay egy mobilalkalmazás használatával – a bankokat kihagyva – biztosít lehetőséget az azonnali biztonságos ﬁzetésre QR-kód
segítségével. A rendszer különlegessége, hogy bevételeinket és kiadásainkat egy aranyalapú rendszeren belül kezelhetjük, amely
megvéd a szélsőséges árfolyam-ingadozásoktól, sőt még azt is
lehetővé teszi, hogy ﬁzetéseinkkel akár aranytartalékainkat is növeljük a vásárlások után járó, aranyalapon számolt visszatérítésnek
köszönhetően. Mindez annak tükrében lehet hasznos, hogy a világ jegybankjai 50 éve nem látott mértékben vásároltak aranyat:
csak az előző év első felében 374 tonnát.
Az úgynevezett proximity payment – bolti ﬁzetés – alkalmazások egyelőre elsősorban a tengerentúlon hódítanak. Az Egyesült
Államokban a felmérések szerint a lakosság mintegy negyede kipróbálta már ezt a lehetőséget, azaz az egy-egy cég által fejlesztett applikáción keresztül történő vásárlást. Az új iparágra belépő
kereskedők legfőbb célja, hogy megtörjék a bankkártya-kibocsátók dominanciáját ezen a területen, és kikerüljék a magas tranzakciós illetékeket.
A mobilﬁzetési alkalmazás tekintetében az Egyesült Államokban, meglepő módon, egy kávézólánc, a Starbucks volt a legnépszerűbb néhány éve. A szakértők szerint a siker egyrészt a vendéglátólánc népszerű hűségprogramjának, másrészt a piacra lépés
időpontjának tudható be. A Starbucks ugyanis olyan technológiai
óriásokat előzött meg ezen a piacon, mint az Apple, a Google vagy
éppen a Samsung. A trendek alapján egyértelműen kijelenthető,
hogy folyamatosan nő azoknak a cégeknek a száma, melyek erre
a piacra akarnak belépni, hiszen a vásárlók adatainak és vásárlási

szokásainak megszerzése igen komoly értéket jelenthet marketingszempontból is.

A sosem létezett pénz
Több mint egy évtizede a ﬁzetési megoldások egy alapjaiban új
típusa jelent meg a piacon, amely nehezen illeszthető az online
ﬁzetési rendszerekbe vagy a hagyományos pénzeszközök listájába. A kriptovaluta egy olyan pénzforma, amely nem létezik érme
vagy papír formájában, kizárólag az online térben értelmezhető,
és bonyolult matematikai megoldások révén kerül kibocsátásra.
A neve a kriptográﬁa miatt, az angol crypto szóból, illetve előtagból származik, ami jelentése szerint a hagyományos szöveget
megfejthetetlenné és titkossá változtatja; ez a folyamata a titkos
adat kóddá változtatásának az extra biztonság eléréséhez. A legelső kriptovaluta a bitcoin volt, napjainkban mintegy másfél ezer
ilyen típusú valuta létezik az interneten, és az az érdekessége, hogy
bár elsősorban online ﬁzetési eszköz, azaz bitcoinért terméket
vásárolhatunk, azonban egyúttal befektetési formaként is tekinthetünk rá, ugyanis egy bitcoin értéke február közepén körülbelül 9000 euró volt. Fontos megjegyezni, hogy a kriptovaluták
árfolyam-ingadozása kiszámíthatatlan, egy átlagos befektető számára teljesen értelmezhetetlen folyamatok befolyásolják. Jogi
helyzetük ráadásul a mai napig szabályozatlan, visszaélések vagy
lopás esetén nem védik a befektetőket garanciaintézmények sem.
Ám a legnagyobb problémát a rendszer felépítése jelenti. Jó példa
erre a QuadrigaCX cég esete, melyre mintegy 115 ezer befektető
bízta pénzét virtuális valutában, Bitcoinban vagy Etherben vezetett számlán, összesen 166 millió euró értékben. A kanadai kriptotőzsde kereskedési volumen alapján az ország vezető tőzsdéje volt,
ám 2019 elején a cég harmincéves alapítója, Gerald Cotten váratlanul meghalt, és csak ő tudta a jelszót a QuadrigaCX trezorjához,
ahol az ügyfelek pénzét tartották… ¡
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Szerző: B. Á.

Szemléletváltás
a járóbeteg-ellátásban

„Nemcsak szemléletében, de megoldásaiban is teljesen új alapokra fektetett, járóbeteg-szakellátást segítő medikai szoftvert hoztunk létre” – hangsúlyozta dr. Pásztohai Sándor, az Asseco Magyarország vezérigazgatóhelyettese. A hazai egészségügyi ágazat egyik legnagyobb múltú, legdinamikusabban fejlődő, meghatározó kórházi informatikai szolgáltatója
az Intuitív Medikai Intelligencia (IMI) segítségével néhány éven belül
a nemzetközi színtérre is ki szeretne lépni.

A

irányítás szereplőivel is sikerült szakmai kapcsolatot kialakítaniuk. Véleménye szerint a vállalat sikere az évtizedeken
keresztül gyűjtött szakmai tudás mellett arra vezethető viszsza, hogy a vállalatvezetés, a munkatársak elkötelezettek, és
a mindennapi munkában megmaradt a közvetlen, családias
hangulat. Ennek köszönhetően a szervezet stabil, a fluktuáció pedig rendkívül alacsony.
A vezérigazgató-helyettes kitért arra is, hogy az elmúlt
években a világ több országában is elindult egy stratégiai
gondolkodás, ennek következtében a tüneti kezelések helyett
az egészség és a páciens került a középpontba. A jövő informatikai fejlesztéseinél is stratégiai gondolkodásmódra van szükség, hogy figyelembe vegyék a változásokat. Ehhez meg kellett teremteni a szervezeti kereteket a vállalaton belül. Ezért
az Asseco 2016-ban létrehozta az Innovációs és Tudásközpontot (ITK), melynek vezetője, Morvai Bálint úgy véli, hogy
az egyik legfontosabb feladatuk a szemléletváltás mellett egy

z egykori családi vállalkozás gyakorlatilag egyidős az egészégügyi informatika magyarországi
megjelenésével, és megújulási képességüknek köszönhetően az egyik legnagyobb piaci szereplővé
nőtte ki magát itthon ezen a területen. Szakmai elismertségüket is jelzi, hogy 2012-ben Európa hatodik legjelentősebb
szoftverfejlesztője, a több mint ötven országban működő
Asseco cégcsoport vásárolta meg őket. „Az 1990-es évek óta
folyamatosan fejlesztett termékünk jelenleg közel hatvan
kórházi ügyfelünkön keresztül mintegy 28 ezer felhasználóig jutott el” – érzékeltette a hazai piacon betöltött szerepüket dr. Pásztohai Sándor. Azt is elmondta, hogy a zászlóshajónak számító MedWorkS szoftver mellett egyre több
speciális területre – onkológia, betegbiztonság, háziorvosi
praxisközösségek, ápolás – fejlesztett egyedi alkalmazások révén bővítették ügyfélkörüket. A köz- és magánfinanszírozott
egészségügyi szolgáltatók mellett az egészségügyi ágazati
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diagnosztikai és laborvizsgálatok eredményeit lehet összegyűjteni, hanem a páciens által az otthonában mért adatokat
is, így az orvos például a cukorbetegek és vérnyomásproblémákkal küzdők esetében azt is láthatja majd, hogy mi történt
két kontroll között.
„A betegéletút funkció a páciens medikai rendszerben
rögzített összes korábbi adatának idősorrendbeli lehetőségét teremti meg, az electronic health records (eHR) pedig
egy konkrét betegre vonatkozó, a rendszer bármely pontjáról elérhető kórelőzményt tesz elérhetővé” – emelte ki az IMI
két újabb lényeges elemét dr. Pásztohai Sándor, hozzátéve,
a rendszerben más egészségügyi intézmények által végzett
vizsgálati eredmények is megjeleníthetők. Mindezek a járóbeteg-szakellátásban dolgozó szakmai személyzet számára
hatékonyabb munkavégzést, a páciens számára pedig eredményesebb, a gyógyuláshoz rövidebb úton vezető kezelést
eredményeznek. „Nemzetgazdasági szempontból különösen
fontos, hogy az orvosok az így megspórolt időt a betegellá-

olyan koncepció megfogalmazása volt, mellyel néhány éven
belül a nemzetközi piacra is kiléphetnek. Az ITK jelenleg két
projektre fókuszál: az egyik a kardiológia területén egy folyamatvezérelt orvosi döntéstámogató rendszer megvalósítása,
a másik pedig egy protokoll- és adatvezérelt járóbeteg-szakellátást segítő medikai szoftver kifejlesztése. Mivel lehetetlen
egy folyamatosan változó, több országot egyszerre kiszolgáló,
szakmailag koherens rendszert létrehozni, ezért az ITK közel
harmincfős csapata egy részben nyitott és rugalmas platformot hozott létre.
„A fejlesztés platformfüggetlen, testre szabható, többnyelvű, böngészőből használható, felhasználói oldalon nem
igényel telepítést, az innovatív megoldásoknak köszönhetően pedig rendkívül gyors” – sorolta az Intuitív Medikai
Intelligencia előnyeit Morvai Bálint. Az új fejlesztések termékmenedzsere, az orvos végzettségű dr. Bagyura Zsolt arra
hívta fel a figyelmet, hogy az átfogó fejlesztések az orvosokat
és az ellátásban részt vevő személyzetet a szakmailag helyes
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tásra tudják fordítani” – hangsúlyozta az IMI egyik legfőbb
előnyét a vezérigazgató-helyettes. Az új MedWorkS jelenleg
csak a járóbeteg-ellátást nyújtó intézményeket szolgálja ki,
azonban néhány éven belül szeretnék a teljes kórházi ellátásra kibővíteni a rendszert, és ezzel párhuzamosan nemzetközi
színtéren is megjelenni a termékkel. Az utóbbi esetben nem
a szoftver többnyelvűsége jelenti a kihívást, hanem az egészségügyi finanszírozási rendszerek országonkénti különbözősége. „Ehhez nemzetközi sztenderdeket kell használni és azokat folyamatosan követni” – mondta dr. Pásztohai Sándor.
A KFI_16-1-2017-0055 azonosítószámú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított
támogatással, a Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása – VÁLLALATI KFI_16 pályázati program finanszírozásában valósult meg. ¡

és gyors döntéshozatalban tudják támogatni. Véleménye szerint az egészségügyi dolgozók számára a legnagyobb kihívást
a hatalmas adminisztrációs teher jelenti. A rendszer pedig éppen a kórelőzmények, a betegéletút feltárásával segíti az ellátást, így a felesleges, sok esetben duplán elvégzett vizsgálatok
száma jelentősen csökkenthető. Az alkalmazásban működő
workflow motor segítségével az adott szakmai elvárásoknak
megfelelően olyan munkafolyamatokat lehet kialakítani, melyekkel könnyen megvalósítható a minőségbiztosítási célú
sztenderdizáció és a nyomonkövethetőség is. Az IMI-n belül
úgynevezett kontrollpontok állíthatók be, melyek az adott
pont előtti feladatok ellenőrzését teszik lehetővé. A rendszer
támogatja, hogy minden folyamat az előírt korlátokon belül,
a költségek, a határidők és a szakmai elvárások betartásával
valósuljon meg. A rendszerben nemcsak a kórházban végzett
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tájékozódás, útvonaltervezés • veszélyesnek minősített tartalom

Átalakul a Google Maps A
Idén februárban lett 15 éves a világ egyik legnépszerűbb szolgáltatása, a Google Maps, amelyet havonta több mint egymilliárd ember használ tájékozódásra és útvonaltervezésre. Az évforduló alkalmából
alaposan átalakítják a 2005 óta létező szoftvert.

z egyik legszembetűnőbb változás az alkalmazás
ikonjának megújulása lesz, de az applikáción belül is számos eddig nem ismert funkcióval találkozhatnak a felhasználók. Az ötgombos menü első két eleme
változatlan marad, az Explore (Felfedezés) továbbra
is az új helyek elérését segíti, a Commute (Ingázás)
segítségével pedig a haza- vagy munkahelyre vezető
utat lehet megtervezni a tartózkodási helyről. A harmadik gomb már teljesen új, ez a Saved (Mentett)
néven fut, és valójában arra szolgál, hogy a mentett
helyeket könnyebben lehessen elérni. A Contribute
(Hozzájárulás) menüelem a személyes tapasztalatok
közösségi megosztására való, míg az Updates (Frissítések) a helyi szakértők, illetékesek által ajánlott helyek információit teszi elérhetővé. A térkép a jövőben
jóval több információt is megjelenít, egyebek között
azt is tudni fogjuk, hány fok várható, továbbá azt is,
hogy egy általunk keresett helyszín megközelíthető-e
kerekesszékkel. Az inkognitó mód segítségével rejtve
maradhatunk a rendszer elől, azaz bárhol is járunk,
azt a rendszer nem köti össze a Google-ﬁókunkkal, ha
azonban elfelejtettünk volna erre az opcióra váltani,
akkor visszamenőleg is törölni tudjuk az adatokat,
melyek az alapbeállítás szerint 18 hónap után automatikusan törlődnek. ¡

Blokkolt letöltések A
A Google tájékoztatása szerint az idén októberben
piacra kerülő Chrome 86-os verziója már automatikusan blokkolni fogja a veszélyesnek minősített tartalmak
letöltését. Érvelésük szerint minden nem biztonságos
kapcsolaton keresztüli letöltés gyengíti a magánélet
védelmét, mivel egy esetleges támadó nemcsak láthatja, hogy mit tölt le a felhasználó, de akár le is
cserélheti a letöltés tartalmát rosszindulatú kódra.
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hírek szerint a keresőóriás fokozatosan
vezeti be a változásokat, a márciusban
megjelenő 81-es Chrome-kiadás üzenettel
ﬁgyelmeztet minden vegyes tartalom letöltésekor, a 82-es verzió esetében már egy
riasztás jelenik meg, a nyári kiadások pedig
már blokkolni fogják a vegyes tartalomban
a végrehajtható fájlok egy részét, októberre
pedig semmilyen veszélyesnek minősített
tartalom letöltését nem fogja támogatni
a Chrome. A gyakorlatban ez elsősorban
azokat a tartalmakat érinti, melyek a HTTPS
webhelyek helyett HTTP oldalakról töltődnének le. A böngészők egyébként már általánosan ﬁgyelmeztetnek a nem biztonságos
kapcsolaton keresztül érkező tartalmakra.
A blokkolás érinti a soha nem frissülő tartalmakat is, melyek elvileg kivételt képeznek
majd a tiltás alól; a Chrome biztonsági szakértői egyelőre még keresik ehhez a kiskapuhoz a megoldást. A Google ígérete szerint
a funkció idővel a Chrome mobilos kiadásaiban is megjelenik, ennek köszönhetően
az Android- és iOS-felhasználók védelme
egyaránt erősödik. A biztonsági szigorítást
minden bizonnyal más Chromium-alapú
böngészők, köztük a Microsoft Edge is követni fogják. ¡

Kovács Róbert • Vincent Mosco • Emil Brix, Erhard Busek

Kovács Róbert

Klímaváltozás
Pánik és tagadás között

saját maga válhasson majdnem mindennek az okozójává és okozatává.
A könyv szerzője arra vállalkozott,
hogy a média és a politikusok sarkos
megállapításai mögé nézzen. Célja,
hogy kilépjen az érzelmileg terhelt vitákból, ahol mindenki saját „hite” szerint csoportosítja, kisebbíti vagy épp
felnagyítja az információkat, valamint
hogy lehántsa a leegyszerűsítő és hatásvadász sallangokat, megismertetve,
hogy valójában mit tud ma erről a globális politikai és gazdasági horderejűvé lett elméletről a tudomány. •

Typotex Kiadó

Nem is olyan régen a közelgő jégkorszakról szólt az aktuális pánik. Abban
az időben a szén-dioxidra csak úgy gondoltak, mint egy jelentéktelen, „egyéniség nélküli” gázra, és a klímaváltozás
csupán egy volt a globális problémák
között. A légszennyezés, a vízszennyezés,
a talajszennyezés, a fajok kihalása vagy
éppen az „ózonlyuk” mind súlyosabbnak
tűntek. Az éghajlatváltozás azonban
„legyőzte” a többi aggodalmat, hogy

Vincent Mosco

Okosvárosok
a digitális világban

változás súlyosbodásához is. A szerző
amellett érvel, hogy a valóban „okos”
város kiindulópontja nem a fejlett technológia, hanem az eleven demokrácia
és közösségek, valamint az elkötelezettség amellett, hogy az állampolgárok az ellenőrzésük alatt tarthassák
a technológiát.
Régi városok átalakítását és teljesen új városok létrehozását célzó okosváros-projektek esettanulmányainak
bemutatásával a könyv alternatív megközelítést kínál az okosváros definiálásához, és útmutatást is ad a digitális
világban zajló városi élet jövőjéhez. •

Pallas Athéné Könyvkiadó

A biztonságosabb utcák, a tisztább
levegő, a hatékonyabb közlekedés,
a mindenki számára elérhető, azonnali
kommunikáció népszerű hívószavak.
Ugyanakkor a technológia által vezérelt okosvárosok kiterjesztik a megfigyelést, magántársaságok kezébe
helyezik a városok irányítását, szűkítik
a demokráciát, paradicsomi állapotokat teremtenek a hackereknek, továbbá
intenzíven hozzájárulnak az éghajlat-

Emil Brix, Erhard Busek

Közép-Európa
újragondolása

sít szolidaritást a migrációs válságban, és ahol csakis az erősen nemzetipopulista színezetű politika árán tartható
fenn a politikai stabilitás. Miféle esélyek
adódnak, illetve miféle veszélyek fakadnak Közép-Európa mai állapotából Európa jövőjére nézve? Lehet, hogy KözépEurópa a válsággal küszködő Európai
Unió számára utat mutató régió?
A szerzők új kötetükben ismét áttekintik régiónk helyzetét. Határozott
vonásokkal, világosan tárják az olvasó
elé régiónk teljesítményét, lehetőségeit és dilemmáit! •

Miért Közép-Európában
dől el Európa jövője?
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete

Közép-Európa az elmúlt három évtized legnagyobb európai sikertörténete, hiszen megvalósult itt a demokrácia
és a piacgazdaság, a térség integrálódott az európai gazdasági és biztonsági struktúrákba. Vagy Közép-Európa
széttöredezett és elszigetelődött régió,
ahonnan nem érkeznek Európa jövőjét
illető konstruktív javaslatok, és nem tanú-
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mechanikai törvények, húsok pácolása, füstölése, Segner-kerék

Szerző: Stöckert Gábor

A vízturbina atyja

Forrás: bme.hu

A legtöbb találmánynak létezik valamilyen
korábbi, még kezdetleges, de a működési
elvet tekintve már forradalmi és előremutató változata. Ezek azok a vívmányok,
amelyeket tökéletesítve aztán létrejöhetnek a valódi alkalmazások, de a tisztelet
a forrásmunkáknak is kijár. Ezért nehezen
lehet ma a turbinák történetéről beszélni
anélkül, hogy meg ne említenénk Segner
János András nevét.
Segner 1704-ben született az akkor
még magyarországi Pozsonyban, és egész
életében magyar nemzetiségűnek vallotta magát. Tanult szülővárosában, majd
Győrben és Debrecenben, de karrierje
a jénai orvostudományi egyetemen indult

be igazán. Nagyon fogékony volt a természettudományokra, különösen a fizikára
és a matematikára. 1730-tól néhány évig
orvosként praktizált, majd a göttingeni
egyetem professzora lett, ahol a helyi csillagvizsgálót is megalapította, 1755-től 1777ben bekövetkezett haláláig pedig a hallei
egyetemen tanított. Életében számos tudományos akadémia és társaság tagja volt, és
a tanítás mellett fáradhatatlanul kutatott
több tudományterületen. Hol fontos mechanikai törvények leírását alapozta meg,
hol tanulmányt írt a húsok pácolásáról és
füstöléséről. Legismertebb találmánya kétségtelenül a róla elnevezett Segner-kerék.

Forrás: Wikipédia

Segner János András

Segner a kerék leírását a Programa quo
theoriam machinae cuiusdam hydraulicae
raemittit című, 1740-ben kiadott munkájában tette közzé. A kerék kialakításának
lényege az volt, hogy a keréken átfolyó víz
meghajtsa magát a kereket. Vagy ahogy
Segner leírta: „…egy tetszés szerinti alakú
és nagyságú tartályt úgy kell felerősítenünk, hogy egy függőleges tengely körül
könnyűszerrel foroghasson. A tartályból
alul egy belül üres kar nyúlik ki, s ennek oldalán egy tetszés szerinti nagyságú lyukat
fúrunk. Ha az ember a tartályba vizet önt
és állandóan gondoskodik arról, hogy a lyu-

Forrás: ﬁzkapu.hu

Forrás: Wikipédia

A Segner-kerék korabeli ábrázolása

Segner-kerék egy mosogatógépben

kon kifolyó vizet pótolja, az edény a tengely
körül forogni kezd, a kifolyó víz útjával ellentétes irányban. Ez a mozgás állandóan
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fokozódik egy bizonyos sebességig.” A találmánynak ma is számos alkalmazása létezik: találunk például Segner-kereket mosogatógépekben, de a parkok öntözésére
használt berendezéseknek is állandó részei
a víz által hajtott – és ezáltal a vizet körbekörbe terítő – Segner-kerekek.
Segner maga is kipróbálta a találmányát
1753-ban, egy Göttingenhez közeli faluban,
Nörtenben, ahol egy olajütő malmot hajtott meg a kerékkel, gyakorlatilag már egy
egyszerű reakciós vízturbinaként használva
azt. Emellett a magyar tudós ezen alkalmazás méretezéséhez is végzett számításokat,
és légüres térben is kísérletezett a kerékkel.
Segner eredményei óriási hatással voltak a híres svájci fizikus-matematikus,
Leonhard Euler munkásságára, aki tökéletesítette magát a kereket is (például a kifolyócsőnek hajlított formát adott), és a
turbinák működésének elméleti leírásában is múlhatatlan érdemeket szerzett.

A Segner-kráter a Holdon

Sőt, Euler Segner nyomán fogalmazta meg
a folyadékok és merev testek mechanikájának alaptörvényeit, a róla elnevezett Euleregyenleteket. Segner János András szellemi
örökségét őrzi tehát a többi között Euler
eredményeinek egy része is, nevét pedig
utca Pozsonyban és Albertfalván, egy tér
Debrecenben, sőt a Holdon is van egy Segner-kráter. ¡
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„Az igazságot gyakran kisajátítjuk,
a tévedést soha.”
(Tatiosz)

Budapesti és Pest Megyei
Mérnöki Kamara

Magyar Mérnöki Kamara
Közlekedési Tagozat

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának
szakmai támogatásával az idén, 22. alkalommal,

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
MAGYARORSZÁGON
címmel szakmai továbbképzést és konferenciát rendez.

A konferencia időpontja és helyszíne

2020. május 13–15.
Siófok, CE Plaza****
A fő téma: A jövő közlekedési kihívásai
Témák, szekciók
Nyitó előadás: A közlekedés jövője
1. A közlekedés gazdasági, társadalmi környezete, kihívások
2. Új kihívások a közlekedésben
3. A közlekedési alágazatok kihívásai
4. A közlekedésbiztonság aktuális kérdései
A konferencia első napján délután, szakmai kirándulás keretében,
A vízi közlekedés fejlesztése témát beszélik meg a résztvevők.
A konferencia védnöke: Tarlós István kormánybiztos
A több mint két évtizedes múltú konferencia programja és a jelentkezési lap
a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának honlapján
(www.fomterv.hu/mmk) megtalálható és letölthető.

Jelentkezési határidők
• a Panoráma Hotelben kért elhelyezés esetén 2020. április 3.
• a CE Plaza és a Napfény Hotelben kért elhelyezés esetén 2020. április 30.
További információt ad Hamarné Szabó Mária: hamarne@progan.hu; +36 20/980-5554

