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Interjú Felinger Attila vegyészmérnök, akadémikussal
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zerrző: Szeged
di Im
mre • Fotó: Reviczky Zso
olt

Mindennap
teljesen újat
tenni
„Egy egyetemet a doktori képzése teszi egyetemmé – nyilatkozta magazinunknak Felinger Attila vegyészmérnök, akadémikus, akit Abonyi János ajánlott.
A Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese szerint az egyetemi oktatóknak
meg kell tanulniuk, hogy a kutatás hasznosulása rendkívül fontos szempont.
Igen korán eldőlt a sorsa, hiszen már általános iskolásként a kémiai tárgyú könyvek érdekelték. Szülői hatásra
vezethető vissza ez a vonzalom, vagy saját döntés volt?

– Ennyi idő után ezt nehéz pontosan megválaszolni, de már
általános iskolásként vonzottak a bátyám és a nővérem kémiaés matematika-tankönyvei. Azokat mindig szívesen bújtam,
akár a padláson a nyári szünetben is. Utólag visszagondolva
nyilvánvalóan nagyon keveset értettem meg azokból a tankönyvekből akkor, de magukkal ragadtak. A családunkban
egyébként nem volt hagyománya a kémiának, szüleim és
felmenőik is a mezőgazdaságban dolgoztak. Sváb őseim először Tolna megyében telepedtek le, majd dédapám Baranya
megyébe, Szőkédre költözött, ott nőttem fel én is. Ha visszagondolok, egész életemben édesapám jó tanácsát követtem,
aki azt hangsúlyozta: „Tanulj, ﬁam, mert a földből nem lehet
megélni.”

Az érdeklődés nem csitult, kémia tagozatos középiskolába járt.
Ott milyen hatások érték?

– A Pécsi Vegyipari és Vegyipari Gépészeti Szakközépiskolába jártam,
ott érettségiztem vegyészlaboránsként. Ott a kémiát olyan mélységében tanították, hogy azok az órák bevezető egyetemi előadásoknak is
megfelelő színvonalúak lettek volna. Halász György tanár úr ﬁzikaikémiai órái több mint negyven év múltán is élénken élnek az emlékezetemben. Ma is elcsodálkozom azon, ahogy nekünk, 16 éveseknek
tanította a kinetikus gázelméletet. A matematikát is a középiskolában
szerettem meg igazán, Horváth Sándor tanár úr hatására.
A kémia iránti rajongásból vegyészmérnöki pálya lett. A gyógyszerészet vagy a vegyész irány szóba sem jöhetett?

– A vegyészmérnöki képzés szépen ötvözi a kémiai és a matematikai
ismereteket. Az 1980-as években Magyarországon a vegyészmérnökképzés tananyaga sokkal közelebb állt a vegyészképzéséhez, mint
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manapság. Ma már a vegyészmérnök-hallgatók jóval kevesebb alapozó kémiát tanulnak, mint mi akkoriban. Emellett a Veszprémi
Vegyipari Egyetem komoly aktivitást fejtett ki a hallgatótoborzásban. Mire Veszprémbe felvételiztem, már több nyári vagy tavaszi
táborban is részt vettem matematika és ﬁzika felvételi előkészítőn
az egyetem szervezésében.
1985-ben végzett a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. Mi vitte az egyetemi pálya felé?

– Egyetemistaként már másodéves koromtól tudományos diákköri
munkát végeztem az Analitikai Kémia Tanszéken. Később ugyanezen a tanszéken írtam a szakdolgozatomat, majd a diplomadolgozatomat. Bár vegyészmérnöki diplomát szereztem, szinte minden
tevékenységem az analitikai kémiához köthető. Megragadott a kutatás varázsa, az, hogy alapvetően mindennap valami teljesen újat
csinálunk, miközben megoldásokat, válaszokat keresünk az ismeretlenben. Az egyetem elvégzése után Inczédy János professzor – későbbi akadémikus – hívott doktorandusznak. Ő maga azt vallotta,
hogy a kutatóknak tízévente teljesen meg kell újulniuk, és kutatási
témát kell váltaniuk. A mai specializálódott világban ennek az elvárásnak nehéz megfelelni, de ő valóban ezt az elvet követte. Az ioncsere, a kémiai egyensúlyok, a kromatográﬁa vagy a kemometria
kutatása külön-külön domináltak élete egyes szakaszaiban.
A doktori munkám eredeti témája a vegyipari folyamatokhoz
kapcsolódó műszeres analitika kutatása volt. Ez azzal járt volna,
hogy hosszú hónapokon keresztül Veszprémtől távoli üzemekben
kell dolgoznom. Gyermekeim születése miatt azonban nem vállaltam a hosszú ipari gyakorlatot, és módosult a kutatási témám.
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Én ezen könnyen túltettem magam, de Inczédy professzor még
a halála előtt is fölemlegette, hogy azt a munkát, amely miatt felvett engem, sohasem végeztem el.
Húsz éven át dolgozott a Veszprémi Vegyipari Egyetem
Analitikai Kémia Tanszékén. Ismerte minden zugát, otthon
érezhette magát. Mit kínált szülővárosának egyeteme, amiért úgy döntött, belevág az ismeretlenbe?

– Hosszú éveken keresztül eszembe sem jutott volna, hogy egyszer
majd otthagyom Veszprémet és a tanszéket, ahol a felnőttkorom
javát töltöttem, a tudásom nagy részét megszereztem. A 2000-es
évek elejére azonban teljesen megváltoztak az egyetemen a körülmények, úgy éreztem, hogy elfogyott körülöttem a levegő
Veszprémben, mindenképpen váltanom kellett. Az pedig kivételes
öröm volt, hogy a Pécsi Tudományegyetem nyitott volt arra, hogy
az itteni Analitikai Kémia Tanszékre kerülhessek. Pécshez kötött
mindig is a környéken élő rokonságom, a szőkédi szülői ház, ezért
a veszprémi évek alatt is gyakran visszajártam.
A Pécsi Tudományegyetem Analitikai és Környezeti Kémia
Tanszékén 2006-tól egyetemi tanár, 2015-től pedig tanszékvezető. 2018-tól az Általános Orvostudományi Kar Bioanalitikai Intézetének igazgatója, kutatóprofesszora. Hogyan kerül egy vegyészmérnök az Orvostudományi Karra?

– Bár a diplomámat valóban vegyészmérnökségből és azon belül rendszermérnöki és folyamatirányító szakon szereztem meg,
addig is és azóta is a kutatómunkám az analitikai kémiához köt.
A műszeres elemzések nagyon fontos alkalmazási területei az élet-
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tudományokhoz köthetők. Kromatográﬁa, elektroforézis vagy
tömegspektrometria nélkül a korszerű orvostudományi kutatások elképzelhetetlenek. A Pécsi Tudományegyetem sokkarúsága
nagyon szerencsés helyzetet teremt, és kiváló lehetőséget ad arra,
hogy az analitikai kémikusok orvosokkal, gyógyszerészekkel, biológusokkal együttműködjenek.
Kutatásait mindig a kíváncsiság vezette, ami az emberi természet lényege. Megérteni valaminek a működését – ugyanúgy, ahogy egy lelkes sofőr meg akarja érteni az autóját,
a kromatográfus az úgynevezett oszlop működésére kíváncsi. Mi nyűgözi le a kromatográfiában, és mi ez az oszlop?

– Amit az analitikai folyadékkromatográﬁában oszlopnak nevezünk, az az esetek többségében egy néhány centiméter hosszú és
néhány milliméter átmérőjű acélcső, amelyet nagy fajlagos felületű
adszorbenssel töltöttek meg. Az adszorbens a legtöbb esetben kémiailag módosított szilikagél apró gömbjeiből áll; ezeknek a gömböknek az átmérője egy hajszál vastagságának tizede-huszada. Egy
ilyen állófázissal olyan hatékony elválasztásokat lehet megvalósítani, hogy bonyolult, összetett mintákból nagyon kis mennyiségű
alkotókat is ki lehet mutatni.

modellek sok esetben rugalmasabban kezelhetők és alkalmazhatók az elválasztási folyamat leírásában, mint a klasszikus modellek.
Az Önnel készült interjúk visszatérő eleme, hogy a vegyészek között többen csak a fizikai kémiát, az elméleti, a szerves és a szervetlen kémiát tekintik „kémiának”, az analitikát alkalmazott diszciplínának, a kémia szolgálóleányának
tartják. Miből következik ez, és ez korábban is így volt?

– A kémia történetét vizsgálva azt láthatjuk, hogy az analízis a kezdetektől fogva a kémia egyik legfontosabb területe volt. Az Encyclopaedia Britannica első kiadása 1771-ben a kémia fő céljaként a testek
alkotóinak elválasztását adja meg. Közismert, hogy a holland nyelvben a kémia egyik elnevezése scheikunde (elválasztástudomány).
Ugyanakkor a Nobel-díjas Wilhelm Ostwald az 1894-ben kiadott
Die wissenschaftlichen Grundlagen der Analytischen Chemie című
könyvében úgy fogalmazott, hogy az analitikai kémia a kémián belül alárendelt szolgálóleány lesz mindaddig, amíg alapvetően kísérletes tudományág marad, különösebb elméleti hozzájárulás nélkül.
Hiába változott meg minden azóta, ez a gondolkodás világszerte
meggyökeresedett a kémikus társadalomban.

Az analitikai kémiában a legelterjedtebb elemzési módszer a folyadékkromatográfia, és ennek hatalmas piaca
van. Azt nyilatkozta, hogy mindegyik oszloptípusnak, a teljesen porózus, a héjszerkezetű és a monolit töltetnek is,
megvan a maga előnye, és ma már nincsenek nagy forradalmak a töltetek fejlesztésében. Ezek szerint nincs előrelépés, fejlődés, csak a rutin? Illetve, van még új a nap alatt
ezen a tudományterületen?

– Valóban jogosan érezhetjük azt, hogy a folyadékkromatográﬁa
területén napjainkban lelassult a műszaki fejlődés. Ennek egyrészt
az az oka, hogy a nagy hatékonyságú folyadékkromatográﬁa beérett, már több mint ötvenéves múltra tekint vissza, illetve az elterjedtsége miatt nagyon sok laboratóriumban rutinná váltak a kromatográﬁás mérések. A gyógyszergyárak az évek óta használt,
validált módszereiket nagyon nehezen cserélik le újabbakra, gyorsabbakra, márpedig ők a kromatográﬁa legnagyobb felhasználói.
Ugyanakkor az oszloptechnológia és a műszerezettség területén
rengeteg fejlesztés folyik, még akkor is, ha ezek nem hoznak ugrásszerű változást. Kíváncsian ﬁgyelhetjük, hogy a 3D nyomtatás, a miniatürizálás, a kétdimenziós elválasztások elterjedése mennyiben
tudja majd megújítani a jelenlegi elválasztástechnikai gyakorlatot.
2018. március 15-én Széchenyi-díjjal tüntették ki „az analitikai kémia területén a kromatográfia mikroszkopikus
modelljének kidolgozásával és számos anyagi rendszeren történő alkalmazásával elért, az elválasztástechnika
elemi folyamatainak megértéséhez alapvető fontosságú,
nemzetközileg is jelentős eredményei elismeréseként”.
Mik ezek az eredmények?

– A kromatográﬁában, ahogy a kémiai folyamatok zömében általában, mérlegegyenleteken alapuló makroszkopikus modelleket
alkalmaznak a jelenségek leírására. Az elmúlt 20-30 évben jelentős eredményeket értünk el abban, hogy a molekulák véletlen
bolyongása és megkötődése alapján úgynevezett sztochasztikus
modelleket dolgozzunk ki. Kiderült, hogy ezek a mikroszkopikus

A világ egyik „legbefolyásosabb” analitikusának tartják.
Hogyan befolyásolják az analitikusok a világ menetét?

– Remélem, hogy jó irányba. Az analitikai kémia az életünk minden területén megjelenik. A gyógyszerkutatási és -gyártási, az élelmiszer-biztonsági, a környezeti és klinikai vizsgálatok sikere mind
az analitikai kémikusokon múlik.
2011-ben szervezett egy szakmai konferenciát Budapesten,
amelyre a világ minden részéből 1400-an jöttek el. Miért
hasznos egy ilyen hatalmas létszámú összejövetel?

– A nagy hatékonyságú folyadékkromatográﬁa területén évente
rendeznek ehhez hasonló méretű szakmai rendezvényeket. A HPLCkonferencia 2011-ben először látogatott Magyarországra, és ez komoly nemzetközi elismerést jelentett a hazai elválasztástudomány
számára. A kiállítók ilyenkor tudják bemutatni a szakma számára
a legfontosabb fejlesztéseiket, újdonságaikat. A kutatók pedig öt
napig társaloghatnak egymás problémáiról. A személyes beszélgetéseknek, ötletátadásoknak nagyon nagy jelentősége van a tu-
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dományos fejlődésben. Most, hogy idén
a koronavírus-járvány miatt elmaradnak
a konferenciák, látjuk azt, hogy az online
térben sokkal nehézkesebben megy a
kapcsolattartás és az információáramlás.
A pécsi Kémiai Intézetben a szervetlen, az analitikai és a fizikai kémia
dominál. A szerves kémiát az Általános Orvostudományi Karon működő
Szerves és Gyógyszerkémiai Intézet
munkatársai tanítják a kémia BSc és
a vegyész MSc szakos hallgatóknak.
Az egyetemi integráció eredménye,
hogy nem működnek azonos profilú tanszékek a különböző karokon,
ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy ezt a helyzetet az is magyarázza, hogy – az Ön szavaival élve –
Pécsen „kicsi a kémia”. Miért kicsi?

– Sajnos országosan nagyon kevés hallgató jelentkezik manapság kémia BSc
képzésre vagy kémiatanárnak. A pécsi
övezetből, az erősebb középiskolákból
is nagy a többi egyetem elszívó hatása.
Az ELTE-n vagy a BME-n a százéves falakban is ott van a kémia. A Pécsi Tudományegyetemen az egyetemi szintű
kémikusképzés csak 1996 után indult el.
Ekkor már nem tudtak kialakulni olyan
méretű tanszékek sem, amelyek korábban jellemezték az egyetemeket.
Manapság milyen megoldandó problémákra koncentrálnak a Felingerlaboratóriumban?

– Továbbra is központi kérdés a számunkra, hogy hol van a kromatográﬁa
hatékonyságának a határa. Különböző
vizsgálati módszereket dolgozunk ki az
oszloptöltetek homogenitásának vagy
heterogenitásának megállapítására. Ilyen
információk ismeretében hatékonyabb
oszlopokat lehet majd gyártani. Az elválasztástechnikai folyamatok megértése
szempontjából fontos az elválasztások
megfelelő kinetikai és termodinamikai
jellemzése, ez is sokat foglalkoztat mostanában.
Egyetemi tanszéket és intézetet is vezet. Miért vállalta el ezek mellé 2020
elején a rektorhelyettesi feladatot?
A sok szakmai siker hatására esetleg
úgy érezte, itt az ideje annak, hogy
vissza is adjon valamit az egyetem és
a társadalom számára?
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és létrehozzuk a kapcsolatot a vállalkozások és az egyetemi kutatók között.
Minden felsőoktatási intézmény próbálja fokozni az oktatók tudományos teljesítményét, publikációik számát azért,
hogy minél jobb helyezést érjenek el a felsőoktatási ranglistákon. Hogyan segíti ezt a folyamatot?

– Vannak olyan képzési területek, ahol ez igen fontos. Az orvosképzés például erre jó példa. Pécsett az angol és német nyelvű
orvosképzés rengeteg külföldi hallgató részvételével zajlik. Amikor
ők a világ különféle távoli pontjain a továbbtanulási lehetőségeket
keresik, a rangsorok sokat számítanak. Ugyanakkor látnunk kell
azt is, hogy a felsőoktatási rangsorok élén lévő egyetemek egész
más költségvetéssel gazdálkodnak, más náluk az egyetemi struktúra, és velük mi nem tudjuk felvenni a versenyt.
Azt is nyilatkozta, hogy egy egyetemen az alap- és a mesterképzés mellett a doktori képzés az, ami a legszebb feladat, melyben ötvöződik az oktatás és a kutatás. Mitől szép
a doktoranduszok irányítása?

Felinger Attila 1961-ben Pécsen született. 1985-ben vegyészmérnöki oklevelet kapott a Veszprémi Vegyipari Egyetemen,
ugyanitt 1988-ban egyetemi doktor lett. 1995-ben a kémiai
tudomány kandidátusa, 2000-ben az MTA doktora, egy évvel
később habilitált, 2016-ban az MTA levelező tagjának választották. 1985–2005 között a Veszprémi Egyetem Analitikai Kémia
Tanszékén dolgozott, 2005-től a Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar Analitikai és Környezeti Kémia Tanszékének munkatársa, ahol 2006-tól egyetemi tanár, 2015-től
tanszékvezető. 2018-tól az Általános Orvostudományi Kar Bioanalitikai Intézetének igazgatója, kutatóprofesszora. 2020-tól
az egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese. Két
könyvet írt, 145 közleményt publikált. Számos pályázati kiíráson
szerepelt sikerrel, több tízmillió forintnyi kutatási támogatást
nyert el. Mintegy öt éven keresztül a University of Tennessee
(Knoxville, USA) kémia tanszékén dolgozott. Több hazai és külföldi szakfolyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Témavezetésével
nyolc hallgató szerzett PhD-fokozatot, jelenleg hat PhD-hallgató
témavezetője. Széchenyi Professzori Ösztöndíjas volt 1998
és 2001 között, Széchenyi István Ösztöndíjas 2003–2006-ig.
2009-ben Akadémiai Díjat vehetett át, 2013-ban a Bruckner
Győző-díjat, 2018-ban a Széchenyi-díjat érdemelte ki. Számos
hazai és nemzetközi szakmai testület tagja, vezetője.

– Tömören összefoglalva azt mondhatnám, hogy egy egyetemet
a doktori képzése teszi egyetemmé. Világos persze az is, hogy a jó
doktori képzéshez erős alap- és mesterképzés is szükséges. A doktoranduszokkal már mint kollégákkal dolgozunk együtt, még akkor is, ha formailag ők PhD-hallgatók. Velük együtt tudjuk megvalósítani azokat a kutatási feladatokat, amelyekből nap mint nap
újat tanulunk, és velük beszéljük meg az újdonságokat, a továbblépés irányát.
Megannyi oktatói, kutatói, szakmai feladata mellett mire
jut ideje?

– Az elmúlt hónapok bezártságában a rövidebb mecseki túráink a feleségemmel rendszeresek lettek. Mivel a város szélén,
a Mecsekoldalban élek, ezzel még a kijárási korlátozást sem sértettem meg. Emellett nagy zenefogyasztó vagyok. Az olasz operák,
elsősorban Puccini és Verdi az igazi kedvenceim. A Kodály Központ rendszeres látogatója vagyok, alig várom, hogy a koncertjeiket újrakezdjék. A világ problémáitól fényképezés közben tudok
igazán elszakadni, miközben idegen városok utcáin bolyongva fényeket, színeket és alakzatokat keresek.

– Pontosan erről van szó. Rektorhelyettesként más módon és szélesebb körben van lehetőségem az egyetemet, a felsőoktatást segíteni, mint oktatóként vagy intézetvezetőként. Ezek a feladatok
sajnos kevesebb időt hagynak a kutatásra és az oktatásra, de szoros időbeosztással ezen is lehet segíteni.
Tudományos és innovációs rektorhelyettes egy olyan intézmény élén, ahol a tudományos eredmények „előállítása”
magától értetődő, de az már kevésbé, hogy azok a gyakorlatban is hasznosuljanak. Az egyetemi szakemberek számára ez új terep. Hogyan segíti a munkájukat?

– Az egyetemi oktatók teljesítményének mérésénél az innováció általában csekély mértékben jelenik meg. Meg kell tanulniuk
az oktatóknak is, hogy a kutatás hasznosulása rendkívül fontos
szempont. Ehhez sajnos a környezet távolról sem ideális. Sokat
kell küzdenünk azért, hogy a pontos ipari igényeket felmérjük,

Portrésorozatunk megszokott eleme, hogy a megszólaló
családjára is rákérdezünk. Kik állnak Ön mellett? Tovább
tudta adni a kémia szeretetét?

– Feleségem angol–magyar műszaki fordítóként dolgozik, bár ő
is vegyészmérnökként végezte el az egyetemet. Gyermekeimnek
bizonyára rossz példát mutattam, mert ők nem választottak természettudományos pályát. A lányom angoltanár, a ﬁam pedig
a számítógépes média területén dolgozik.
Kinek adja tovább a stafétabotot?

– Bartók Tibor biológus, az MTA doktora, a Fumizol Kft. ügyvezetője a kutatás és az innováció területén igazán kiemelkedő
dolgokat alkotott. Vállalkozása mikotoxinokat termel és izolál,
és ez a feladat komoly biológiai és kémiai felkészültséget igényel.
Jelenleg ezen a területen az ő termékei, standardjai a világon a legnagyobb tisztaságúak. ¡
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agyi központjaink reakciója • antimikrobiális peptidek

Koronavírus az agyban A
Mit tesz a koronavírus az aggyal? A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben dolgozó Dénes Ádám
és kutatótársai a világon az elsők között vizsgálnák koronavírus-fertőzésben elhunytak agyát.

Antimikrobás
fejlesztés
rezisztencia ellen
Napjainkban kiemelt figyelem övezi
az antimikrobiális peptidek (AMP-k) kutatását, mint bizonyos antibiotikum-rezisztens bakteriális fertőzések leküzdésének
lehetséges új eszközeit. Nem zárható ki
ugyanakkor, hogy az új gyógyszerjelölt
AMP-kkel szemben is kialakulhat rezisztencia, ami komoly veszélyekkel járhat,
mivel a folyamat káros hatással lehet
immunrendszerünk működésére.

potenciális alkalmazhatóságát a baktériumok különféle vegyületekkel szembeni viselkedésére – elsődlegesen a rezisztenciafolyamatokra
és a virulenciára – fókuszálva. A világviszonylatban is élenjáró kutatók
feltárták, melyek azok a legfontosabb tényezők, amelyek meghatározzák az AMP-kkel szembeni rezisztenciát, és ennek alapján mely
molekulatípusok továbbfejlesztése vezethet a legnagyobb valószínűséggel eredményre.
Az úgynevezett kemogenomikai proﬁlírozás módszerével számos,
molekulaszerkezetükben és ﬁzikai-kémiai tulajdonságaikban egymástól eltérő AMP-t vizsgáltak Escherichia coli modellszervezeten. Igazolták, hogy az egyes AMP-osztályok valójában jelentősen különböznek
a tekintetben, hogy a baktériumsejtben milyen gének határozzák
meg a velük szembeni rezisztenciát. E kiemelt gyakorlati jelentőségű
felfedezésről szóló cikk a Nature Communications című folyóiratban
jelent meg. ¡

A

Szegedi Biológiai Kutatóközpontban Pál Csaba vezetésével a HCEMM (Hungarian Centre of Excellence for
Molecular Medicine) kutatócsoport vezetői, Kintses Bálint
és Papp Balázs több éve vizsgálják az antimikrobiális peptidek

8

innotéka
inn

2020. június

hogy egyre több adat érkezik a SARS-CoV–2 vírusról, sokasodnak az arra utaló bizonyítékok, hogy
az idegrendszer és az agy is érintett lehet a fertőzésben,
és elképzelhető, hogy éppen a legsúlyosabb esetekben
döntő jelentőségük lehet az ilyen irányú kutatásoknak.
Amikor valamilyen fertőzésen esünk át, a szervezetben
zajló gyulladásos változásokat megérzi az idegrendszerünk is, és egyes agyi központjaink reakciója révén alakul
ki a jól ismert betegségérzet. A COVID–19 fertőzöttekre
jellemző a szagérzékelés elvesztése, ami arra is utalhat,
hogy a vírus az orrból az idegpályák mentén eljut egészen
az agyban levő szaglógumóig. A neurobiológiai kutatások
nemzetközi élvonalába tartozó Kísérleti Orvostudományi
Kutatóintézetben dolgozó Dénes Ádám és munkatársai
a világon az elsők között kezdték meg az előkészületeket
és az engedélyeztetési folyamatot arra, hogy COVID–19ben elhunyt betegek idegszöveti mintáit vizsgálják. Céljuk annak kiderítése, hogy a vírus képes-e megfertőzni
az idegrendszert, és ha igen, mely agyterületek lehetnek
érintettek. Emellett azt is vizsgálják, hogy a vírusfertőzés
okozta lokális vagy szisztémás gyulladásos folyamatok
hogyan hatnak az agyra. Ha sikerül feltárni a vírus agyi
hatásainak mechanizmusait, elképzelhető, hogy egyes
antivirális szerek az agyi vírusfertőzöttség mérséklésével
is javíthatnák a betegek esélyeit. ¡

inno -tér

űrtevékenység, elektronika, sugárzásmérés, űrrepülés, űrkémia

Feltárulnak a Naprendszer titkai

Forrás: nasa.gov

Sze
errző: Paulikk K
Kata
ata
alin

Solar Orbiter űrszonda

A magyar tudományos élet szerteágazóan van jelen a világ űrtevékenységében, mondta el
magazinunknak Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Bár kevésbé köztudott, de Magyarország hosszú ideje az élvonalban van az elektronikában, az űrkémiában
és a sugárzásmérésben; az Európai Űrügynökség (ESA) teljes jogú tagjaként pedig új lehetőségek nyílnak meg az ország előtt, ilyenek például az emberes űrrepüléssel és az ezzel kapcsolatos sugárdózisméréssel foglalkozó kutatások. 2024 érdekes évnek ígérkezik a nemzetközi űrkutatásban: a NASA embert küld a Holdra. Magyarország az évtized közepére
tervezi, hogy űrhajóst küld a Nemzetközi Űrállomásra.
A Naprendszeren belüli kutatások mellett talán az egyik
legérdekesebb terület az idegen csillagok körül keringő
bolygók megismerése. Az 1995-ben felfedezett első exobolygó óta mára több ezer vált ismertté. Ezek alaposabb
vizsgálatára a tavaly decemberben útjára indított Cheopsűrtávcső – melynek építésében magyar szakemberek is
részt vettek – műszereit január elején bekapcsolták. Milyen tudományos eredményekre lehet számítani az új eszköz által végzett mérésekből?

– Ebből a példából is jól látszik, hogyan kapcsolódik és támaszkodik egymásra két nagyon jelentős tudományterület: a csillagászat és az űrkutatás. A csillagászat a Naprendszeren túlra tekint,
melynek egyik rendkívül izgalmas területe az exobolygóvizsgálat.
A Cheops-űrtávcső egy űrkutatási eredmények alapján fejlesztett
teleszkóp, melynek segítségével remélhetően minden korábbinál
nagyobb pontossággal tudunk majd exobolygókat meghatározni.
Az igazi nagy eredmény az, hogy tavaly decemberben sikeresen
pályára állt, és idén januárban elkezdődtek a mérések. Mostantól
sorra érkeznek majd az adatok, és megjelennek az ezekre támasz-

kodó újabb tudományos publikációk. A tudományos eredmények
kiértékelése azonban hosszabb időt vesz majd igénybe, ahogy láttuk ezt az 1990-ben elindított Hubble-űrteleszkópnál is, ami még
sok évre ad munkát a csillagászoknak.
Továbbra is folynak csillagászati megfigyelések a Földön,
vagy ma már többnyire az űrben lévő eszközök, műholdak
adatainak a feldolgozása történik csak itt?

– Folynak és folyniuk kellene a jövőben is, itt azonban elértünk egy
éppen aktuális fájdalmas ponthoz. Ugyanis az űrszektorba bekapcsolódtak magánvállalkozók, mint Elon Musk a Starlink projektjével; a műholdas internet-hozzáférésnek a Föld minden pontján
való biztosítása érdekében több tízezer műholdat kíván feljuttatni
alacsony Föld körüli pályára. A csillagászok és más kutatók aggódnak amiatt, hogy ez ellehetetlenítené a munkájukat, ezért többször is nyomatékosan jelezték tudományos fórumokon, hogy ezek
az alacsonyan keringő műholdak gyakorlatilag „megvakítanák”
a földfelszíni rádióteleszkópokat és optikai távcsöveket, tönkretéve ezzel a földi csillagászati megﬁgyeléseket. A projekt jelenleg
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A Cheops-űrtávcső segítségével minden korábbinál nagyobb pontossággal lehet majd exobolygókat meghatározni. Az űrtávcsövek a földfelszíni mérések meglététől függetlenül használható eszközök, mivel ezek a teleszkópok
az atmoszférán túl helyezkednek el, szemben az alacsonyan keringő műholdakkal, melyek gyakorlatilag „megvakítják” a földfelszíni rádióteleszkópokat és optikai távcsöveket, tönkretéve ezáltal a földi csillagászati megﬁgyeléseket. Ez rávilágít a technológiai képességek és a jogi szabályozás között fennálló hiányosságokra is.

megvalósított fázisában is jól látszik, igazi látványosság, ahogy
az egymás után sorjázó fényes pontok kivilágított vonatként haladnak a sötét égbolton. Még nyitott kérdés, mi lesz ezzel a projekttel, de azt gondolom, hogy ez a helyzet rávilágít a technológiai
képességek és a jogi szabályozás között fennálló hiányosságokra.
Úgy tűnik, hogy aki képes rá, bármit megvalósíthat anélkül, hogy
annak jogi gátat tudnánk szabni nemzetközi színtéren. Az űrtávcsövek a földfelszíni mérések meglététől függetlenül használható
eszközök, mivel ezek a teleszkópok az atmoszférán túl helyezkednek el, azonban idáig harmonikusan működött a két mérési típus,
kár lenne, ha a felszíni lehetőségeket elveszítenénk.
2024-ben ismét egy férfi és először egy női űrhajós léphet a Hold felszínére. Miért akarunk újra embert küldeni
a Holdra?

– Jelenleg már nem egy presztízsmisszióról van szó, mint amilyen
az 1969-től 1972-ig tartó Apollo küldetéssorozat volt. A NASA
Artemis-program hosszú távú célja, hogy előkészítse azt a miszsziót, melynek során elsőként ember léphet a Marsra. A Földdel
együtt keringő Hold egy nagyon jól hasznosítható ﬁx objektum
a számunkra, mivel nemcsak tudományos, hanem ipari, gazdasági
feladatokat is végre lehet hajtani a felszínén. A Hold kitűnően alkalmas annak kipróbálására, hogyan tud az ember tartósan magas
sugárzási terhelésű környezetben dolgozni. Bármit szeretnénk elérni a közeli világűr erőforrás-kutatásában, az emberek részvételével végrehajtott űrprogramokhoz tesztelnünk, fejlesztenünk kell
a sugárzásvédelmet. Ez is egy ok, amiért ismét embert küldünk
a Holdra, annak pedig külön pozitív üzenete van, hogy a NASA
bejelentette: az egyik egy férﬁ, a másik egy nő lesz.
Ez egy kísérlet a fenntartható Hold-tevékenységekre vonatkozó bevált gyakorlatok létrehozására 2028-ig, és az inno-
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vatív technológiák felhasználásával a korábbiaknál sokkal
nagyobb holdfelület felfedezésére. Majd a Holdon és környékén tapasztaltakat felhasználják a következő óriási ugrás megtételére, az űrhajósok küldésére a Marsra. Pontosan mit szeretnének elérni?

– Nagyon drága bármit eljuttatni a Holdra. Ahhoz, hogy emberek tartósan egy ilyen sugárzásnak kitett, a magnetoszféra (a Föld
mágneses védőernyője – a szerk.) védelmi pajzsán túl elhelyezkedő területen tartózkodjanak, a sugárzásvédelmet meg kell oldani, azaz építkezni kell. A Moon Village elképzelés az Európai
Űrügynökség számára is fontos kérdés: hogyan tartózkodhatnak,
dolgozhatnak emberek a Földön kívüli területeken, ahová nem
tudunk mindent odavinni, ezért meg kell próbálnunk a helyi erőforrásokat használni. Fel lehet-e építeni például holdkőzetből,
holdporból egy állandó bázisállomást? Ez egy nagyon fontos kutatási irány, és az itt elért eredményeket a Földön is fel lehet majd
használni. Köztudott, milyen nagy az építőipar karbonlábnyoma,
hogy számos jelenlegi eljárás, mint például a cement-előállítás
rendkívül káros a bolygó éghajlatára. Azok az anyagkísérletek,
amelyekkel egy fenntarthatóbb építkezési formát kutatnak a Holdon, esetleg visszahozhatók lesznek majd a Földre is. Ahhoz pedig, hogy egyáltalán gondolhassunk arra, hogy egyszer majd ember lép a Marsra, és ott huzamosabb időt eltölt, először a Holdon
kell tesztelni az építési anyagok használatát, a bázisállomás felépítését és az ehhez szükséges összes technológiát. Ez az elsődleges
szempont ebben a kutatásban.
Említene néhány csillagászati és űrkutatási programot, valamint mondana néhány szót Magyarország szerepvállalásáról a nemzetközi missziókban?

– Fontosnak tartom, hogy nagy hangsúlyt kapnak a Naprendszeren belüli kutatások, valamint az emberiséget érintő haszno-
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JUICE-misszió

sításuk. Az Európai Űrügynökséget érintő programokban érdemes felsorolni a magyarok részvételét. Például benne vagyunk
a JUICE- (JUpiter ICy moons Explorer) misszióban, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magﬁzikai Intézete és
az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly
Thege Miklós Csillagászati Intézete révén (lásd keretes írásunkat).
A JUICE-űrszonda 2022-ben indul a Jupiterhez, hogy tanulmányozza a főként gázból álló óriásbolygót és három legnagyobb
holdját. Folyamatosan közreműködünk például a Nemzetközi
Űrállomás (ISS) külső felületén, illetve a fedélzeti modulokban elhelyezett műszerekkel végzett mérésekben is, ezek közül a dózis-

Magyarországról a Wigner Intézet mellett az SGF Kft. mérnökei
is részt vesznek a műszerek fejlesztésében.
Az egyik műszer, amely a Wigner Intézet részvételével készül, egy
magnetométer (MAG), amely a Jupiter és nagyszámú (jelenleg 64)
holdjának mágneses terét kutatja majd. A másik kísérletcsomag
(PEP: Particle Environment Package) a Jupiter rendszer plazmakörnyezetét fogja vizsgálni. (Forrás: MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magﬁzikai Intézet)

mérés a legfontosabb, erre vagyunk a legbüszkébbek. A galaktikus
kozmikus sugárzás mérésében földi neutronmonitor-állomással
képviseltetjük magunkat. Ugyanígy jelen vagyunk a Föld hat kontinensén az AWDANet hálózattal, amely nagyon alacsony hullámhosszú atmoszferikus elektromágneses jelenségeket detektál, és
a műholdas mérési adatbázissal együtt egy nagyon nagy felbontású elektromágneses monitorozást tesz lehetővé a légkör elektromágneses jelenségeit illetően. Szilárdságtani űr-anyagtudományi
kísérletekben vesz részt a Miskolci Egyetem Roósz András professzor csoportjával, ez a MICAST és a CETSOL. A hosszú távú
emberes űrrepülésekhez való magyar hozzájárulásnak tekinthető
Forrás: nasa.gov/specials/artemis

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magﬁzikai
Intézet részvételével készülő műszerek is felkerülnek az Európai
Űrügynökség első nagy bolygóközi űrszondájának fedélzetére.
Az Európai Űrügynökség JUICE- (JUpiter ICy moons Explorer) miszsziója tizenegy tudományos kísérletet visz majd a fedélzetén,
hogy tanulmányozzák a gázóriást és jeges holdjait, amelyek
felszíne alatt jelenlegi ismereteink szerint óceánok lehetnek.
A fellövést 2022-re tervezik, a megérkezés a Jupiterhez 2030-ra
várható. Ezután kezdődik a Naprendszer legnagyobb bolygójának
és három legnagyobb holdjának – a Ganymedes, a Callisto és
az Europa – minden eddiginél részletesebb vizsgálata.
Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magﬁzikai
Intézetének kutatói két műszer sikeres pályázatában vettek
részt. Ausztria, Belgium, Csehország, Finnország, Franciaország,
Hollandia, Írország, Olaszország, Lengyelország, Magyarország,
Spanyolország, Svájc, Svédország, az Egyesült Királyság, valamint
az Amerikai Egyesült Államok és Japán kutatóival együtt fogják
a szondára kerülő tizenegy műszert kifejleszteni és megépíteni.

A NASA Artemis-program hosszú távú célja, hogy előkészítse azt a missziót,
melynek során elsőként ember léphet a Marsra. A Hold alkalmas annak kipróbálására, hogyan tud az ember tartósan magas sugárzási terhelésű környezetben
dolgozni. Először a Holdon kell tesztelni például holdkőzetből, holdporból egy
állandó bázisállomás felépítését és az ehhez szükséges összes technológiát.
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az ESA Bedrest programjában való közreműködésünk az MTA
TTK kutatócsoportja révén, ami egy űrélettani vizsgálat, a súlytalanságot, valamint centrifugális erővel gravitációt szimuláló
pszichológiai kísérletsorozat. Részt veszünk továbbá az ESA Gaia
űrtávcsőprogramjában is, ahogy remélhetőleg majd a jelenleg előkészület alatt álló Comet Interceptor, azaz Üstökös Elfogó elnevezésű misszióban is, ami szintén érdekes találkozási pont, ahol a csillagászat tudományos eredményeit hasznosítjuk az űrkutatásban.
A Naprendszeren belüli mozgó objektumok detektálására alkalmazunk csillagászati módszereket, mert ezek kiszűrése elsősorban
a földi élet védelmét szolgálja. A következő ESA-küldetés az ARIELűrtávcső (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Largesurvey), amelyet várhatóan 2028-ban indítanak el. Tudományos és
ipari oldalról is részt veszünk az új űrtávcső megépítésében, mely
négyéves küldetése során a már ismert exobolygók közül ezer légkörének a kémiai összetételét és ﬁzikai tulajdonságait fogja vizsgálni. Magyar műszerek vannak például a Merkúr felé tartó európai–
japán együttműködésben készült BepiColombo űrszonda mindkét
egységén, mely – miután 2026-ban pályára áll a Merkúr körül – elkezdi a bolygó tanulmányozását. A Solar Orbiter űrszonda az ESA
legújabb tudományos küldetése, 2020 februárjában indították
el, és a Nap jelenségeit fogja heliocentrikus pályáról megﬁgyelni,
ebben a SPICE Team tagjaként az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyik kutatója vesz részt. Emellett ott vagyunk az ExoMars
misszióban, az orosz Roszkozmosz és az ESA közös programjában
is. Ezenkívül hosszú ideje közreműködünk számos űridőjárási és
anyagtudományi kísérletben, és a világ élvonalához tartozunk évtizedek óta fedélzeti elektronika és tápegységfejlesztésben. Öszszességében azt lehet mondani, hogy a magyar tudományos élet
szerteágazóan van jelen a világ űrtevékenységében.

Érdekes, kettős felhasználású világ ez, mely részben a polgári
tudományos kutatások terepe, másrészt viszont biztonságpolitikai
vonatkozásai is vannak, hiszen a NATO műveleti területté minősítette a világűrt. Az elmúlt hetekben ﬁgyelemmel kísérhettük a sajtóban az Amerikai Egyesült Államok bejelentését követő polémiát,
mely szerint az USA által elérhető űrképességek és források a saját
országuk szolgálatába állítandók, ami nem teljesen egyezik azzal
az elvvel, hogy a világűr az egyetemes emberiség tulajdonában
van, ezért azt kell szolgálnia. Látjuk azt is, hogy olyan űrhatalmak,
mint Oroszország, India vagy Kína saját műholdak lelövésével kísérleteznek, s számolnak be a sikeres végrehajtásokról. Bármennyire is komoly, tudományos munka folyik a világűrben, azért az érdekérvényesítés óhatatlanul látókörbe kerül.
Hol tart az újabb magyar űrhajós kiképzése? Született-e már
döntés az általa teljesítendő küldetés céljairól, továbbá arról, hogy mennyi időt fog tölteni a Nemzetközi Űrállomáson?

– Ennek az előkészítése még folyamatban van. Egy közös magyar–orosz tudományos vegyes bizottság felállítása zajlik éppen,
melynek feladata lesz a küldetés pontos tudományos tartalmának
az előkészítése. Elhangzott a 2024-es céldátum, ami nincs azonban
kőbe vésve, kerülhet előrébb és csúszhat is az időpont attól függően, hogyan módosulnak az egyéb programok a Nemzetközi Űrállomáson. A részletek bejelentésére a vegyes bizottság megalakulását követően kerül majd sor, az is akkor derül ki, hogy milyen
tudományos missziót tud végrehajtani a magyar űrhajós.
Az Európai Űrügynökség milyen programokat függesztett
fel, illetve történtek-e átütemezések a koronavírus-járvány
miatt?

ESA Bedrest program, forrás. esa.int

A magyar tudományos élet szerteágazóan van jelen a világ űrtevékenységében, mint a Jupiter három legnagyobb
holdjának tanulmányozása; fedélzeti dózismérés; alacsony hullámhosszú atmoszferikus elektromágneses jelenségek detektálása; szilárdságtani űr-anyagtudományi kísérletek; űrélettani vizsgálatok; mozgó objektumok kiszűrése a földi élet védelméért; exobolygók légkörének kémiai összetételének és ﬁzikai tulajdonságainak vizsgálata;
a Merkúr tanulmányozása; űridőjárási és anyagtudományi kísérletek; fedélzeti elektronika és tápegységfejlesztés.
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A gyógyszerkísérletekben és -fejlesztésekben a súlytalanság, illetve a mikrogravitációs környezet, az extrém körülmények lehetővé
tesznek olyan kémiai reakcióvizsgálatokat, amelyeket a Földön nem lehet elvégezni, ez döntő jelentőségű lehet például a koronavírusnál is. A COVID –19-cel kapcsolatosan számos tudományos vizsgálatot indít és programot ﬁnanszíroz az ESA , melyek között magyar javaslatok is vannak. (A képen Serena Auñón-Chancellor űrhajós fehérjekristály-mintákat vizsgál az ISS fedélzetén 2018-ban.)

– Az ExoMars Rover Surface Platform (RSP) expedícióban történtek átütemezések. Az elmúlt hónapokban érvényben lévő utazási
korlátozások miatt a második fél évre vonatkozó programokat
videokonferenciákon tárgyalták, ami lassította a döntéshozatalt.
Ugyanakkor jól látszik, hogy az Európai Űrügynökség és a tagországok mennyire elszántak abban, hogy a tudományos programok
az űripar számára is kiszámítható módon fussanak végig, ezért
lényegi módosításokat nem szeretnének végrehajtani. Érdemes
viszont kiemelni a járvány hatására született új programokat.
A COVID–19-cel kapcsolatosan számos tudományos vizsgálatot
indít és programot ﬁnanszíroz az ESA , melyek között magyar javaslatok is vannak.
Például melyek?

– A kémiai technológiák űrbeli alkalmazása egyre fontosabb az űrkutatásban, és mi az űrkémiában is erőteljesen jelen vagyunk. Van
olyan magyar cég, az InnoStudio, amely számos, már a Nemzetközi Űrállomás fedélzetét is megjárt, ígéretes kémiai vizsgálatot
hajtott végre különféle fehérjekutatásokban és gyógyszerfejlesztésekben. A gyógyszerkísérletekben és -fejlesztésekben a súlytalanság, illetve a mikrogravitációs környezet, az extrém körülmények
lehetővé tesznek olyan kémiai reakcióvizsgálatokat, amelyeket

a Földön nem lehet elvégezni, ez döntő jelentőségű lehet például
a koronavírusnál is. Az Európai Űrügynökség számos ilyen kutatást
ﬁnanszíroz, lehet pályázni a COVID–19 témakörében is.
Úgy gondolja, hogy az űripar lesz az egyik legfontosabb
iparág a jövőben?

– Már most is az egyike a legfontosabb iparágaknak. Úgy is mondhatnánk, hogy a jövő fontos iparágainak egyik szegmense az űrhöz fog kötődni. Egyébként ez idáig is így volt, csak talán a közvélemény számára kevésbé volt ismert. Mindannyian szeretjük
használni azokat a szolgáltatásokat, amelyekről gyakran nem is
tudjuk, hogy űrtevékenységből származnak. Legtöbbször a GPS-t
szokás felhozni, de számos más példa is van erre. Az Európai
Unió felmérése szerint is folyamatosan nő az űrszektor jelentősége. Az űripar, illetve az űrkutatás a háttere annak a technológiai fejlődésnek, amely elengedhetetlen ahhoz, hogy megoldjuk
a mostanra már mindannyiunk számára nyilvánvalóvá vált globális problémáinkat, legyen az a klímaváltozás vagy a világjárvány.
A technológiai váltás rendkívül fontos a mobilitástól a kommunikációig, mert fenntarthatatlan az a helyzet, amelyben az emberiség most él. Kénytelenek leszünk váltani, és abban az űrtechnológiának fontos szerep jut majd. ¡
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mesterséges hangok • élethossz, ivari kromoszómák

Érzelmes robot

Milyen hangokat adjon ki egy robot, hogy szavak
nélkül is érzelmeket fejezhessen ki? – a robotika
szakemberei számára lényeges kérdésről van szó.
Magyar kutatók ezzel kapcsolatos eredményei
a Scientific Reportsban jelentek meg.

A

z ELTE Etológia Tanszék, a BME Mechatronika, Optika és Gépészeti
Informatika Tanszék, valamint az MTA–ELTE Összehasonlító Etológiai Kutatócsoport kutatói arra kerestek választ, hogyan hozhatunk létre
robotok számára olyan mesterséges hangokat, melyekkel – az állatokhoz
hasonlóan – ők is kifejezhetnek szavak nélkül érzelmeket. Az etorobotika
(az etológia, illetve a robotika szavak összevonásából született kifejezés)
egyebek között ennek a lehetőségeit kutatja biológiai alapokon nyugvó
kommunikációs jelzések létrehozásával.
A magyar kutatók munkájuk során olyan biológiai szabályszerűségeket
vettek alapul, melyek emberek és állatok hangadásaiban egyaránt megtalálhatók. A hangmagasság és a hanghossz változtatásával és több, állati
hangadásra jellemző paraméter hozzáadásával közel 600 mesterséges hangot hoztak létre. A hangokat a kutatás több mint 230 önkéntes résztvevője
online kérdőívben értékelte. Arra a két egyszerű kérdésre kellett válaszolniuk, hogy a hallott hang kiadója milyen (pozitív vagy negatív) érzelmi és
mennyire felfokozott állapotban lehetett. A létrehozott hangok hatását
a kutatók hamarosan saját fejlesztésű szociális robotjuk, a Biscee segítségével valós élethelyzetekben is vizsgálják. ¡

Miért élnek tovább a nőstények?
Az emlősállatok nőstényei tovább élnek a hímeknél – állapította meg egy nemzetközi kutatócsoport. A PNAS-ban közölt cikkről írt a BBC,
a CNN, valamint a The Times is, de a magyarok
szerepéről nem esett szó.

A

University Lyon (Franciaország) kutatóinak vezetésével végzett vizsgálatban 101 különféle emlősállat (az oroszlántól a vadjuhig) esetében
hasonlították össze a nemek élethosszát. A nőstény emlősök élettartama
átlagosan 18 százalékkal hosszabb, mint a hímeké, ami jelentősen meghaladja a humánpopulációk 8 százalék körüli különbségét. Habár egyelőre
nem ismert biztosan a halálozási ráta különbségének oka, ezt valószínűleg
genetikai, életmódbeli és környezeti tényezők együttes hatása eredményezheti.
A kutatás egyik magyar résztvevője, Székely Tamás professzor (Debreceni Egyetem NKFIH Élvonal Kutatócsoport) szerint a markáns ivari
különbség meglepő, hiszen például a nőstény oroszlánok 50 százalékkal
tovább élnek a hímeknél. Korábban úgy vélték, hogy ez az ivari szelekció
következménye, a mostani vizsgálat azonban nem támasztja alá ezt az elképzelést. Liker András professzor (Pannon Egyetem, MTA–PE Evolúciós
Ökológiai Kutatócsoport) szerint a nemek eltérő ivari kromoszómái is
számításba jönnek: egy nemrég megjelent kutatás az ivari kromoszómák
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és a nemek élethossza között mutatott ki kapcsolatot.
A kutatás eredményeit támasztja alá, hogy számos betegségnek komolyabbak a következményei férﬁakban, mint
nőkben – a koronavírus-járványban a férﬁak halálozási
rátája több országban duplája a nőkének. ¡

eredetiség, kreativitás, kidolgozottság, tudományos érték, működőképesség

Ifjú tudósokat díjaztak
A tavaly októberben meghirdetett 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny nyerteseit június elején ismertették, a díjak átadása – a járványhelyzet miatt –
online módon történt. A legjobbak munkáit a Kutatók Éjszakáján mutatják be. Az Európai
Unió 1988 óta szervezi a Fiatal Tudósok Versenyét, hogy segítse a 14–20 év közötti fiatal
tudósjelöltek együttműködését, az ígéretes tehetségek fejlődését.

É

vente átlagosan 25 ezer ﬁatal tudós, illetve tudósjelölt (középiskolás) indul az európai országokban megrendezett versenyeken.
A 29. alkalommal meghirdetett hazai Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny felhívását 2019. október 21-én
tették közzé. Összesen 99 pályázat érkezett határidőre (ebből 15 határon
túli magyar ﬁataloktól). A zsűri 37 pályázat kidolgozását nem javasolta,
mivel ezeket nem tartotta újszerűnek, nem látta megvalósíthatónak, vagy
megvalósításukat nem tartotta hasznosnak, és 62 pályázatot fogadott el
(ebből 7 határon túli magyar diákoktól), illetve javasolt kidolgozásra. Ezek
közül 19 pályázat tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és
összefoglaló tanulmány elkészítését, 43 pályázat pedig új eszköz, eljárás
kidolgozását tűzte ki célul. A tudományosan megalapozott, részletesen
kidolgozott pályázatokat 2020. április 1-jéig kellett beadni. A határidőre
53 pályamunka kidolgozása fejeződött be.
A bírálóbizottság három első, három második és négy harmadik díjat
adott át. Tizenegy pályázatot kiemelt dicséretben, további 32 munkát
dicséretben részesített. Első díjat kapott Ecsedi Boglárka, a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium tanulója „Visszaáramlások detektálása
tanulóalgoritmus használatával – mély neurális hálók és mesterséges intelligencia a számítástechnikai képelemzésben” című pályázatával.
Rózsavölgyi Mátyás, a szombathelyi Perintparti Waldorf Általános
Iskola és Gimnázium tanulója távirányítható marsjáró készítésével nyert.
Dokumentáltsága, illetve a kész működőképes modell rendelkezésre állása
alkalmassá teszi, hogy az oktatásban is felhasználják.
Ugyancsak első díjas lett Gál Emese, a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium tanulója, aki a Bronchus Protecttel futott be, amely egy
felhasználóbarát alkalmazás, és valós idejű légszennyezési paramétereket
szolgáltat személyre szabottan.
Második díjat kapott Nagy Nimród, a debreceni Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium; Sebők Hunor, a budapesti
Piarista Gimnázium, illetve Hargitai Sára, a Gödöllői Református Líceum
Gimnázium diákja.
Harmadik helyezést ért el Kreinicker Gábor (Szeged), Halmos Zita és
Viczián Anna (Budapest), Kántor Kristóf (Demecser), Rendes Botond
és Kis-Bogdán Kolos (Pécs).
A Valor Hungariae Zrt. 200 ezer forintos, egyösszegű Junior Ösztöndíját a díjazott ﬁatalok közül a legﬁatalabb pályázó, a tizenhat éves Nagy
Nimród kapta meg. A Magyar Innovációs Szövetség legjobb határon túli
pályázónak járó ösztöndíját a kolozsvári Gál Emese nyerte el.
A három első és a három második helyezett által megjelölt egy-egy
középiskolai tanár egyszeri, 100 ezer forintos ösztöndíjban részesült.
A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkákat 2020. szeptember 25-én, a Kutatók Éjszakáján mutatják be
a nyilvánosságnak. ¡
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innovációs kapacitás • öntözés, vízmegtartás

Virtuális B2B találkozó
a technológiai együttműködésekért
Május elején a Ketgate Hálózat, a HEPA Magyar
Exportfejlesztési Ügynökséggel, a Bay Zoltán
Kutatóintézettel és az Enterprise Europe Network nemzetközi hálózattal együttműködve
virtuális üzletember-találkozót szervezett
a közép-európai technológiai együttműködések
fellendítése érdekében.

A

2017-ben indult Ketgate célja a kis- és középvállalkozások (kkv-k)
innovációs kapacitásának javítása a közép-európai térségben. Ennek érdekében a Bay Zoltán Kutatóintézet számos platformot biztosít
Magyarországon a vállalkozásoknak a kutatókkal való személyes találkozásokra, a felmerülő innovációs szolgáltatási igények áttekintésére.
A nemzetközi projekt elsősorban arra teremt lehetőséget, hogy a régió

vállalkozásai új technológiai szintre emelhessék termékeiket, így azok magasabb hozzáadott értéket képviselve
piacképesebbé válhatnak. A fejlesztéseket elsősorban olyan
technológiai területről várják, mint a korszerű anyagok,

a fejlett gyártási technológiák, a nanotechnológia, az ipari
biotechnológia, a fotonika, a mikro- és nanoelektronika,
valamint az Ipar 4.0. A Ketgate nyolc közép-európai országban létrehozott úgynevezett „hozzáférési pontjain” keresztül a régió országaiban működő vállalkozók igénybe vehetik
a más országokban található kutatóintézetek szolgáltatásait is. A projekt hozzáférési és szolgáltatási hálózat létrehozását is támogatja, így a kkv-k gyorsan eljuttathatják
okosmegoldásaikat a globális piacokra. ¡

Fókuszban Európa vízkészlete
Idén május elején indult el a Bay Zoltán Kutatóintézet
hétmillió eurós keretösszegű projektje, a Wateragri.
A klímaváltozás hatásaira reagáló kutatás alapvető célja,
hogy olyan fenntartható víz- és tápanyagmegőrzési Európa vízkészleteit. A svédországi Lund
technológiákat kutasson fel és vizsgáljon meg, amelyek Egyetem által vezetett Wateragri konképesek kiszolgálni a Föld egyre növekvő népességét. zorciumnak 12 országból 23 tagja van,

A

Horizont 2020 program által támogatott Wateragri egyebek között tradicionális csatornázási és öntözési technológiákat, illetve természetes megoldásokat fog vizsgálni.
Ilyenek például a természet inspirálta csatornarendszerek vagy fenntartható víztározók,
amelyek hozzájárulhatnak a víz és a tápanyagok jobb megőrzéséhez. A projekt keretében
ugyanakkor vizsgálni fogják a termelőközösségek víz- és tápanyagmegőrzési igényeit is. A Bay
Zoltán Kutatóintézet tervei szerint négy év múlva egy mélyebb, részletesebb és átfogóbb
tudás birtokába kerülnek azokról a hidrológiai folyamatokról, amelyek meghatározzák

16

innotéka
inn

2020. június

inno -tér

és a Bay Zoltán Kutatóintézet két divíziója is részt vesz a kutatásokban. A szegedi Biotechnológiai Divízió kutatói
különböző vízmegtartási technológiák
kidolgozásában és elemzésében vesznek
majd részt, míg a miskolci Intelligens
Rendszerek Divízióban az új technológiák életciklus-elemzését végzik. ¡

üzleti környezet, ötlet, mentor, növekedési potenciál, piaci irányultság, stressztűrő képesség

Szerző: Horváth
h Dániel

Az unikornisok, a gazellák
és a járulékvadászok
– startupok a járvány
szorításában

Mára valószínűleg mindenki számára nyilvánvalóvá
vált, hogy a koronavírus-világjárvány hatásai alól
jószerével senki sem vonhatja ki magát. A pandémia
korántsem csak azok életét változtathatja meg, akiket megfertőz a vírus, hanem szinte mindenkiét.
Igaz ez a fogyasztókra, de még inkább igaz a vállalkozókra, a gyártással, szolgáltatással foglalkozó piaci
szereplőkre. Közülük is a startup vállalkozások életét bolygathatja fel leginkább a világjárvány.

A

startup világ magától értetődő velejárója a kiszámíthatatlanság, a gyorsan változó üzleti környezet, illetve az ebből
adódó erőteljes ﬂuktuáció. Vállalkozások
jönnek létre, majd emelkednek az egekbe
– vagy tűnnek el a süllyesztőben – egyik
napról a másikra. A világjárvány olyan
mértékben alakítja át az egész világot, ami
a startupok egy részének soha vissza nem
térő kitörési alkalmat kínál, míg másoknak
a csődöt jelenti. De vajon mitől függ, hogy
egy vállalkozás nyertes vagy vesztes lesz?
Ez a világ az egyik legszínesebb, legcsillogóbb a kis- és közepes vállalkozások
szegmensén belül. E csillogás és dinamizmus ugyanakkor törékenységgel párosul –
vélekedik Csákné Filep Judit, a Budapesti
Gazdasági Egyetemen működő Budapest
Lab Vállalkozásfejlesztési Központ tudományos vezetője. Így előfordul, hogy ezek
a cégek (vagy sok esetben csupán egy-egy
ötlet köré gyűjtött lelkes csapatok) képtelenek megfelelni a hirtelen változó környezet okozta kihívásoknak. Ezért is merült fel
sok piaci szereplőben, hogy a koronavírusjárvány súlyos veszélyeket – de akár lehetőségeket is – rejthet a startupok számára.
A Design Terminal globális felmérést
készített a járványkrízis hatásairól. A ki-

küldött kérdőívekre összesen 22 országból
reagáltak (többségük Kelet-Közép-Európából került ki). A felmérés fő megállapításai
szerint a válaszadók negyede a jelenlegi
helyzetet lehetőségnek látja. Szinte minden
vállalkozás keményebben dolgozik, próbálják növelni a hatékonyságot, és a többségük távmunkára állt át. Egy részük úgy
véli, hogy a helyzet alkalmat ad nekik arra,
hogy kicsit hátrább lépve, a megszokott keretekből kiszabadulva, nagyobb léptékben
láthassanak rá saját helyzetükre.
Ugyanakkor sokuknak jelenleg az a legfontosabb, hogy elkerüljék a csődöt. Ehhez
időnként merőben szokatlan stratégiákhoz
kell folyamodniuk: online szolgáltatásokat
indítanak, költséget csökkentenek vagy később levásárolható kuponokat kezdenek
értékesíteni. Vannak, akik tágítják a portfó-

liójukat, teljesen új szolgáltatási területekre
próbálnak belépni, hogy ezzel ellensúlyozzák az ellehetetlenült bevételi forrásaikat.
A legtöbb válaszoló startuptulajdonos szerint most pénzügyi segítségre van a legnagyobb szükségük.

78 százalékot
negatívan érint a járvány
A felmérésből kiolvasható általános kép
szerint alig van olyan startup vállalkozás,
amelynek tulajdonosai ne éreznék a járvány
hatását. A kérdésre, amelyben osztályozniuk kellett, hogy mennyire érinti őket a járvány, a legkevesebben adtak 1-est (vagyis,
hogy egyáltalán nem érinti őket), és a legtöbben 6-ost (mert úgy érzik, hogy a cég
létét fenyegeti a helyzet).

Milyen mértékben érinti a koronavírus a vállalkozását? Értékelje 1–6-ig*
50
(22,5%)

60

43
(19,4%)

50
(22,5%)

52
(23,4%)

40

20

10
(4,5%)

222 válasz

16
(7,2%)

0
*1-es érték: egyáltalán nem érinti, 6-os: a vállalkozás túlélését veszélyezteti (1 fő nem tudja/nem válaszolt)
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Összességében a válaszolók 78 százaléka
érzi a járvány hatását negatívnak és 22 százalékuk pozitívnak. A negatív hatások közé sorolandó az eladás, új szerződések, új
megrendelések visszaesése, illetve a személyes találkozók ellehetetlenülése. A pozitív hatások a legtöbb startup vállalkozás
esetén az időre vonatkoznak: a kétségkívül
optimista vezetők szerint így legalább több
idő jut a tervezésre, tesztelésre, az üzleti
stratégia kialakítására.
Nem lehet ugyanakkor minden startup
vállalkozást egy kalap alá venni, hiszen számos tényezőtől függ, hogy az adott cég
milyen sikeresen tud megbirkózni a nehézségekkel – vagy éppen kihasználni a ténylegesen jelentkező lehetőségeket. E faktorok
közül a három legfontosabb: a csapat öszszetétele, a termék és a piac – hangsúlyozza
Csákné Filep Judit. A kutató szerint ahhoz,
hogy a járvány hatását ténylegesen értékelni tudjuk, érdemes tisztában lenni a magyar
startup vállalkozások jellegzetes típusaival.
„Nagyon leegyszerűsítve, a magyar
startup cégeket három típusba sorolhatjuk.
Az egyik csoportot a potyautasok alkotják,
akiket az ökoszisztéma egyes szereplői egyenesen járulékvadászoknak titulálnak. Az ő
tevékenységük kimerül annyiban, hogy

startuppernek mímelik magukat, de nem
áll szándékukban a cégépítés, a valós eredmények elérése. Az ő alapvető működésmódjukra a COVID–19 válság nem fog jelentősen hatni: ahogy eddig, ezután is energiájuk jelentős részét a tényleges stratégia
nélküli befektetővadászat köti majd le, ami
a befektetők óvatosabbá válásával valószínűleg nehezebb lesz a válságos időkben.”
A járulékvadászokkal szemben a másik
véglet áll, a potenciális unikornisok, azok
a cégek, amelyek képesek a startupoktól
általában elvárt kimagasló növekedésre – és
végül akár az egymilliárd dolláros cégérték
elérésére. Magyar viszonylatban ezekről
nincs sok értelme beszélni, mert sajnos nem
léteznek igazán magyar unikornisok. A kettő között vannak az úgymond átlagos startupok, amelyek egy valós ötlet köré igyekeznek ténylegesen megvalósítható üzleti
tervet készíteni és céget építeni. Próbálnak
kilépni a nemzetközi piacra, és dinamikus
növekedési pályára állni. Utóbbiak előtt két
lehetőség van: vagy sikerül gyors növekedési pályára állniuk, és vérbeli sikerstartupok
lesznek, akiket gazellaként, magas növekedésű vállalkozásként deﬁniálnak, vagy elindulnak a kkv-sodás útján, és tipikus magyar
kis- és közepes vállalkozássá alakulnak át.

„Békeidőben” az unikornisok működnek a legjobban, ők érik el a legnagyobb
növekedést, amelyet jellemzően a cégérték
növekedésével mérnek. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy amint beüt a krach, mint
például ez a pandémia, nem az unikornisok némelyike fog a legnagyobbat zuhanni.
Vagyis az unikornislét nem jelenti a startupok legnagyobb gyengeségének, a törékenységnek a hiányát. Mindez a terméktől
és a piactól függ, ahogy arról még lesz szó.
Gondoljunk csak az Uberre vagy az Airbnbre, a közösségi gazdaság (sharing economy)
két tündöklő csillagára. Mindkettő üzleti
modellje pompásan működött, de most
talán ők zuhannak a legmélyebbre.
De álljunk meg egy pillanatra, hiszen
érdemes tisztáznunk, hogy miről is beszélünk. Vajon melyik kis- vagy kezdő vállalkozást tekintjük egyáltalán startupnak?
A kérdés sokkal nehezebben megválaszolható, mint gondolnánk, hiszen nincs rá
elfogadott deﬁníció. Bár a legtöbb szakértő céget feltételez a startup mögött, de
vannak befektetők, akik már egy ötletet is
startupnak hívnak, noha semmiféle formalizált vállalkozás nem épült (még) köré.
Általában mégis az induló vagy nagyon
ﬁatal vállalkozást tekintik startupnak, ahol

Az átlagos startupok egy valós ötlet köré igyekeznek ténylegesen megvalósítható üzleti tervet készíteni és céget
építeni. Próbálnak kilépni a nemzetközi piacra, és dinamikus növekedési pályára állni. Ha sikerül gyors növekedési
pályára állniuk, vérbeli sikerstartupok lesznek, akiket gazellaként, magas növekedésű vállalkozásként deﬁniálunk,
vagy elindulnak a kkv-sodás útján, és tipikus magyar kis- vagy közepes vállalkozássá alakulnak át.
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Az egyik tényező, amely meghatározza, hogy egy startup hogyan kerül ki a pandémiás helyzetből, a céget alkotó emberek csoportja.
A csapat összetétele normális körülmények között is kritikus és döntő a startupok sorsa szempontjából. Ha jó a csapat, egy közepes
ötletből is szuper dolgot tudnak alkotni. Ám ha a csapat gyenge, akkor még a legjobb, világmegváltó ötletet sem tudják sikerre vinni.

csapat szerveződött egy ötlet megvalósítására.
Fontos deﬁníciós elem a növekedési
potenciál is: szigorú értelemben csak az
a vállalkozás tekinthető startupnak, amelyben ott rejlik a közel jövőbeli jelentős növekedés ígérete (bár azt Csákné Filep Judit
is elismeri, hogy a ma Magyarországon
startupnak nevezett vállalkozások zöme
elbukna e kritérium alapján). Egyes kutatók
még beleveszik a startupok deﬁníciójába
a piaci irányultságot is, miszerint az innovatív, technológiai orientációjú vállalkozások tekinthetők inkább startupnak.

A csapat
Az első tényező, amely meghatározza,
hogy egy startup hogyan kerül ki a pandémiás helyzetből, a céget alkotó emberek
csoportja. A csapat összetétele normális
körülmények között is kritikus és döntő
a startupok sorsa szempontjából. „Ha jó
a csapat, akkor egy közepes ötletből is szuper dolgot tudnak alkotni. De ha a csapat
gyenge, akkor még a legjobb, világmegváltó
ötletet sem tudják sikerre vinni” – magyarázza Csákné Filep Judit.
A startup világban kötélidegzetre van
szükség, hiszen ez a terep rendkívül streszszes. Ha a csapattagok stressztűrő képessége nem kiemelkedő, a krízishelyzetekben
nem fognak tudni a felszínen maradni.
A Budapest Lab egyik kutatásában több

startupot kísértek végig egy teljes évig.
Az egyik vizsgált cég szinte minden tekintetben arra volt hivatott, hogy ebben
a pandémiás helyzetben átütően sikeres
legyen. Csakhogy mégis bebuktak, mégpedig a csapat miatt. Hiányzott a vezetőkből a kötélidegzet, a hidegvér, a csapaton
belül eluralkodott a feszültség, és ellehetetlenült a cégen belül a közös munka. Így
még a lehetőségeket kínáló krízishelyzetre
sem tudtak jól reagálni.
Ez utóbbi esetben a kutató szerint nem
a pandémia okozta a bukást, az talán csak
felgyorsította a csődöt. A startup a csapat gyengesége miatt szinte a kezdetektől bukásra volt ítélve. Az eﬀéle kritikus
helyzetekben különösen fontos szerepük
van a mentoroknak. Jóllehet a mostanihoz hasonló világjárványt még senki sem
élt át, hiszen a spanyolnátha volt az utolsó
1918–19-ben, és ugye akkor még nem léteztek startupok, ám a mentoroknak más
krízisszituációk alapján azért lehet tapasztalatuk. Ilyenkor pedig sok nehézségen képesek a mentorok a startup csapat tagjait
átsegíteni, jó irányt adni nekik, megnyugtatni őket.
Ahogy minden ember életét, úgy a
startupok mindennapjait is sok tekintetben felborítja a pandémia. A szociális távolságtartás követelménye miatt a csapattagok nem találkozhatnak egymással személyesen. Persze a startupperek generációja már beleszületett a mobilkommuni-
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kációba, a videokonferenciák, chatelés nem
újdonság számukra, de a személyes találkozások nekik is fontosak. Ezek hiánya zavart
okozhat a cégen belüli kommunikációban.
A mentor segíthet a pénzügyi és üzleti
nehézségek helyes kezelésében is. Meg kell
értetnie a startupperekkel, hogy attól még
nem feltétlenül dől össze a világ, hogy viszszaesnek a megrendelések vagy elmaradnak a vásárlók, mindig lehet új irányokat
és lehetőségeket keresni.
A krízishelyzet sikeres túlélése szempontjából az is meghatározó, hogy milyen befektetőt választottak korábban.
„Azok a startupok, amelyek befektetői
annak idején nemcsak pénzt adtak, hanem folyamatosan komoly szakmai támogatást és mentorálást is biztosítottak
nekik, most előnyben vannak – vélekedik
Csákné Filep Judit. – Ha a befektető eddig
is együtt »lélegzett« a startuppal, az most
nagyon sokat jelenthet a jövő szempontjából.” A mostani pandémia rácáfol a legpesszimistább vészforgatókönyvekre is.
Az egyik fontos tanulság az, hogy akármilyen pontosan is tervezzük el a jövőt,
egy rajtunk kívül álló helyzet mindent
a feje tetejére állíthat. A kutató ezért azon
a véleményen van, hogy bár a fő irányokat a startup vállalkozás tervezésekor
meg kell határozni, a részletekbe nem
feltétlenül érdemes túlságosan elmerülni,
mert az azzal a veszéllyel fenyeget, hogy
elveszünk bennük.
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A modern technológiai területeken, mint a biotechnológia vagy a robotika, ma sem nehéz befektetőket találni. Azonban
a befektetők egy terv és egy már kifejlesztett termék közül az utóbbit ﬁnanszírozzák szívesebben, mert abból lehet gyorsabban és biztosabban proﬁtjuk, hiszen ilyenkor a kapacitásbővítést kell ﬁnanszírozni, és abban sokkal kevesebb a kockázat.

A termék
A startup mégiscsak a termékről szól, legyen az kézzelfogható gyártmány vagy
szolgáltatás. Végső soron az határozza meg
a vállalkozás sorsát, hogy mennyit képesek
értékesíteni a termékből, ez milyen költségeket jelent számukra, vagyis mennyi lesz
a proﬁtjuk. Csákné Filep Judit szerint a termék jellemzői a második lényeges tényező,
amely meghatározza, hogy egy startup hogyan kerül ki a pandémiás krízisből, ezen
belül is főként az, hogy a cég a termékfejlesztés melyik fázisában van éppen. Ha
még nagyon a fejlesztés elején tartanak, és
csak most keresnek befektetőt, valószínűleg nehezebb helyzetbe kerülnek.
Nem könnyű mostanában úgynevezett
első körös befektetőket találni, akik egy ötletre adnának pénzt. Összehasonlíthatatlanul könnyebb dolga van annak a startupnak,

Hogyan támogatják a befektetéseket a válság alatt?
8 válasz

7
(87,5%)

1
(12,5%)

amelyiknek már van kifejlesztett terméke,
és ehhez keres további ﬁnanszírozót a növekedés megvalósításához. Természetesen ez
a helyzet sem általánosítható, és nem alkalmazható minden startupra. Hiszen – amint
majd látni fogjuk – előfordulhat, hogy egy
cégnek van egy termékötlete, amely bár
még csak a fejlesztés korai stádiumában jár,
de a pandémia miatt teljesen átalakult piac
most kínál egészen valószínű kitörési lehetőséget. A startupok pivotálási képessége,
a rugalmasságuk, az, hogy mennyire tudják
újszerűen használni az alapvető képességeiket, szintén nagyban meghatározza, hogy
egy-egy cég milyen eredménnyel reagál
a járvány okozta piaci változásokra.
Vannak gyógyszercégek, amelyek már
korábban elkezdtek fejleszteni egy-egy
hatóanyagot egy másik betegség – például
a malária, az ebola vagy a HIV – ellen, de
az eredeti várakozásoknak nem felelt meg

A Design Terminal a nyolc legnagyobb magyar befektetőt is
megkérdezte, hogyan támogatják
a befektetéseket a válság alatt.
Mindenkit személyre szabottan
Azokat, akik azt kérik
Általános rendelkezéseket hoztunk
Nincs rá kapacitásunk
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a készítmény, így a klinikai tesztek közepén
felhagytak a kipróbálásával, tehát a termék
félkésznek tekinthető. Viszont a SARSCoV–2 vírus megjelenésével felmerült a lehetősége annak, hogy az új koronavírusbetegség ellen hatékonyak lehetnek, így
a cégek (amelyek közül több startupnak
tekinthető) újra értékessé váltak a befektetők szemében, és a részvényárfolyamaik
az egekbe emelkedtek. Más vállalkozások
fertőtlenítőrobotokat fejlesztenek, és hirtelen megugrott a termékük iránti kereslet.
Az ő fő problémájuk manapság az, hogy
miként tudnák olyan erőteljesen felfuttatni gyártókapacitásukat, hogy kielégíthessék a megrendeléseket.
„A modern technológiai területeken, például a biotechnológiában vagy a robotikában még ma sem olyan nehéz befektetőket
találni. De a befektetők, ha választhatnak
egy terv és egy már kifejlesztett termék
között, akkor nyilván az utóbbit ﬁnanszírozzák szívesebben, hiszen abból remélhetnek gyorsabban és biztosabban proﬁtot
– mondja Csákné Filep Judit. – Itt ugyanis
már a növekedést, a kapacitásbővítést kell
ﬁnanszírozni, és ebben sokkal kevesebb
a kockázat. Úgy gondolom azonban, hogy
ez csak átmeneti időszaknak tekinthető,
és idővel az ötlet fázisában lévő startupok
számára is újra meg fog nyílni a ﬁnanszírozás lehetősége. Az eddigi tapasztalatok

üzleti környezet, ötlet, mentor, növekedési potenciál, piaci irányultság, stressztűrő képesség

alapján a magyar startupok többségének
nem azért van nehézsége a forrásbevonással, mert nem állt rendelkezésre a megfelelő
mennyiségű befektetői ﬁnanszírozás, hanem rosszul ütemezik a bevonást.”
Sok startup túl későn jelentkezik a második körös forrásbevonásra. Nyugaton,
ahol a startuppereknek nagyobb a személyes vagyonuk, és ezért a megélhetésük
nem attól függ, hogy az aktuális startupjuk
megkapja-e percre pontosan az éppen
esedékes tőkeinjekciót, mindez nem jelent
olyan végzetes problémát. Magyarországon azonban nemritkán előfordul, hogy
ha a kezdő vállalkozás kifogy a pénzből,
az a vezetőket is rendkívül súlyosan érinti
egzisztenciálisan. Vagyis a befektetők gyakran nemcsak a vállalkozást ﬁnanszírozzák,
hanem a startupper életvitelét is.
A startupok világát mindig is az erős
ﬂuktuáció jellemezte, amelyet egy pandémiához hasonló krízis akár fel is erősíthet.
Jelenleg még nem rendelkezünk adatokkal
arról, hogy a járvány idején változott-e, és
ha igen, milyen irányban változott a vállalkozásalapítási aktivitás. Feltételezhető,
hogy a krízis, és az annak következtében
ellehetetlenült, illetve megnyitott piacok
fokozták a startup ökoszisztéma mozgékonyságát. Szinte bizonyos, hogy rengeteg
vállalkozás fog elbukni, de valószínűleg lesz
sok olyan, amelynek tulajdonosai éppen
az átalakuló világban megnyíló lehetőségeket kihasználva kezdenek cégalapításba, ötletfejlesztésbe. Csákné Filep Judit azonban
arra ﬁgyelmeztet, hogy egy startup alapításához alkalmas személyiségre, nagyon jó
ötletre és szervezői készségre van szükség.
Márpedig ezek nem teremnek a semmiből
egy krízis hatására. Vagyis a szakértő összességében nincs meggyőződve arról, hogy
a járvány bármilyen kimutatható hatást fog
gyakorolni a startupalapítási kedvre.

Minthogy sok üzlet bezárt, a nyitvatartási
időt korlátozzák, és a vásárlók sem szívesen
térnek be a bevásárlóközpontokba, ezért
egyre több üzlet, szolgáltató szervezett
házhoz szállítást.
Csákné Filep Judit szerint a piac erőteljes
szívóhatást gyakorol minden olyan vállalkozásra, amely akár csak áttételes módon is
hozzá tud járulni a járványellenes védekezéshez, a távoktatáshoz, távgyógyításhoz, a fertőtlenítéshez, az e-kereskedelemhez, az interneten játszható videojátékokhoz, vagyis
a szociális távolságtartás megvalósításához.
Akik eleve ezeken a piacokon mozogtak,
azok előtt most komoly kitörési lehetőség
nyílt (igaz, a már korábban tárgyalt tényezőktől, a csapattól, illetve a terméktől függ,
hogy képesek-e élni ezzel a lehetőséggel).
Ám azok a vállalkozások, legyenek startupok vagy régebbi cégek, amelyek a turizmushoz, a rendezvényszervezéshez, a sporthoz vagy a közösségi gazdaság ﬁzikális
kontaktust is igénylő ágához kapcsolódnak,
most igen nehéz helyzetbe kerülhetnek. Számukra átmenetileg egyszerűen megszűnt
a piac. Részben a korlátozó intézkedések
miatt, adminisztratív okokból nem nyújthatnak szolgáltatásokat (mert például nem
lehet tömegrendezvényeket tartani), illetve
a fogyasztók sem szeretnék – sokszor teljesen jogosan – kockáztatni az egészségüket.
Ezeken a területeken értelemszerűen
átmenetileg stagnál a startupok aktivitá-

sa. Csákné Filep Judit úgy vélekedik, hogy
most még nem lehet megmondani, hogy
végső soron a piacok ellehetetlenülésének
vagy éppen más piacok megnyílásának lesz
nagyobb hatása a startup ökoszisztéma
egészére. Emellett pedig ott van a járvány
hatására kialakuló általános gazdasági válság, amely szinte minden piaci szereplőt
negatívan érinthet. Hiába lenne például
kereslet egy egészségügyi startup szolgáltatásaira, ha az általános visszaesés miatt
megszűnik a vásárlóerő, az is nehéz helyzetbe kerülhet. Ennek hatásai ma még felmérhetetlenek, de valószínűleg sokkal tovább fognak tartani, mint maga a járvány.
A gazdasági visszaesésből fakadó negatív hatásokon túl a kutató úgy véli, pozitív hozadékai is lehetnek a válságnak,
bár a folyamat fájdalmas, a nehéz időknek komoly piactisztító hatásuk lehet.
Azok a startupperek pedig, akik a mostani pandémiás helyzetben tudnak sikeres
vállalkozást építeni vagy életben tartani,
komoly tudásra és tapasztalatokra tesznek szert. Egy olyan vállalkozó generáció
„képződik” jelenleg, amelynek tagjai a jövőben a vállalkozói ökoszisztéma hosszú
távon meghatározó szereplőivé válhatnak.
Remélhetőleg nem pusztán pénzügyi mércével mérhető sikereik okán, hanem mint
a fenntarthatóság, a társadalmi hasznosság
értékeit érvényesítő startupok felelős alapítói kerülnek majd reﬂektorfénybe. ¡

A piac
Vannak azonban a gazdaságnak olyan területei, amelyek a megváltozott viszonyok
hatására forrongani kezdenek, és ez meglátszik majd a szegmensben aktív startupok
tevékenységén is. Nem nehéz kitalálni, hogy
mely területek piaca nőhetett hirtelen akár
a többszörösére is. Az egészségügyi szolgáltatások körében várhatóan megnő a magánvállalkozások szerepe az állami egészségügyhöz képest, és számos magánkórház kínál koronavírus-tesztelő szolgáltatást.

A gazdasági visszaesésből fakadó negatív hatásokon túl pozitív hozadékai is
lehetnek a válságnak. A jelentős piactisztító hatáson kívül azok a startupperek, akik a mostani pandémiás helyzetben tudnak sikeres vállalkozást építeni
vagy azt életben tartani, komoly tudásra és tapasztalatokra tesznek szert.

innováció

2020. június

innotéka
inn

21

startup verseny, adminisztrációs könnyítések, elektronikus ügyintézés, ügyfélszolgálati csatorna

Szerző: B. Á.

Most még fontosabb
az innováció

A kutatás-fejlesztés és az innováció olyan területek, amelyek a jelenlegi válsághelyzetben fokozott ﬁgyelmet és támogatást igényelnek – fogalmazott magazinunknak dr. Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
elnökhelyettese. A szakember arról is tájékoztatta lapunkat, hogy a pályázatok,
ﬁnanszírozási programok kapcsán a Hivatal milyen újításokkal, egyszerűsítésekkel és adminisztrációs könnyítésekkel reagált a rendkívüli helyzetre.

A

koronavírus okozta válság globális kihívásaira
is a kutatások során keletkező innovációk adhatnak válaszokat, ezért a jelenlegi helyzetben felértékelődik a hatékony finanszírozás jelentősége,
szögezte le Szabó István. A Hivatal ezért most számos eljárásbeli könnyítéssel, adminisztratív egyszerűsítéssel segíti
a kutatókat és a vállalkozókat a támogatott projektek megvalósításában, emellett célzott támogatásokkal is hozzájárul
a koronavírus elleni küzdelemhez.
Utóbbiak közül az elnökhelyettes kiemelte az Innovációs és
Technológiai Minisztériummal közösen meghirdetett COVIDEA
ötlet- és startup versenyt, melyre szakterülettől függetlenül
várták azokat az innovatív elképzeléseket és megoldásokat,
amelyek a járvány leküzdésében segíthetnek. „A reméltnél is
nagyobb volt az érdeklődés, a magánszemélyek, kis- és középvállalkozások, kutató-fejlesztő intézmények összesen 458 ötletet és projektjavaslatot nyújtottak be” – számolt be a felhívás
eddigi eredményeiről az elnökhelyettes. A 60 millió forintos
keretösszegből az innovációs ökoszisztéma öt elismert szaktekintélyéből álló zsűri értékelése alapján a húsz legígéretesebb
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pályázat nyer majd támogatást. A pályázatok elbírálásakor
kiemelt szempont a gyors megvalósíthatóság és a társadalmi
hasznosság mértéke. Azt is megtudtuk, hogy a beérkezett pályázatok közel fele az egészség- és orvostudomány különböző
területeit érinti, mintegy harmaduk ajánl informatikai és digitalizációs megoldásokat, de számos ötlet képviseli a műszaki
tudományok területét, vagy foglalkozik gazdasági, oktatási,
pénzügyi, jogi témákkal is.
Az általános pályázati adminisztrációs könnyítésekkel
kapcsolatban Szabó István elmondta, hogy az innovációs projektek kedvezményezettjei számára már március közepén módosították a veszélyhelyzet által érintett költségek elszámolását
és a beszámolók leadásának szabályait, valamint ideiglenesen
felfüggesztették a helyszíni ellenőrzéseket is. A Hivatal egyszerűsített előlegkifizetést tett lehetővé a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Alap minden kedvezményezettjének, ami a következő időszakban akár 340 innovációs projekt
és 450 OTKA alapkutatási projekt finanszírozását gyorsíthatja meg mintegy 28 milliárd forint azonnali folyósításával,
enyhítve azok likviditási nehézségeit a rendkívüli helyzetben.
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Magyarország is gyárthat ősztől koronavírus elleni gyógyszert
Miután a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával sikerült laboratóriumi körülmények között előállítani a generikus hatóanyagot, sikeresen lezárult az Ázsiában már hatékonynak bizonyult gyógyszerhatóanyag, a favipiravir magyarországi fejlesztésének első fázisa. A favipiravir egy széles spektrumú antivirális gyógyszer, amelyet eredetileg inﬂuenza kezelésére fejlesztettek ki,
ugyanakkor sikeresnek bizonyult a nyugat-nílusi láz, illetve az Ebola-vírus ellen is. A gyógyszerhatóanyagot elsőként 2014-ben engedélyezték Japánban, ez év elején pedig két klinikai vizsgálat során már COVID–19 koronavírussal fertőzött betegeknél is sikeresen alkalmazták Kínában. A favipiravir a vírusmentesség eléréséhez szükséges időt 11 napról négyre csökkentette, miközben a pácienseknél
javulást ﬁgyeltek meg. A gyógyszerkészítmény hazai engedélyezéséhez és a gyártás beindításához további három fejlesztési szakasz
szükséges, amelyek a szakemberek szerint nyár végére eredményesen lezárulhatnak.

Szab
Sz
abóó Istv
ab
István
á

Forrás: NKFIH

Az elnökhelyettes a további változásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy a többi között meghosszabbították az innovációs
támogatások felhasználását, emellett meghosszabbították
az esedékes hiánypótlások, számlák és bizonylatok benyújtási
határidőit, valamint az új helyzethez igazították a támogatási
szerződésekben rögzített kötelező vállalások és indikátorok
teljesítésének követelményeit is. „Ez a folyamatban lévő innovációs projektek esetében közel 950 kedvezményezett, köztük mintegy 600 vállalkozás és 330 állami kutatószervezet
180 milliárd forintnyi támogatását érinti” – jegyezte meg.
A megvalósítás fázisában lévő innovációs projektek és
az egyéni kutatások segítése mellett az intézményi kiválóság
ösztönzésére megítélt közel 30 milliárd forint felhasználási
lehetőségét is meghosszabbították a Tématerületi Kiválósági

Program és a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program
több mint 90 kiemelt tématerületére. Ugyanígy jártak el az Új
Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasainak folyamatban
lévő 1600 projektjével kapcsolatban is, amelyeket több mint
2,9 milliárd forinttal támogattak. A felsőoktatási helyzet kapcsán az elnökhelyettes kitért rá, hogy az Országos Tudományos
Diákköri Konferenciát jövőre is mindenképpen megrendezik.
Kérdésünkre válaszolva Szabó István hangsúlyozta: az idei
évre benyújtott OTKA alapkutatási pályázatok zsűrizése a járványhelyzetben sem szünetel, hanem online zajlik. A tapasztalatok szerint ez a változás nem okoz gondot a munkafolyamatban, ezért a jövőben megfontolandó az online gyakorlat
intézményesítése. Az elnökhelyettes az újabb kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok meghirdetéséről elmondta: nemcsak a pályázóknak, hanem a Hivatalnak is érdeke a minél
egyszerűbb, ugyanakkor az eddiginél is hatékonyabban működő pályázati folyamat. „Nem a pályázatok terjedelmének
növelése, hanem a szakmai tartalmuk erősítése a cél” – fogalmazott. Annak ellenére, hogy a pályázati adminisztrációt
önmagában az elektronikus ügyintézés is nagyban egyszerűsíthetné, a pályázatfinanszírozásban mélyen gyökerezik a hagyományos papíralapú dokumentáció iránti igény – jegyezte
meg az elnökhelyettes. Emiatt az elektronikus ügyintézésben
már eddig is több részmegoldás született, a koronavírus pedig
újabb nagy előrelépést hozott ezen a téren. Hozzátette, a jogszabályi környezetnek is változnia kell ahhoz, hogy a jövőben
valóban papírmentessé válhasson az ügyintézés.
Ugyancsak a járványhelyzet ösztönözte a Hivatalt egy új
kommunikációs platform, a KFI Hotline elindítására, amely
az elnökhelyettes szerint a legjobb időben megvalósult fejlesztés. „Hatékonyan és célszerűen működő, a mai kor követelményeinek megfelelő ügyfélszolgálati csatornát alakítottunk ki, amely segít abban, hogy a felvetett észrevételekre
gyorsan és érdemben reagáljunk, vagy egy adott kérdés
megoldására kompetens külső szakértőt javasoljunk” – öszszegezte az új ügy félszolgálati rendszer előnyeit Szabó István.
Kiemelte azt is, hogy a külső szakértők azonnali bevonása
a sürgősebb szakmai kérdésekbe lényeges előrelépést jelenthet a hazai innovációs rendszer szereplőinek összekötésében,
a köztük lévő és a Hivatal iránti bizalom erősítésében. Lapunk kérdésére az elnökhelyettes megerősítette: a rendkívüli
körülmények között gyorsabb és hatékonyabb információáramlást lehetővé tevő új kommunikációs felület nemcsak
a veszélyhelyzet idején, hanem azt követően is folyamatosan
működni fog. ¡
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Versenyképességnövelés jár vány idején
806 pályázat érkezett be a HIPA-hoz
a versenyképesség-növelő támogatási
program keretében, annak május 28-i
lezárásáig. A pályázatok összértéke a beruházási volument tekintve meghaladja
a 376,71 milliárd forintot, ennek köszönhetően pedig mintegy 143 618 munkahely
megőrzése biztosítható.

ok-okozati összefüggésben az árbevétele vagy a megrendelési állományának értéke legalább 25 százalékkal visszaesett, és a felmerült
veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a felmerült károk teljes megtérítésére. A támogatás feltétele
volt még, hogy a cégnek vállalnia kell, hogy a bázislétszámát a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 31-éig fenntartja.
Az Európai Bizottság döntése értelmében a tagállamok kormányai
legfeljebb 800 ezer euróval támogathatnak vállalkozásokat. A programot eredetileg 50 milliárd forintos keretösszeggel írták ki, azonban az érdeklődés hatására az összeget megnövelték. A 806 pályázathoz tartozó összesített megítélhető támogatás 178,59 milliárd
forintot tesz ki. ¡

A

kormány által meghirdetett versenyképesség-növelő támogatás célja, hogy a koronavírus-járvány kitörése miatt nehéz
helyzetbe került, a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi
szektorban működő közép- és nagyvállalatok, továbbá vállalkozások számára segítséget nyújtson bevételkieséseik és likviditási
problémáik leküzdésére. A támogatás feltétele volt, hogy a vállalat igazolja egyebek között, hogy 2019. december 31-én nem
minősült nehéz helyzetben levő vállalkozásnak, de a koronavírusjárvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, gazdasági
nehézségei támadtak. Emellett a koronavírus-járvány miatt, azzal

Sikeres próbaterhelés A
Újabb mérföldkőhöz érkezett az új komáromi
Duna-híd építése. Május közepén tartották
a műtárgy próbaterhelését a híd teherbírásának használatbavétel előtti ellenőrzésére.
A híd építése a végéhez közeledik, már csak
a befejező munkálatok vannak hátra.

inno -tér

próbaterhelés során statikus és dinamikus terhelést
végeznek; a hídszerkezet különböző részein, elemein
mérik az ezek hatására bekövetkező alakváltozásokat,
az egyes szerkezeti elemekben keletkező feszültségeket
(például a főtartó lehajlását, ebben az esetben még a piloncsúcs elmozdulását is).
Az új komáromi Duna-híd – melynek neve Monostori
híd lesz – esetében a statikus próbaterhelést 32, egyenként 31,6 tonna súlyú tehergépkocsival végezték, összesen 16 teherállás-kombinációban. A dinamikus terhelés
során két tehergépkocsi haladt át a hídon 5, 20, 40, 60
km/órás sebességgel. A próbaterhelést és a méréseket
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Hidak és Szerkezetek Tanszékének szakemberei végezték.
„Az idén elkészülő új Duna-híd közel 100 kilométeren
hiányzó teherforgalmi átkelési lehetőséget teremt, miközben tehermentesíti Komárom és Révkomárom belvárosát.
Az M30-as folyamatban lévő kivitelezésével a Budapest–
Miskolc–Kassa vonalon is megvalósul a magas színvonalú sztrádakapcsolat. Az autópályával ráadásul a KeletKözép-Európa belső, észak–déli irányú gyorsforgalmi öszszeköttetését biztosító Via Carpatia közlekedési folyosó
utolsó hazai szakasza is megépül” – mondta a beruházással kapcsolatban Mosóczi László közlekedéspolitikáért
felelős államtitkár. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Kiszámíthatóbbá tenni
az Ormánság vízellátását
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2004-ben született meg az úgynevezett Ős-Dráva Program
alapkoncepciója, egy komplex-, a természeti, társadalmi és
gazdasági szférát egyaránt érintő területfejlesztési projekt.
A 2016-ban indult fejlesztés a Dráva térségének felszíni vízrendszerére alapozottan teremti meg a hosszú távú, fenntartható fejlődés feltételeit hazánk egyik leghátrányosabb térségében, a Dél-dunántúli régióban elhelyezkedő Ormánságban.
„A természeti értékek megőrzéséhez, a növényvilág változatosságának megtartásához, a tájhasználatok optimalizálásához
a térségben a víz visszatartására vagy adott
esetben pótlására van szükség. Erre a felismerésre építve alakult ki a program koncepciója, amely szerint a térség problémáit
a vízgazdálkodási rendszer átalakítására
alapozva kell megoldani. A hajdanán vízzel
megfelelően ellátott terület számára ismét
biztosítani kell az optimális vízmennyiséget és vízelosztást” – nyilatkozta a programról Bencs Zoltán, a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság vezetője. A „Vízvisszatartás és
tájhasználatváltás tervezése az Ős-Dráva
Programban” című projekt (KEHOP-1.3.0.15-2016-00014) komplex tervezése és ki-
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vitelezése szolgálja ezeket a célokat. Fővállalkozóként az Aquaproﬁt Zrt. feladata
a tervezési elővizsgálatok és a tervezés megalapozását biztosító előkészítő tanulmányok elvégzése, a projektterület hidrológiai
modellezése, majd a véglegesen elfogadott
műszaki tartalom megvalósítása.
„A fejlesztés célja komplex vízgazdálkodási infrastruktúra megépítése, amely megteremti a komplex program ráépülő további
elemeinek megvalósítását, ezek közül is elsősorban a tájhasználatváltás lehetőségét. Ennek egyik alapvető célkitűzése, hogy növeljük a táj úgynevezett vízpuﬀer-kapacitását,
s ezáltal növekedjen a tájban visszatartott
víz mennyisége. Minél több vizet tudunk
ugyanis megtartani és azt helyben körfor-

zöldkörnyezet
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gásban tartani, annál életgazdagabbá tehető a táj, illetve minél kevesebb a víz, annál
inkább kiszorul az élet a tájból. Ez igaz a természeti környezet és hosszabb távon a helyi
társadalom és gazdaság szempontjából is”
– mondta Bencs Zoltán.
A vízkormányzási rendszer tervezése
azzal a kitüntetett céllal indult, hogy az
adott terület hét elkülönülő vízrendszerét
összekapcsolják, ezzel is szolgálva a vízigényalapú, egyenletesebb vízelosztást.
A vízvisszatartásnak az igazgató szerint
táji szinten kell megvalósulnia. Ez azt jelenti,
hogy elsősorban nem mesterséges tározóterekben vagy csak a csatornamedrekben
tartják vissza a vizet, hanem a táj számos
elemében – a természetes, mély fekvésű
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területeken, a talajban, a növényzetben –,
beleértve a szegényes szántóföldi vegetációtól akár több lombkoronaszinttel rendelkező élőhelyeket, valamint a növényzet által
kialakított páracsapdákat is. Amennyiben
nő a tájban visszatartott víz mennyisége,
úgy ezáltal javulnak a mikroklimatikus körülmények, azzal pedig a megmaradó szántók esetében is jelentős mértékben javulhatnak a gazdálkodás feltételei. A helyi civil
és gazdatársadalom számára pedig ez a fejlesztés azért fontos, mert így a térség vízháztartása kiegyenlítettebbé, kiszámíthatóbbá
tehető. Ez mind a mezőgazdaság, mind a
települések élete, mind pedig a természeti
környezet szempontjából kedvező lépés.
„Az okszerű tájhasználat, illetve a táj eredeti adottságaihoz igazodó vízgazdálkodás
megteremtéséhez elengedhetetlen a projektterület jelenlegi vízrendszerének átalakítása,
fejlesztése, önálló vízgazdálkodási egységként való üzemeltetése, amely infrastruktúrájának megteremtése tárgyi beruházás
tartalma” – foglalta össze a célokat Bencs
Zoltán. A térség vízgyűjtő-gazdálkodási
Drávai vízkiivé
vételi mű ép
építítése

terve felszín alatti víztestekre vonatkozó
célkitűzései között szerepel például a felszín
alatti vizek mennyiségének növelése. Az ŐsDráva Program a tervezett víztározásokkal
közvetett módon utánpótlást biztosít a felszín alatti vizek számára a beszivárgás révén, így valamelyest hozzájárul a felszín
alatti vizek mennyiségének növeléséhez.
Az Ős-Dráva vízgazdálkodási fejlesztés
az EU-s stratégiákkal és irányelvekkel (Víz
Keretirányelv) összhangban felépített Kvassay Jenő Terv és vízgyűjtő-gazdálkodási tervek intézkedései közül többet is megvalósít. Ezek közé tartozik a helyi meder- és
területi vízvisszatartások lehetőségeinek
megteremtése vizes élőhelyek, morotvák,
holtágak vízutánpótlásával, medertározás,
erdészeti tározók kialakításával. Cél a térségi vízátvezetés vízhiányos területekre,
a drávai vízkivétel kiépítésével, vízpótló főágak kialakításával, vízkormányzó műtár-
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gyak építésével, a csatornahálózatok összekapcsolásával. Szintén fontos a vízszolgáltatási rendszerek felülvizsgálata, indokolt
esetben azok felújítása, átalakítása, fejlesztése, újak építése a meglévő csatornahálózat rehabilitációjával, a csatornák medrének helyreállításával és bővítésével, a szükséges vízpótlást biztosító új csatornaszakaszok megépítésével.
A projektterület a Dráva menti síkság,
a Dráva-sík és a Fekete-víz síkja. A projekt
tervezési területe Baranya megye déli, délnyugati, valamint Somogy megye délkeleti
részét foglalja magába, amely négy járás
(a Barcsi, a Sellyei, a Siklósi és a Szigetvári)
45 települését érinti, összesen 572,14 négyzetkilométeren, azaz 57 214 hektáron.
Az országosan kiemelt beruházás elmúlt
időszakának eredményei közé tartozik az elválasztott vízrendszerek összekötése, rehabilitációja, közel 20 kilométer új vízfolyás-
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meder kiépítése, nyomócső létesítése, mintegy 100 kilométer meglévő vízfolyásmeder rendezése, két mellékág revitalizációja.
Ugyancsak fontos elem vízkormányzási
műtárgyak létesítése, felújítása. Ennek elemeként több mint 60 új műtárgy épült,
30 meglévő műtárgyat felújítottak, illetve
szivattyús vízkivételi művet létesítettek.
A vízvisszatartás érdekében megteremtették a medertározás feltételeit vízfolyásokban, tározótereket alakítottak ki, morotvákba és erdészeti területekre akár több millió
köbméternyi vizet vezethetnek ki. A program részeként naperőművet telepítettek,
integrált monitoringhálózatot alakítottak
ki, vízrajzi mérőállomásokat és komplex
üzemirányítási rendszert telepítettek. ¡
Víízk
zkivétel
elli műű – szivattyúakna
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Az év magyar startupja • babéziózis, Lyme-kór

Műanyag szeméthegyek… huss !
Szennyező műanyagok környezetbarát eltüntetését megoldó csapat A
lett Az év magyar startupja.

Madaras Liz

Poliloop lett a legnagyobb közép- és kelet-európai energetikai startup verseny, a PowerUp hazai döntőjének a győztese, s így Az év magyar startupja
is. A magyar fejlesztőkből álló csapat tagjai arra vállalkoztak, hogy felszámolják
a műanyag szeméthegyeket. Négy baktériumból álló koktélt alkottak, amelylyel szobahőmérsékleten, hetek, illetve sok esetben napok alatt bármilyen műanyaghulladékot lebontanak, legyen az polietilén, polipropilén vagy polisztirol.
A csapat tagjai küldetésüknek tekintik környezetbarát technológiák kidolgozását, részben azért, hogy a műanyaghulladék többé ne jelentsen veszélyt a Föld
lakói számára, részben pedig azért, hogy a szennyező műanyaghulladékokat
értékes végtermékké alakítsák át, hozzájárulva ezzel a körforgásos gazdaság
megteremtéséhez. „Olyan biológiai megoldást dolgoztunk ki, amellyel a Földön
évente keletkező, 300 millió tonnát meghaladó műanyagszemét döntő többsége
eltüntethető lenne. Ez főleg annak tükrében fontos, hogy jelenleg alig két százalékát hasznosítják újra a műanyagoknak világszerte. Ezen a ponton azonban
nem állnánk meg. Gyártóként, biológiailag lebomló műanyagok előállításával
szeretnénk hosszú távon megteremteni a körforgásos gazdaság működését” – jelentette ki Madaras Liz, a Poliloop ügyvezetője a versenyt követően. ¡

Kullancsok a láthatáron
A klímaváltozás miatt egyre több kullancsfaj
jelenik meg hazánkban, ezért Kullancsmentes
kedvencek néven kampány indul, melynek célja,
hogy felhívja a figyelmet a háziállatokat veszélyeztető, kullancsok által terjesztett betegségekre.

A

klímaváltozással járó enyhe telek következtében a kullancsok átvészelik
a fagymentes időszakot, és így nemcsak a számuk nő, hanem az aktív
időszakuk is tovább tart, és az utóbbi évek tendenciája alapján már decemberben is nagy számban várhatók. Egy „anyakullancs” kifejlett stádiumában több ezer utódot hoz a világra, s mivel egyre gyakrabban merészkednek a lakóövezetekbe kullancsot hordozó rókák, vaddisznók, őzek, emiatt

Babéziózis-térkép
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a házi kedvencekre olyan kullancsok tapadhatnak,
amelyek korábban vadállatok véréből táplálkoztak.
A kullancsok okozta megbetegedések közül a kutyákra nézve a babéziózis a legveszélyesebb, a fertőzés akár
pár napon belül végzetes kimenetelű is lehet. A Lymekórt okozó baktérium lappangási ideje elérheti az öt
hónapot is kutyákban, és a nehezen diagnosztizálható
betegséget az állatok akár évekig is hordozhatják, ami
az emberre nézve is veszélyes, hiszen a kutyából lehulló
kullancs révén nagyobb eséllyel fertőződhetnek meg
Lyme-kórral a gazdák is. A leghatékonyabb védekezés
a megelőzés. Ez lehet tablettás, nyakra csepegtethető készítmény (ún. spot-on), nyakörves, vagy akár ultrahangos
technológiával működő vegyszermentes megoldás. Ám
mivel egyik sem biztosít százszázalékos védettséget, ezért
a kullanccsal különösen fertőzött területeken érdemes
kombinálni a vegyszeres és az ultrahangos védekezést. ¡

törvényjavaslat, élelmiszer-hulladék, élelmiszerromlás, minőségmegőrzés

Szerző: Tiefbrunner Anna

Műanyag-stratégia –
a csomagolás a bűnös?

Magazinunk májusi számában a Műanyag-stratégia – megtorpanást hozhat a járvány?
című cikkben szó volt arról, hogy a járványhelyzet miatt vajon tarthatók lesznek-e azok
a határidők, melyek az Európai Unió műanyag-stratégiájának részét képező jogszabályok
megalkotására vonatkoznak. Az a kérdés is megfogalmazódott, hogy indokolt-e napjainkban ilyen hevesen támadni a műanyagalapú csomagolásokat, amelyek hozzájárulnak
az élelmiszerek biztonságos, higiénikus tárolásához, és jelentősen megnövelik azok minőségmegőrzési idejét? Ezúttal bemutatjuk a hazai jogszabály tervezetét, illetve a csomagolás
mindennapi életünkben betöltött szerepével foglalkozunk.

Az egyszer használatos műanyagokra
vonatkozó hazai szabályozás tervezete 1
A magyar kormány május 7-én, notiﬁkációs kötelezettségét teljesítve, benyújtotta az Európai Bizottságnak „Az egyszer használatos,
valamint egyes egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának
korlátozásáról” című kormányrendelet-tervezetét. A jogszabály
1 Forrás: Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség
májusi közleménye.

az egyszer használatos műanyag termékekről szóló irányelvnek2
a tiltásra vonatkozó részét vezeti be a hazai jogrendbe úgy, hogy
a direktívánál szigorúbb feltételeket határoz meg. A szigorúbb
feltételek azt jelentik, hogy az EU által betiltani javasolt termékkör változatlanul hagyása mellett Magyarország teljes betiltást ír
elő a könnyű áruházi műanyag zacskókra, míg az Unió csak meny2 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/904 irányelve
(2019. június 5.) egyes műanyag termékek környezetre
gyakorolt hatásának csökkentéséről.
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nyiségi korlátozást javasolt. A betiltást emellett nemcsak a fosszilis, hanem a komposztálható (bio) alapanyagú, 50 mikrométernél
kisebb vastagságú áruházi műanyag zacskókra is kiterjeszti. A feltételek abban is szigorúbbak, hogy a kormányrendeletet a 2021.
július 3-i implementációs határidő előtt, 2021. január 1-től kívánja hatályba léptetni. A notiﬁkációs ügymenet során az Európai
Bizottság a tervezetet a tagállamoknak véleményezésre kiadja,
különös tekintettel arra, hogy a magyar kormány az uniós irányelvnél szigorúbb intézkedés bevezetését javasolja. A tagországi
egyeztetés várható időtartama legfeljebb három hónap, azonban,
ha észrevétel érkezik, akkor ez az időtartam meghosszabbodhat. A kormányrendelet hatályba lépésének az is feltétele, hogy
az Országgyűlés elfogadja két, jelenleg hatályos törvény módosítását: a környezetvédelmi törvényben (Kvt3) felhatalmazást kell adnia arra, hogy a kormány rendeleti szinten tiltási rendelkezéseket
meghozhasson, a környezetvédelmi termékdíj törvénynek (Ktdt4)
pedig a kormányrendelettel betiltani kívánt csomagolószerekre
vonatkozó részén kell változtatnia. Az uniós irányelv további rendelkezéseinek átültetésére az év második felében kerülhet sor.

A csomagolás szerepe az élelmiszerek
minőségének megőrzésében
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete, a FAO
még 2011-ben hirdette meg Save food! programját, melynek keretében megjelentetett egy tanulmánykötetet.5 A tudományos
publikációk szerint a világon megtermelt élelmiszerek, beleértve
az előállításukhoz szükséges terményeket és alapanyagokat is, egy3 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény.
4 A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény.
5 Food and Agriculture Organization of the United Nations,
Rome, 2011.

harmada tönkremegy vagy hulladékká válik, ennek mennyisége
évente 1,3 milliárd tonnára becsülhető. Az élelmiszerek mellett
az előállításukhoz szükséges energia és ivóvíz is kárba vész, továbbá az sem elhanyagolható, hogy a gyártásuk-szállításuk során
kibocsátott üvegházhatású gázok is fölöslegesen terhelték a környezetet. A FAO által elindított Save food! programot a WPO
(Csomagolási Világszövetség) is magáévá tette, és létrehozott egy
munkabizottságot, melynek a hazai csomagolási szövetség képviselője is a tagja. A WPO hangsúlyozza, hogy a csomagolásnak
kiemelkedő szerepe van az élelmiszer-hulladék csökkentésében,
és az élelmiszer-veszteség nagyobb kárt okoz, mint az a nyereség,
amely a csomagolás egyszerűsítéséből, esetenként teljes elhagyásából származik. A tanulmány arra is rámutat, hogy a világ népességének növekedése miatt elsősorban a városokban élők száma
nő, éppen ezért a magasabb szinten feldolgozott és csomagolt
élelmiszerek iránti kereslet is fokozódik.
A legtöbb élelmiszer minősége tárolása során negatívan változik, azaz a minőség csökkenéséről, rosszabb esetben romlásról beszélhetünk. A jelenség minden olyan folyamatot magába
foglal, amelynek következtében a termék táplálkozásbiológiai, illetve élvezeti értéke csökken, például színe, illata, vitamintartalma, állománya módosul. Az élelmiszerek romlása kémiai, ﬁzikai
vagy mikrobiológiai okokra vezethető vissza. A kémiai romlást
jellemzően oxidációs folyamatok, valamint az enzimtevékenység
miatt bekövetkezett nemkívánatos átalakulások idézik elő. A ﬁzikai eredetűnek tekinthető romlási folyamatokat az élelmiszer
és a környezet, a mikro- és a makroklíma közötti különbség, illetve az ebből eredő hatások okozzák. Elsősorban a termék és
a környezet relatív légnedvességtartalom-különbségéből adódó
vízvesztési vagy vízfelvételi jelenségek a meghatározók. A helytelenül megválasztott tárolási körülmények, a nem megfelelő
csomagolószerek a termék kiszáradását, az aromaanyagoknak
vízzel való eltávozását okozhatják.
Az élelmiszerromlások közül a legjelentősebbek mikrobiológiai eredetűek. A jelenségeket az eredetileg már a termékben

A csomagolásnak kiemelkedő szerepe van
az élelmiszer-hulladék csökkentésében;
az élelmiszer-veszteség nagyobb kárt okoz,
mint az a nyereség, amely a csomagolás
egyszerűsítéséből, esetenként teljes elhagyásából származik. Mivel a világ népességének
növekedése miatt elsősorban a városokban
élők száma nő, ezzel együtt a magasabb
szinten feldolgozott és csomagolt élelmiszerek iránti kereslet is fokozódik.
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Vákuumcsomagolással meggátolható az élelmiszereket gyakran veszélyeztető penészgombák szaporodása. A védőgázas
csomagolás hosszabb minőségmegőrzési időt biztosít úgy,
hogy közben a termék nem deformálódik, sérül vagy törik
a csomagolóeszközben, mint például a burgonyaszirom.
A vákuum-skin technológiával is jelentősen megnövelhető
az élelmiszer minőségmegőrzési ideje a légmentes zárás
miatt, emellett a csomagolás rendkívül látványos, ezért
népszerű darabolt baromfifélék, húsok, húskészítmények,
hidegkonyhai készítmények és készételek csomagolására.

jelen lévő vagy a feldolgozás során bejutó káros mikroorganizmusok tevékenysége okozza. Élettevékenységükhöz, szaporodásukhoz
megfelelő körülmények szükségesek. A létfeltételeiket meghatározó tényezők közül a legfontosabbak: az oxigén jelenléte vagy hiánya, a hőmérséklet, az élelmiszer nedvességtartalma, kémhatása,
illetve sókoncentrációja. A körülmények megfelelő megválasztásával a mikroorganizmusok károkozása kizárható, de legalább
lassítható. Alapvető feladat a mikroorganizmusok távoltartása,
ami az élelmiszerek aszeptikus kezelésével, illetve a csomagolással
érhető el. Fontos a mikrobák élelmiszerekkel való érintkezésének
megakadályozása, azaz csak olyan mikrostruktúrájú csomagolóanyagot lehet alkalmazni, amely behatolásukat mikroszűrőként
megakadályozza, illetve nem szolgál a csírák táptalajaként.
Az élelmiszerek minőségmegőrzése érdekében a korszerű csomagolási technológiák általában azt az elvet követik, hogy a terméket megpróbálják a lehető legjobban elzárni a környezettől.
A vákuumcsomagolás lényege az, hogy az élelmiszert gázzáró
burkolatba helyezik, a csomagolóeszközből a levegőt eltávolítják,
evakuálják, majd légmentesen lezárják. Az evakuálásnak köszönhetően a termék körül az oxigén parciális nyomása olyan mértékig lecsökken, hogy az aerob, azaz levegőt igénylő mikroorganizmusok
tevékenysége leáll. Ugyanakkor az oxidációs folyamatok is lassulnak, így az élelmiszer értékes alkotóelemeinek – a telítetlen zsírsavaknak, az aromáknak és a vitaminoknak – a károsodása is megakadályozható. Vákuumcsomagolással például meggátolható az
élelmiszereket gyakran veszélyeztető penészgombák szaporodása.
Védőgázas csomagolás esetén a levegő eltávolítása után a csomagolást a termék jellemzőinek legmegfelelőbb gázzal vagy gázkeverékkel töltik föl, ami a csomagoláson belül a külső környezettől független gázösszetételt eredményez. A vákuumcsomagolásnál
hosszabb minőségmegőrzési időt biztosít úgy, hogy közben a termék nem deformálódik, sérül vagy törik a csomagolóeszközben.
Enyhe túlnyomás alkalmazásával még az olyan, mechanikai hatásokra érzékeny termékek is megvédhetők, mint a burgonyaszirom.

A levegő oxigéntartalmának semleges védőgázzal, például nitrogénnel történő helyettesítése megszünteti az aerob mikroorganizmusok létfeltételeit és az oxidációra visszavezethető károsodásokat. A termék felületének kismértékű szárításával pedig hozzájárul
a nedves közeg okozta ﬁzikai elváltozások mérsékléséhez. A védőgázként alkalmazott szén-dioxidnak további kedvező hatásai is
vannak: bakteriosztatikus és fungicid, vagyis gombaölő egyes mikroorganizmusok esetében. Csíraszaporodást gátló hatása a levegőt
nem igénylő törzseknél is érvényesül. Mivel a szén-dioxid kölcsönhatásba lép az élelmiszerben lévő vízzel, az így kialakuló enyhén savas kémhatás szintén gátolja a mikroorganizmusok elszaporodását
a termék felületén. Az alkalmas gáz, illetve keverék meghatározása
minden termék, új készítmény esetében egyedileg történik.
A vákuum-skin technológia népszerű a darabolt baromﬁfélék,
húsok, húskészítmények – elsősorban szeletelt szárazáruk, felvágottak –, valamint hidegkonyhai készítmények és készételek
csomagolására. Az iparilag csomagolt, gyári készítményeken kívül gyakran előfordul bolti előre csomagolásnál is, mert a szokásos, nyújtható fóliás burkolás („folpack”) csak rövid idejű, néhány
órás tárolást tesz lehetővé. A technológia alapelve az, hogy a műanyag tálcára vagy fóliára helyezett termékre előmelegített, hőre
lágyuló fóliát szívnak vákuummal, a termék körül a két fóliaréteg
összeheged. Az eljárás alkalmazásával jelentősen megnövelhető
az élelmiszer minőségmegőrzési ideje a légmentes zárással, emellett a csomagolás rendkívül látványos, mert a fólia teljesen rásimul
a termékre, így az szinte kézzelfoghatóan jelenik meg. Térhódítása
azonban elsősorban annak köszönhető, hogy a szeletelt húskészítmények sérülésmentes és gusztusos bemutatása hagyományos vákuumcsomagolással nem volt megoldható. Vákuum-skin csomagolásnál az alátéttálca alkalmazása és a rendkívül vékony fedőfólia
lehetővé teszi akár igen vékony szeletek vagy nyomásra érzékeny,
nagyobb darabok kínáló bemutatását is.
Az említett csomagolási technológiák egyike sem lenne megoldható műanyagok nélkül. A csomagolóanyagokkal szemben alapkövetelmény, hogy a fólia legyen gázzáró, megfelelő mechanikai

A védőgázas, illetve a vákuum-skin csomagolásoknál a legújabb
fejlesztések az olyan, műanyag fóliával bevont, papíralapú tálcák alkalmazására irányulnak, ahol a három összetevő – a karton alaplap, az azt borító fólia, valamint a terméket rögzítő fedőfólia – felbontás után egyszerűen szétválasztható
és szelektív
hulladékként
kezelhető.
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szilárdsággal, rugalmassággal rendelkezzen, jó vízgőzzáró képességű és zsírálló legyen, kibírja a nagy hőmérséklet-változásokat, és a csomagolás zárásához a fólia hegeszthetősége is elvárás. A felsorolt követelményeknek azok
a csomagolóanyagok, melyek csak egyféle műanyagból készülnek, nem képesek megfelelni, ezért a gyakorlatban társított anyagokról, azaz többféle műanyag felhasználásával előállított szerkezetekről beszélhetünk. A vékony fóliák
jellemzően 2–4 különböző műanyagból, 7–14 rétegben készülnek. Legáltalánosabb a poliamid-polietilén társítás alkalmazása, de normál és amorf poliészter, polipropilén és a kiváló gázzáró képességű poli(etilén-vinil-alkohol) is
gyakran szerepel az összetevők között. A gyártók a különböző termékekhez
speciális összetételű, adott feladatot ellátó csomagolóanyagokat kínálnak.
Például a csomagolásban tovább érő sajtokhoz szelektív gázáteresztő – az oxigént kizáró, a keletkező szén-dioxidot viszont kiengedő – fólia javasolt. Igény
szerint elérhetők főzhető, illetve süthető csomagolóanyagok is.
A műanyaghulladék mennyiségét a gyártók innovatív megoldásokkal igyekeznek csökkenteni. A védőgázas, illetve a vákuum-skin csomagolásoknál
a legújabb fejlesztések az olyan, műanyag fóliával bevont, papíralapú tálcák
alkalmazására irányulnak, ahol a három összetevő – a karton alaplap, az azt
borító fólia, valamint a terméket rögzítő fedőfólia – felbontás után egyszerűen szétválasztható és szelektív hulladékként kezelhető.
Az aszeptikus csomagolási technológia lehetővé teszi, hogy az élelmiszerek
a lehető legkisebb minőségcsökkenés mellett legyenek hosszú ideig eltarthatók. Aszeptikus technológiával jellemzően a tej, tejkészítmények, gyümölcs- és
zöldséglevek csomagolásánál találkozhatunk. Az eljárás előnye, hogy az élelmiszer minőségének megtartásához ebben az esetben nincs szükség hozzáadott
tartósítószerekre vagy hosszú ideig tartó, magas hőmérsékleten végzett hőkezelésre, mint a konzervek esetében. Az eljárás lényege, hogy az előzőleg kíméletesen, rendszerint 100 °C körüli hőmérsékleten, rövid idejű pasztőrözéssel
hőkezelt terméket steril körülmények között csíramentes csomagolóeszközbe
töltik. A pasztőrözés optimális hőmérsékletét és időtartamát mindig az adott
termékhez igazítják, gyümölcsleveknél például 5–30 másodperc és 85 °C.
A pasztőrözés másik változatánál a hőkezelést magas hőmérsékleten végzik, ez
elsősorban a tartós tejek jellemző kezelési módja. Ultrapasztőrözéskor a tejet
2–10 másodpercre 137–140 °C hőmérsékletre melegítik, ennek hatására a termékben lévő mikroorganizmusok elpusztulnak. Az aszeptikus jelző a csomagolásnak az Egészségügyi Világszervezet, a WHO meghatározása szerinti mikrobiológiai tisztaságára vonatkozik. Azt jelenti, hogy a lezárt csomagolóeszközben
az élő mikroorganizmusok száma 10 alatt van, és ezek a mikrobák nem képesek
szaporodni addig, amíg újra nem érintkeznek a környezeti levegővel. A csomagolószerek csíramentesítése vegyszeres kezeléssel, leggyakrabban hidrogénperoxid oldattal, illetve gamma-, ritkábban UV-sugárzással végezhető. Újabban
igen jó hatásfokú sterilizálást érnek el plazmatechnológia alkalmazásával.
Az aszeptikus technológia jellegzetes példái a kartondobozos italcsomagolások. Esetükben azonban meg kell különböztetni két csoportot: a rövid
szavatossági idejű friss tej csomagolása nem tekinthető aszeptikusnak, míg
a tartós tej és a gyümölcslevek minden esetben ezzel a technológiával készülnek. Az alapvető különbség a dobozok anyagának összetételében van:
aszeptikus változatnál a társított csomagolóanyag alumíniumfólia-réteget is
tartalmaz, ami a megfelelő gáz- és aromazárást biztosítja. A kartondobozos
csomagolást sokáig támadták amiatt, hogy a papír-polietilén fólia összetételű
csomagolóanyag nem hasznosítható újra, azonban már évtizedek óta rendelkezésre áll az a megbízható módszer, mellyel az értékes papírrostok visszanyerhetők és újra feldolgozhatók. Mivel ennek a csomagolástípusnak a szelektív hulladékgyűjtése, feldolgozása megoldott, a gyártók elsősorban arra
kerestek megoldást, hogy a kisebb adagnagyságú italokhoz adott műanyag
szívószál betiltása után hogyan lehet biztosítani a termék kényelmes elfogyasztását. Kétféle lehetőség közül választhattak: olyan konstrukciójú dobozt
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A kettős csomagolás elhagyásával környezetkímélő
megoldás a többször használható szilikon zárófedél,
amellyel megőrizhető a kibontott tejföl minősége.

Az aszeptikus csomagolási technológia jellegzetes
példái a kartondobozos italcsomagolások, melyek
szelektív hulladékgyűjtése, feldolgozása megoldott.
Az italokhoz csomagolt műanyag szívószál betiltása
után a gyártók kétféle lehetőség közül választhattak: olyan konstrukciójú dobozt terveznek, hogy
feleslegessé váljon a szívószál, vagy annak anyagát
változtatják meg, például papírból készítik.
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A szintetikus műanyagok visszaszorításának egyik
módja a természetes alapú, illetve a biológiai úton lebomló csomagolások fejlesztése. A különböző, így papírból, bambuszból vagy keményítőalapú politejsavból
készült tálcák, dobozok ma még elsősorban az elviteles ételforgalmazásban jelenthetnek megoldást.

terveznek, hogy feleslegessé váljon a szívószál, vagy annak anyagát
változtatják meg. A Tetra Pak cég már tavaly ősszel forgalomba
hozta a dobozaihoz szabadalmaztatott papír szívószálat, de a hazai piacot ellátó másik nagy gyártó, a SIG Combibloc is ugyanakkor
vezette be hasonló termékét.
A védelem hagyományosan statikus feladata helyett ma már
a csomagolástól egy dinamikus, a termék „életét” alakító szerepet
várnak el. Ennek az a lényege, hogy az élelmiszer és a csomagolóanyag közötti passzív kapcsolat mellett megjelennek a termék
minőségét javító, aktív kölcsönhatások is. Az ilyen „okos” csomagolások alkalmazásával növelhető a becsomagolt termék értéke,
pontosabban meghatározható a minőség megőrzésének időtartama, a romlás és értékvesztés bekövetkeztének várható időpontja,
valamint növekszik a termék biztonságossága. Két típusuk ismert:
az aktív és az intelligens csomagolás. Az aktív csomagolás működését valamilyen külső hatás váltja ki, például ha UV-sugárzás,
magas hőmérséklet vagy nyomás éri. Az aktivitás mindig addig áll
fenn, ameddig a külső hatás tart. Az aktív technológiák közé sorolhatók a többi között az oxigén vagy etilén abszorbensek, illetve
az antimikrobiális anyagok beépítése a csomagolásba. Az intelligens csomagolás hatása váltakozva lép működésbe, illetve szűnik
meg aszerint, hogy a belső és a külső körülmények hogyan változnak. Az intelligens csomagolás „érzékel” és „informál”. Intelligens
megoldás például az, amikor a szelektív gázáteresztő, társított
műanyag fólia a becsomagolt zöldség anyagcsere-folyamataihoz
igazodva engedi be az oxigént vagy ki a szén-dioxidot – a környezet hőmérséklet-változásának függvényében. Ebbe a csoportba sorolhatók az egyes mikroorganizmusok szaporodását, illetve a mikrobiológiai romlást jelző indikátorok vagy a tárolási körülmények

alakulását a szállítási lánc során végig követő idő-hőmérséklet indikátor műanyag címkék.
A bemutatott példák alapján is látható, hogy a korszerű csomagolástechnikában nem nélkülözhetők a műanyagok. Mennyiségük azonban csökkenthető, ha a feleslegesnek ítélt kiegészítőket,
illetve a kettős vagy többszörös csomagolásokat elhagyjuk. Erre jó
példa a Spar üzletlánc több kezdeményezése, így például az, hogy
a saját márkás dobozos tej csomagolásainál elhagyják a műanyag
kupakot, illetve a nagy egységű, 450 grammos tejföl a visszazárást
biztosító rápattintó műanyag fedél nélkül kerül a polcokra. A kibontott tejtermékek minősége az üzletekben megvásárolható,
többször használható szilikon zárófedelekkel őrizhető meg. További intézkedésként a zöldségfélék polisztirol habtálcáját papíralapúra cserélték, míg a citrusfélék műanyag hálóját természetes
alapú cérnaháló váltotta fel.
A szintetikus műanyagok visszaszorításának másik módja a természetes alapú, illetve a biológiai úton lebomló csomagolások
fejlesztése. A különböző, például papírból, bambuszból vagy keményítőalapú politejsavból készült tálcák, dobozok ma még elsősorban nem az ipari csomagolások jellemző anyagai, de az elviteles
ételforgalmazásban megoldást jelenthetnek. Igaz, hogy az ilyen
eszközök ára ma még többszöröse a hagyományos műanyagból
készült csomagolások árának. A nagy sorozatú élelmiszer-csomagolások területén a gyakorlatba már bekerült politejsav mellett
ígéretesnek tűnnek a szintén lebomló polihidroxi-alkanoátok.
Összegzésképpen elmondható: meg kell teremteni az egyensúlyt a környezetterhelés és a csomagolásnak a modern társadalomban betöltött szerepe között ahhoz, hogy a gazdasági és környezeti életminőség egyaránt fenntartható legyen. ¡

zöldkörnyezet
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gyertyános-kocsánytalan tölgyes • beporzó rovarok védelme

Emlékerdő a Zselicben A
Magyarország lesz a Vadászati és Természeti Világkiállítás házigazdája 2021-ben. Az esemény tiszteletére
kialakított, egy hektáron elterülő gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdő tökéletesen bemutatja a Zselic
jellemző növény- és állatvilágát.

Somogy és Baranya megye határán elterülő
Zselic az egyik legvadregényesebb dombság
Magyarországon. A védett terület szívében telepített emlékerdőt a Sefag Zrt., melynek faállományát főként a tavaly őszi kocsánytalan tölgy
makkvetés és az idén ültetett gyertyán, valamint
elegyfafajként vadkörte, madárcseresznye, barkócaberkenye alkotja majd. Olyan cserjefajok színesítik a fákat a szegélyeken, mint a csere- és az
egybibés galagonya, illetve kökény. A levegőből
nézve „2021” feliratot formáz hatvankét, a világkiállítás tiszteletére 2019-ben elültetett ezüst hárs
sorfa. A Zselici Erdészet területén, ahogy az egész
megyében, hagyomány a jeles eseményekhez
kapcsolódó vagy történelmi személyeknek emléket állító faültetés. Ilyenek például az Erzsébet királynő tiszteletére ültetett Sissi-fák vagy a zselici
erdőben a honfoglalás ezeréves évfordulóján telepített millenniumi emlékhársas. Az erdőgazdaság szakemberei azt remélik, hogy a felcseperedő
emlékerdő legalább olyan népszerű lesz a turisták
és a kirándulók körében, mint a tavaszi virágzáskor tömegeket vonzó, illatozó hársfák.
Az „Egy a természettel” mottójú programsorozat a természet fenntartható hasznosítási
módszereinek ismertetésével, bemutatásával
szeretné közelebb hozni a látogatókhoz a természetvédelmi célokat. ¡

A méhek a városba
költöztek
Az Agrárminisztérium épületének
erkélyén elhelyezett kaptárban egy
50-60 ezer egyedből álló krajnai
méhcsalád talált új otthonra.

E

gyre gyakoribb jelenség, hogy Európa nagyvárosaiban
megjelennek a méhcsaládok. Számos jó példáról hallani
Bécsből, Londonból, Berlinből vagy éppen a párizsi Grand
Palais épületének tetejére telepített méhekről. A városi parkok, fasorok, út menti virágágyások, virágládák folyamatos
nektárforrást biztosítanak a méheknek. És ahol a méhek
megélnek, ott a környezet állapota is rendben van. Az Agrárminisztérium erkélyére telepített méhcsalád tehát nem egyedi eset. A méhek nem csak a növények beporzását végzik el
a nagyvárosi környezetben, gazdasági hasznuk is van, hiszen
egy háztetőn vagy erre alkalmas helyen tartható méhcsalád
által évente akár 10-20 kilogrammnyi mézet is meg lehet termelni, ráadásul a városban olyan virágokkal is találkozhatnak,
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amelyek nektárjaiból az általuk előállított méz igazi kuriózumnak tekinthető. A tárca közleménye arra is kitér, hogy az agrárminiszter kezdeményezésére a kormány a Klíma- és természetvédelmi akciótervéhez kapcsolódóan személyijövedelemadó-mentességet vezet be a méhészeti termékek értékesítéséből származó bevételekre. Mivel méhek
nélkül nincs élet a bolygón, méhészeti ágazat nélkül nincs erős hazai
agrárium sem, ezért elengedhetetlen a beporzó rovarok védelme és
a méhészetek támogatása, nélkülük ugyanis minden harmadik élelmiszer eltűnne az üzletek kínálatából. ¡

inno -tér

agrárinnovációs startupok • Budapest filmes helyszínei

Felgyorsított
agrárdigitalizáció
Hat agrárinnovációs startup vállalkozás mutatkozott be a második alkalommal – ezúttal
online formában – megrendezett Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara (NAK) TechLab befektetői eseményen. A rendezvény startupokat
kötött össze hazai tőkealapokkal, elősegítve
a hazai agrárium digitális modernizációját.

A

z online rendezvényen bemutatkozó Grinsect biokonverziós
megoldást kínál a világszinten kialakuló fehérjeválságra;
a VeggID zöldségek és gyümölcsök beltartalmi tulajdonságait
vizsgálja, a Beebox pedig a méhészeket látja el naprakész információkkal. A bemutatkozó startupok között volt az Upsoo is, mely
az agráriumból hiányzó idénymunkásokra specializált toborzási
modelljével segít az agrárvállalatoknak. A Supp.li ezzel szemben
a hazai termelőket támogatja azzal, hogy különös ﬁgyelmet fordít

a megbízható, hazai forrásból származó és fenntartható termelői
élelmiszerekre. A hatodik vállalkozás a SMAPP pedig a növényvédelmet preventíven támogató digitális almamolycsapdát fejlesztett ki. Az eseményen befektetői oldalról a Bonitás Befektetési Alapkezelő Zrt., a Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.,
az X-Ventures Zrt. és a Vespucci Partners Zrt. képviselői vettek
részt. Az előzetes egyeztetések és a startup vállalkozások tőkeigényei alapján akár több százmillió forintnyi befektetésről indulhat el tárgyalás. Az eseményt megelőzően a startup vállalkozások
jogi és befektetési kérdésekben is kaptak felkészítést, melyeket
a későbbiekben kamatoztatni tudnak egy befektetés során. ¡

Virtuális filmturisztika A

Forrás: sztaki.hu

Virtuális túrára invitálja Budapesten új applikációjával
a filmek szerelmeseit a SZTAKI. Az ingyenes alkalmazás
nagy felbontású interaktív gömbpanoráma-fotókkal,
filmrészletekkel és lexikális információk segítségével
mutatja be az ikonikus filmforgatási helyszíneket.

inno -tér

magyar főváros első ﬁlmturisztikai alkalmazását a GUIDE@HAND Film Destination Budapest ingyenes okostelefonos alkalmazás kiegészítéseként hozták létre. A Filmdest
Walking Budapest elnevezésű, komplex webalapú csomag egyik legérdekesebb fejlesztése,
hogy a csatolt ﬁlmrészletek segítségével az
adott jelenetben találhatják magukat a virtuális túrázók. A virtuális túra négy különböző fővárosi ﬁlmforgatási helyet elevenít meg különleges perspektívából. A számítógépek, okostelefonok és táblagépek böngészőjében egyaránt
megtekinthető tematikus szolgáltatáson keresztül járhatjuk körbe a Széchenyi Lánchidat,
ahol Eddie Murphy lövöldözött, a Szabadság
teret, ahol Ryan Gosling a jövőben bolyongott,
az Adria-palotát, ahol Scarlett Johanssonból
Fekete Özvegy lett, valamint a Néprajzi Múzeumot, ahol Antonio Banderas Madonnával táncolt. A megjelenített alkotások – műfajra való
tekintet nélkül – élményszerű és tartalmas kikapcsolódást jelentenek minden korosztálynak. Az alkalmazás frissítései között a tervek
szerint a közeljövőben elérhetővé válnak majd
a tematikus, vezetett audio-guide-os ﬁlmséták
is, ahol egy-egy városrészhez kapcsolódóan lehet majd ismerkedni Budapest nemzetközi ﬁlmtörténeti emlékeivel. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Kézben tartott
forgalom

A népesség folyamatos növekedése és a sokmilliós nagyvárosok kialakulása
egyre nagyobb kihívások elé állítják a közlekedési szektort, ezen belül is a forgalomirányítást. A világszerte kapacitásának végső határáig terhelt hálózatok automatizálása és digitalizációja azonban lehetőséget biztosít a biztonság és a színvonal növelésére. Az intelligens közlekedési rendszer alapjait immár kamerák, szenzorok, felhős
adattárolás, valamint telefonos applikációk jelentik.

A

közlekedés jószerével az emberiség történetével egyidős. Míg őseink saját lábukon vagy állatokon keltek
útra, idővel már különböző közlekedési eszközök is segítették őket, a 20. század elejére pedig a szárazföld és
a tengerek után a levegőt is meghódította az ember. A forgalom
radikális növekedése már a 19. század második felében érzékelhető
volt Európa nagyvárosaiban. A világ első közúti jelzőlámpáját Londonban, 1868 decemberében helyezték üzembe a Bridge Street és
a New Palace Yard kereszteződésében. Az úttörő kezdeményezés
első körben nem aratott átütő sikert, néhány héttel később ugyanis
a jelzőfejben működő gázlámpa felrobbant, és a lámpát működtető
rendőr is megsérült. Magyarországon mintegy fél évszázados késéssel, a Blaha Lujza téren állították fel az első forgalomirányító lámpát, melyet egy folyamatosan ott posztoló rendőr kapcsolgatott
a szerkezetből lelógó hosszú rúd forgatásával. A helyszínválasztás
nem volt véletlen, a tér már akkoriban is a főváros egyik legforgalmasabb csomópontja volt, villamos járt a körúton, ekkor még itt
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állt a Nemzeti Színház, igen népszerű volt a híres EMKE kávéház, és
akkortájt nyílt meg a Corvin Áruház. A piros és zöld jelzést eleinte
olajlámpa, később azonban már elektromos fény világította meg.

Elsőbbség a mentőautónak
A folyamatosan fejlődő ipari irányítástechnika a közúti forgalomirányító berendezések piacát is átrajzolta, mely a különböző egységek
között kialakított gyors és megbízható, vezeték nélküli (wireless)
kommunikációs csatornákat tartalmazó, úgynevezett elosztott
rendszerek térnyerését eredményezte. Ezekben az új típusú struktúrákban a központi vezérlőberendezés helyett már a jelzőfejekbe
telepíthető intelligencia végzi el a feladatokat. Ezek a speciális célú
számítógépek kapcsolatban állnak a többi eszközzel, és – alkalmazkodva a forgalomhoz – önálló döntéseket hozva irányítják a forgalmat. Az új generációs rendszerek már kamerák és radarok segítségével érzékelik az úton zajló jármű- és gyalogosforgalmat, majd
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a felhőbe töltik fel az adatokat, és ezek alapján befolyásolják a lámpák ciklusait, s tájékoztatják a lehetséges veszélyhelyzetről az elektronikus táblákon a forgalom résztvevőit. Az intelligens rendszerek
esetében egy-egy hirtelen, esetleg elsőre logikátlannak tűnő lámpaváltás hátterében például egy zsúfolt közösségi közlekedési eszköz
vagy éppen egy sürgős esethez száguldó mentőautó megjelenése
állhat. A rendszer egyebek mellett alkalmas a sebességmérésre és
rendszámfelismerésre is, segítve a forgalmi információs adatbázis
kiépítését. A közvilágítási oszlopra szerelhető Bluetooth-os szenzorok pedig képesek minden olyan jármű mérésére, amelyben ilyen
aktív eszköz található.
Ezzel párhuzamosan rohamosan terjednek azok az applikációk,
melyek segítségével valós idejű közlekedési információkat kapnak
a sofőrök, emellett hasznos tippek érkeznek a mobiltelefonjukra,
merre érdemesebb fordulniuk, ha el akarnak kerülni egy balesetet
vagy dugót. A felhasználók tájékozódását segíti, hogy egyszerre több
kamera szemszögéből is ellenőrizni lehet a pillanatnyi forgalmat.
Nem csak a nagyvárosok közlekedését segítik az intelligens
rendszerek: a C-Roads platform az autópályák mellett elhelyezett
rádiófrekvenciás antennák és a járművek fedélzeti berendezéseibe
beépített modulok összekapcsolódásán alapul. Az intelligens és
dinamikus adatbázis-kezelő háttéreszköz ismeri a forgalmi helyzetet és az útviszonyokat az adott jármű közelebbi és távolabbi
környezetében egyaránt, és ezeket az adatokat továbbítja az adott
útszakaszon mozgó fedélzeti berendezésekhez, amelyek nemcsak
az okosúttal, de a többi járművel is kommunikálnak. A rendszer
a tájékoztatáson kívül aktívan is képes beavatkozni úgy, hogy vészhelyzet közelében, de még látótávolságon kívül fékezésre ﬁgyelmeztet, vagy akár be is avatkozik a fékasszisztens segítségével.

A várakozások szerint az önvezető autók elterjedésével nemcsak biztonságosabb, de gyorsabb is lesz a közúti közlekedés.
A mesterséges intelligenciával (MI) vezérelt járművek ugyanis kiszámíthatóan, egymással kommunikálva lesznek képesek haladni,
a sebességüket és az útvonalukat folyamatosan úgy optimalizálva,
hogy a lehető leggyorsabban jussanak el a kívánt célig. Az MI ráadásul – előre látva a lehetséges forgalmi fennakadásokat – még
időben újra tudja tervezni az útvonalat.
A forgalomirányításhoz közvetve kapcsolódnak a parkolásokat
elősegítő alkalmazások is, melyek a művelet optimalizálásához legfontosabb információkat, azaz egyes parkolóhelyek foglaltságának
valós idejű ﬁgyelését végzik. A szolgáltatások köre napjainkra már
kibővült azzal is, hogy egyes applikációk megállás után azonnal felismerik a parkolózónát, annak időrendjét, díjazási feltételeit, továbbá
értesítő üzenettel ﬁgyelmeztetik is a sofőrt a parkolás elindítására.
Egyes fejlesztések még az autó beindításakor is ﬁgyelmeztetnek a díjﬁzetés megszakítására. Nem utolsó szempont végül az sem, hogy
a szenzorok által szolgáltatott adatok feldolgozásával az önkormányzatok is egyértelmű képet kapnak a település parkolási helyzetéről.

Cél az egységesítés
A vasúti forgalom biztonságos irányítása a vasúti jelzőrendszerek egységesítése nélkül elképzelhetetlen volt, Európában pedig
minden országban saját műszaki speciﬁkációk alapján működtek a jelzőrendszerek, a nyomtávszélesség, valamint a biztonsági
és villamosenergia-ellátási szabványok tekintetében. Ezért már
az 1990-es évek elején szükségszerűvé vált egy egységes európai
ellenőrző-irányító, jelző- és kommunikációs rendszer, az ERTMS

Az új generációs rendszerek kamerák és radarok segítségével érzékelik
az úton zajló jármű- és gyalogosforgalmat, majd a felhőbe töltött adatok
alapján befolyásolják a lámpák ciklusait, s tájékoztatják a lehetséges
veszélyhelyzetről az elektronikus táblákon a forgalom résztvevőit. (Intelligens kereszteződés; Kalifornia, Walnut Creek. Forrás: Continental AG)
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kidolgozása, mely elősegíti a tagállami vasúti hálózatok átjárhatóságát és a határokon átnyúló vasúti fuvarozást. Az új struktúra
összetettségét és a megoldandó feladatok volumenét jelzi, hogy
kiépítése jelenleg is zajlik, és várhatóan még legalább az évtized végéig kell várni arra, hogy az Európai Unió legfontosabb nemzetközi
vonalain egységesen bevezessék.
Számos nagysebességű vonalon a szerelvények irányítása már
a pálya mentén elhelyezett berendezések vezeték nélküli kapcsolaton keresztül történő kommunikálásával valósul meg. A járművek összekapcsolt fedélzeti berendezéseinek köszönhetően a vonatokat a féktávolság alapján kalkulált időben engedik útjukra.
Az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) segítségével tovább rövidíthető a vonatok közötti biztonságos követési
távolság, így egy-egy járat kapacitása akár 40 százalékkal is növelhető. A technológia nemcsak a járművek sebességét felügyelheti,
hanem például személyszállító vonatok esetében az ajtók helyes
nyitását és zárását is lehet vele ellenőrizni.
A szektor digitalizálása a karbantartási folyamatok átalakítására volt igazán nagy hatással, hiszen így a vasúti rendszerek zavarai és hibái előre jelezhetővé, ezáltal pedig elkerülhetővé válnak.
A technológiát használó vonalakon érezhetően kevesebb a veszteglő vonatok vagy a járműalkatrészben és az infrastruktúrában
fellépő műszaki hibák száma. A távoli diagnosztika nemcsak észleli
az éppen futó járművekben kialakuló hibákat, de azonnal értesíti
a járműtelepet a szükséges javítások vagy cserék szükségességéről. A digitalizálás az automatizált folyamatok elterjedését is segíti:
a járműtelepeken lézeres és szenzoros alapú diagnosztikai rendszerek használatával folyamatosan ﬁgyelik a fékeket, a forgóvázakat

és az áramszedőket. Ráadásul menet közben minden mozdony és
szerelvény folyamatosan és automatikusan továbbít sok ezer diagnosztikai jelentést és mérési adatot, ezeket sok száz érzékelő segítségével gyűjtik össze. A technológia az infrastruktúrát is érinti,
tehát a szenzorok a vasúti pályán is észlelik a hibákat. A modern
digitális észlelőrendszereket és a technikai monitorozást pedig folyamatosan tökéletesítik.

Műholdas segítség
A járművek irányításához a vízi közlekedés esetében ugyancsak
nemzetközileg szabványosított rendszereket alkalmaznak, melyek
egyebek mellett navigációs, kommunikációs és vészhelyzet-kezelési funkciókat tartalmaznak. A hajók navigációjához GPS-alapú
helymeghatározást biztosító rendszerekre van szükség, a kommunikációt pedig vezeték nélküli megoldásokkal oldják meg. A belvízi hajózásban a mobilhálózatokra épülő fejlesztések is alkalmazhatók, azonban a tengeri közlekedéshez a lefedettség hiányában
már műholdas szolgáltatásokat kell igénybe venni, mint például
a gyakorlatilag az egész világra kiterjedő hírközlési lehetőséget biztosító Inmarsatot vagy a 66 aktív és hat tartalék műholdból álló
távközlési rendszert, az Iridiumot.
A belvízi hajózás informatikai rendszere, a River Information
System (RIS) a hajózószemélyzetnek biztosít elengedhetetlen információkat elsősorban a hajózási útvonalakról, a kikötők elhelyezkedéséről, infrastrukturális felszereltségéről és kapacitásáról,
illetve a hajóforgalom aktuális helyzetéről. Természetesen a vízi közlekedést is számos applikáció segíti. A MarineTraﬃc Ship

Számos nagysebességű vonalon a szerelvények irányítása már a pálya
mentén elhelyezett berendezések vezeték nélküli kapcsolaton keresztül
történő kommunikálásával valósul meg. A járművek sebességének felügyelete mellett például a személyszállító vonatokon az ajtók helyes
nyitását és zárását is ellenőrzi. A vasúti rendszerek zavarai és hibái is
előre jelezhetővé, ezáltal pedig elkerülhetővé válnak.

38

innotéka
inn

2020. június

it

forgalomirányítás, közúti közlekedés, vasúti forgalom, belvízi hajózás, légi irányítás

A hajózás következő generációját az önvezető hajók megjelenése és elterjedése
jelentheti. Egy ilyen közlekedési rendszer egyebek között helyzetérzékelőkből és
az ütközések elkerülésére fókuszáló, korlátozott funkciójú mesterséges intelligenciából áll, mely autonóm navigációs rendszerrel és önálló kikötési rendszerrel párosul.

Positions alkalmazás valós időben jelzi a tengeri hajóforgalmat
világszerte, GPS-koordináták alapján mutatja a keresett hajó aktuális helyzetét, lehetővé teszi az automatikus azonosító rendszer
alapján történő keresést, valamint információval szolgál a hajó bejegyzett adatairól, illetve a kikötőkbe érkezés időpontjáról, majd
később a távozáséról is. Azok számára, akiknek az ott eltöltött
órák száma is számít, az intelligens kikötéstervező megoldás nyújt
segítséget. Az MI-technológiával előrejelzést adó rendszer azt is
képes kiszámítani, hogy milyen hosszú ideig maradnak a hajók
a kikötőben. Az előrejelzés eredménye alapján a platform kiválasztja és lefoglalja a legoptimálisabb kikötőhelyet, és elkészíti
a kikötőbe való belépés tervét. Így kevesebb hajónak kell órákat
vesztegelnie a nyílt vízen, a kikötőhelyek felszabadulására várva.
A tengeri közlekedést segíti az a Fujitsu által kifejlesztett képfelismerő rendszer, mely a térﬁgyelő kamerák képeit a mesterséges intelligencia segítségével elemzi. Az egyéb objektumokat a rendszer
akadályként azonosítja, a hajókat pedig méretük alapján különböző kategóriákba sorolja.
A hajózás következő generációját az önvezető hajók megjelenése és elterjedése jelentheti. Finnországban, a Turku környékén
szolgálatot teljesítő komphajóra néhány éve a Rolls-Royce saját
fejlesztésű Ship Intelligence Technology rendszerét telepítették
fel. A berendezés egyebek között helyzetérzékelőkből és az ütközések elkerülésére fókuszáló, korlátozott funkciójú mesterséges
intelligenciából áll, mely autonóm navigációs rendszerrel és önálló
kikötési rendszerrel párosul. Az 53 méter hosszú Falco még a kikötési mozgások önálló kivitelezésére is képes, miután helyzetérzékelői a környezet változásait minden pillanatban adatokká „fordítják le”, melyeket rádiókapcsolat segítségével a hajót navigáló
cég központjába továbbítanak. Lapunk már tavaly beszámolt arról
a kísérletről, mely idén ősszel kezdődhet meg: az IBM és a connecticuti Promare nevű tengerkutató vállalat együttműködéséből
megszülető önvezető jármű a 400 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult Mayﬂower vitorlásnak állít emléket. A tervek

szerint szeptemberben indul útnak, hogy az Atlanti-óceánt elsőként átszelő életnagyságú és teljes egészében önműködő hajóként
vonuljon be a történelembe.

Beszállókapuig kísérő robot
Nem kérdés, hogy a közlekedésen belül a repülés az informatikai
fejlesztésekkel leginkább támogatott ágazat. Külön rendszer működteti az utazás folyamatát, a szállítás tárgyát (áru- vagy személy)
és az üzemeltető szervezeteket is. A légi irányítás rendkívül összetett folyamat, az irányító felel a repülők teljes biztonságáért, ő adja
ki a fel- és leszállási engedélyeket, az optimális repülési útvonalat
vagy a repülési magasságot. Munkáját nemcsak high-tech radarberendezések segítik, de egy professzionális informatikai háttér is.
A repülőterek központi adatbázisa, a Flight Information Display
System számos olyan információt is tartalmaz, mellyel az utasok
sosem találkoznak a kijelzőkön. Tehát nemcsak a járat számát, indulási idejét és helyét tárolja, hanem a poggyászrakodást, a személyzeti listát vagy a check-in pultok kiosztását is. A trendek
alapján az utasinformációs rendszerek az önkiszolgálás felé tolódnak. A checkolás, az ülőhelyek kiválasztása már interneten vagy
applikáción keresztül történik, és ezzel párhuzamosan egyre több
repülőtéren van automata poggyászkezelő. Amszterdamban például robot olvassa be a beszállókártyát, és igény esetén el is kíséri
az utast a beszállókapuig. Az Amerikai Egyesült Államokban külön
applikáció segítségével léphetnek be az amerikai állampolgárok
az országba, amennyiben szelﬁt készítenek és beolvassák útlevelüket a rendszerbe. A Lufthansa egyik alkalmazása az utas repülőtéren belüli irányításáért felel. A Systems in Time az indulás előtt
jelzi az utasnak, hogy az adott pozíciójától mennyi idő alatt jut el
a repülőgép fedélzetére. A valós idejű adatfeldolgozás révén az utas
képet kaphat a repülőtérre vezető úton lévő aktuális dugókról,
a check-in pultnál és az ellenőrzésnél álló sor hosszáról vagy a beszállókapuig tartó séta idejéről. Csak kényelmesen… ¡
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Az új technológiák
szerepe a forgalomirányításban

A FŐMTERV idén lett 70 éves, így a történelmi áttekintésünk is igazolja, hogy a ma
embere másként él és másként közlekedik, mint tette akár néhány évtizeddel ezelőtt.
A mobilitási minták változása elkerülhetetlenül bekövetkezik, és ebben a globális
folyamatok és a közelmúlt jelenségei is fontos szerepet játszanak. Az eszközhasználat
változásai a jövőben még észrevehetőbben alakítják majd át városainkat.

A

„mobilitás mint szolgáltatás”
koncepció (Mobility as a Service:
MaaS) és az autonóm járművek
elterjedése – mint átfogó ágazati
változások – valószínűleg radikálisan megváltoztatják a mindennapok közlekedését minden közlekedési ágazatban. A legjelentősebb
változáson ugyanakkor a közúti közlekedés
megy keresztül az informatika és az infokommunikációs technológia legkorszerűbb alkalmazásainak köszönhetően, amelyek mind
a járművek, mind az infrastruktúra szintjén
jelentkeznek. A közlekedési rendszer, s ebben
nagyon hangsúlyosan a forgalomirányítás automatizáltsága egyre magasabb fokú. A trendek egyértelműen abba az irányba mutatnak, hogy a közlekedés a jövőben magasan
automatizált, illetve autonóm járművekkel
fog megvalósulni, de az átállási időszakban
komoly közlekedéstervezési és menedzselési
kihívásokat kell kezelni.
Mindeközben a mindennapos közúti torlódás a gazdasági növekedés és a mobilitási
igények növekedése miatt folyamatosan nő;
Magyarországon 2017-ről 2018-ra átlagosan
11 százalékkal. A térben és időben véletlenszerűen bekövetkező torlódásos szituációk
feloldásának lehetőségei korszerű technológiákkal ma már elérhetők minden város
számára. Az új, big data alapú technológiák
megjelenésével hozzáférhető adatok feldolgozása elsősorban a keletkező forgalmi
áramok irányultságára és összetételére, valamint időbeli és indok szerinti megoszlására vonatkozóan szolgáltathat információ-
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Lehetséges forgalomirányítási koncepció

kat. A valós idejű adatforrásokra alapozva
kifejleszthető egy dinamikus, hangolt és
adaptív városi forgalomirányítási rendszer
eszköztár, mely alkalmas a lehetséges beavatkozások meghatározására, forgalommenedzsment-intézkedések generálására
és közlekedéspolitikai értékelésre is.
A közlekedési módok átalakulása, a kerékpározás és a járműmegosztó rendszerek előretörése új, emergens forgalmi jelenségekhez (torlódások, konﬂiktuszónák,
magas környezeti terhelés) vezettek, me-
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lyek a társadalmat fokozott mértékben
terhelik a városokban. Az adaptív forgalomirányítási rendszerek számottevően
képesek csökkenteni a közlekedési időigényt, a torlódásokat, a dugóban araszolást, a közlekedési kibocsátásokat és a környezeti terhelést (amely a klímahatások
mérséklésének egyik legnagyobb hatású,
ún. „quick win” eleme).
Látva a technológia hazai fejlődését,
megkezdhetjük a közlekedés jövőjére való
felkészülést a zavartalan forgalomáram-

FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. • fomterv.hu

lás, a hatékony közlekedési infrastruktúramenedzsment és a frissített forgalmi adatok biztosításával. Fontos az olyan beavatkozások biztosítása, mint például intelligens érzékelők, dinamikus buszsávok
alkalmazása vagy az autópálya és a városi
forgalomirányítás összehangolása, amelyek
segítik a forgalom optimális lebonyolítását
az úthálózati kapacitás maximalizálásával,
ugyanakkor ﬁgyelembe veszik a különböző társadalmi szempontokat is (például:
emisszió, zaj, kerékpáros és közösségi közlekedés előnyben részesítése).
A FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.
(Konzorciumvezető) és a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (konzorciumi tag) konzorcium keretében támogatási
kérelmet nyújtott be a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett 2019-1.1.1-PIACI KFI kódszámú,
„Piacvezérelt kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása” című pályázati
felhívásra, melynek címe a „Digitálisan öszszekapcsolt adatforrásokra alapozott, dinamikus, hangolt és adaptív városi forgalomirányítási rendszer szolgáltatások és beavatkozási, értékelési közlekedéspolitikai
eszköztár kifejlesztése” volt. A projektjavaslatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásra érdemesnek
minősítette.
Kutatásunk során a következő jelenségek megfelelő leírására és a forgalomirányítási feladatok támogatására keresünk választ:

 A forgalom folyamatos megﬁgyelé-

sével miként azonosíthatók az alapvető közlekedési minták, és miként
emelhetők ki, jelezhetők előre a változások?
 A digitálisan összekapcsolt adatrendszerek milyen módon gazdagítják az
adatok információvá alakítását?
 Az autonóm járművek megjelenésével a szakmai gyakorlatban alkalmazott forgalmi és járműviselkedési modellek milyen módosításával írható
le a legjobban a „kevert” járműforgalom viselkedése – különös tekintettel az irányítási szempontokra?
 A forgalomirányításban milyen beavatkozások értelmezhetőek, s miként lehet ezeket részben/egészben
automatikusan generálni?
A megcélzott szoftverfejlesztés bemenő
adatát képezi a megﬁgyelt térség forgalmi

áramainak azonosítása, a szakaszok és csomópontok dinamikus állapotjellemzőinek
meghatározása. A tervezett beavatkozási
stratégiákat erre vonatkozóan lehet meghatározni az adatbányászat alapján kimunkált összefüggésrendszerek és modellek
azonosításával.

érdekességként megﬁgyelhető volt, hogy
inkább a belső és az átmeneti budapesti
gyűrűben jelenik meg az alacsonyabb lakosszám. A T-Systems kérésünkre külön kimenetként elkészítette a külföldiek (idegen
országban bejegyzett SIM-kártyák) analitikáját néhány napra, így mind az átlagos na-

Laksűrűség SIM -kártya-adatok alapján

2019-ben a FŐMTERV már két komolyabb elismerést aratott mintaprojekttel
készült el: a SIM-kártya-alapú geolokációs
elemzés a T-Systems Zrt.-vel és a forgalmi
állapotok azonosítása Waze adatok alapján
az Innostart Kft.-vel.
A T-Systems Magyarország a Magyar Telekom által szolgáltatott előﬁzetői adatok
alapján készítette el azt a fejlesztést, melynek elsődleges célja a mobilhálózati cellákról származó geolokációs adatok felhasználásával kimutatható városi mobilitásminták
kutatása volt. Az adatok alapján kimutatható volt, hogy megváltozott a Belváros
– nem olyan homogén, mint korábban,
az alacsony lakosszámú alkörzetek közül
némelyikben már emelkedett az ott lakók
száma; illetve a korábban nem lakott területek is benépesedtek. A jelenséget elsősorban Csepelen, az északi Duna-parton,
valamint a zöldövezeti területeken lehet
leginkább megﬁgyelni. A heti ingadozások
vizsgálatánál a mobiltelefon-használat alapú lakónépesség változása igazolta, hogy
hétfőtől csütörtökig a napok valóban közel
egységesnek tekinthetők, nincs értékelhető
változás e napok között. A hétvégi népesség azonban kifejezetten alacsonyabb, és
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pokról, mind egy-egy kiemelt eseményről
képet tudtunk alkotni. A külföldiek mozgásának vizualizációját a saját modellezési
eszközeinkkel végeztük el.
A Waze Connected Citizens Programjának keretében nagy mennyiségű és értékes adatot kínál a Waze alkalmazás a városok számára, de a forgalmi adatoknak
a közlekedéstervezésben és -szervezésben
való hasznosításához szükséges az informatikai és adatelemző erőforrás. Ennek
a problémának a megoldásaként született
a Trafmine, az Innostart Kft. által fejlesztett, felhőalapú webes alkalmazás. Az eredetileg inkább adatvizualizációt szolgáló
eszközt a FŐMTERV munkatársainak irányítása mellett kibővítették forgalmi, statisztikai elemzőeszközökkel, melyek alapján lehetőség nyílt az egyes útszakaszokon
mért balesetek számának, a balesetek átlagos megszűnési idejének, s akár annak
elemzésére is, hogy mennyi egy útszakaszon mért torlódás. ¡
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hatékony sterilizálás • hibakereső hackerek

Fertőtlenítő önjáró robot A

Forrás: semmelweis.hu

Önjáró robot segíti a koronavírus elleni védekezést a Semmelweis Egyetemen. A Dániából érkezett automata fertőtlenítő robot által használt UV-C fény bármilyen eddig beazonosított mikroorganizmust, az összes ismert baktériumot
és vírust – köztük a COVID–19 kórokozóját, a SARS-CoV–2
vírust is – másodpercek alatt képes inaktiválni.

Minden iPhone feltörhető A
Kínos meglepetésben volt részük az Apple vezetőinek és tulajdonosainak alig pár nappal az iOS mobil
operációs rendszer legújabb, 13.5-ös változatának
megjelenése után, mivel egy hackercsoport egy
olyan szoftvert adott ki, mellyel az összes jelenleg
még támogatott iPhone-t és iPadet fel lehet törni.
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Semmelweis Egyetem Orvosi
Képalkotó Klinikáján hadra fogott robot önjáró tulajdonságának
köszönhetően nagyfokú mobilitással és automata működésmóddal
rendelkezik, és az első ilyen berendezés Közép-Európában. Az úgynevezett betanítás után magától járja
be a fertőtlenítendő területet, kikerülve az útjába kerülő akadályokat,
így képes a klinika folyosói, a CT- és
röntgenosztály gyors és hatékony
sterilizálására. Mivel használata során nincs szükség emberi közreműködésre, a fertőzés szempontjából
veszélyes, vörös zónákba is beküldhető, de az önjáró műszer emellett
részt vesz a teljes Külső Klinikai
Tömb tisztántartásában is. A technológia környezetbarát és könnyen
beilleszthető a napi takarítási folyamatba. A csaknem 30 millió forintba
kerülő robot vételárának mintegy
felét a száz százalékban magyar hitech cég, a 77 Elektronika Kft., a másik részét pedig a Semmelweis Egyetem Alapítvány ﬁzette. ¡

biztonsági rendszer teljes kudarca azért is igen
kellemetlen, mert az almás techcég 2016 óta
kínál jutalmat az iOS-eszközök hibáinak kutatására.
Ráadásul az Apple biztonsági igazgatója, Ivan Krstić
tavaly jelentette be, hogy az eddig is ﬁzetett összeget
a többszörösére emelik, és a hibakereső hackerek akár
egymillió dollárt is kaphatnak sikeres feltöréseik után.
Mindezek után az önmagát „unc0ver team”-nek nevező brigád által publikált jailbreak – így nevezik az iOS
törését – segítségével meghekkelt készülékekre korlátozás és ellenőrzés nélkül lehet szoftvereket telepíteni, az almás vállalat saját alkalmazásboltján kívülről
is. A szoftver a 11-es operációsrendszer-verziótól egészen a napokban megjelent 13.5-ösig mindenhol alkalmazható, miközben az Apple által kiadott statisztikai
adatok szerint az iPhone-ok 94 százalékán az iOS 12
vagy az iOS 13 fut. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy
szinte minden készüléket fel lehet törni a szoftver segítségével. A feltörés után a rendszer továbbra is stabil marad, nem meríti jobban a készülék akkumulátorát, és mellette is tovább használhatók az Apple
előre telepített szolgáltatásai, így az iCloud vagy az
Apple Pay. A techkörökben terjedő pletykák szerint
az új jailbreak az operációs rendszer egy, az Unc0ver
által felfedezett nulladik napi sérülékenységét használja ki, ám ennek a folyamatnak a részleteiről egyelőre semmi sem szivárgott ki. ¡

Örkény István • Salát Gergely – Szakáli Máté – Szász Réka (szerk.) • Peter Wohlleben

Örkény István

Válogatott
egyperces novellák

„A kiválogatott írások egymásutánja
– szinte észrevétlenül – elvezeti az olvasót a hagyományos, közismert anekdota
műfajától a különlegesebb hangvételű,
groteszk írásokon át az igazi, esszenciális egypercesekhez. Hogy ezt az írói utat
minél plasztikusabban bemutathassuk,
»menet közben« gazdagítottuk Reményi
József Tamás szerkesztő kollégámmal
együtt például az Anekdota ciklus választékát egy korai, teljesen hagyományos,
de manapság egyre népszerűbb tárcanovellával, a Nápolyival. A groteszk felé
ciklust is bővítettük néhány rövid írással.”
– Radnóti Zsuzsa •

Helikon zsebkönyvek
Helikon Kiadó

A Szép Magyar Könyv díjas Helikon zsebkönyvek sorozatban Örkény
legismertebb, közkedvelt egypercesei
olvashatók együtt, melyek évtizedek
alatt beivódtak a közösségi emlékezetbe, sőt jó néhányuk hivatkozási
alap is lett a szűkebb vagy a tágabb közbeszédben.

Salát Gergely, Szakáli Máté,
Szász Réka (szerk.)

súlyosságát, eddig csak kisebb lépéseket tettek a károk enyhítéséért.
Melyek jelenleg a Távol-Kelet legfőbb környezeti problémái? Milyen
érdekek vannak jelen a kelet-ázsiai
környezetpolitikákban, és kik képviselik azokat? Hogyan birkóz(hat)nak
meg a helyi vezetők és társadalmak
a gazdasági fejlődés és a környezeti
fenntarthatóság kettős követelményével? Milyen szerepet játszanak a vallások az ökológiai válságról szóló
nyilvános vitákban? Milyen attitűdökkel igyekeznek az emberek alakítani
jövőjüket? A könyv tanulmányai ezekre
a kérdésekre keresik a válaszokat. •

Mesterséges
természetesség
Környezetkárosítás
és természetvédelem Ázsiában
Typotex Kiadó

Földünk jövője szempontjából meghatározó lesz, hogy Ázsia országai meg
tudják-e állítani környezetük pusztulását, fenn tudják-e tartani gyors fejlődésüket ökoszisztémájuk összeomlása
nélkül. S bár felismerték a helyzet

Peter Wohlleben

Erdei kalauz
Növények, állatok,
évszakok, kirándulás
Park Könyvkiadó

milyen erdei gyümölcsöket, gombákat, leveleket és hajtásokat szabad
és érdemes szedni, s megtudhatjuk,
hogy a bükkfa leveleiből finom saláta
készíthető. Kiderül, hogy miből lesz az
erdei rágógumi, mi az az erdei telefon,
és hogy miként tehetnek szert a fák vízhasra. És persze praktikus tanácsokat
kapunk arra vonatkozóan is, hogy milyen ruházatban érdemes kirándulni. •

Az Erdei kalauz izgalmas felfedezőútra hív. Bemutatja a legfontosabb lombos és tűlevelű fafajokat, és elárulja,
melyik nyújthat oltalmat a viharban.
Mesél rókaodúkról, ahova más „bérlők”
is beköltözhetnek, és megismertet a föld
alatti, rafinált csőhálózattal, melyet
a földigiliszták építenek ki. Elmondja,

lapozó
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szérumbetegség, diftéria, Schick-próba

Szerző: Stöckert Gábor

Olyan időket élünk, amikor sok
szakember nap mint nap hangsúlyozza a koronavírustesztek fontosságát. Száz évvel ezelőtt ez a
fajta orvosi gondolkodás még forradalminak számított, de létezett
– nem kis részben a magyar Schick
Bélának köszönhetően, aki egy
róla elnevezett eljárással szűrte
a diftériára hajlamos gyerekeket.
Schick 1877-ben született Balatonbogláron, zsidó gabonakereskedő ﬁaként (szülőháza falán a
Magyar Allergológiai és GyermekSchick Bélaa 1929-ben
orvos Társaság 1986-ban emléktáblát helyezett el). Középiskolai
tanulmányai után Grazban, majd Bécsben tanult tovább orvosnak,
miután apját egy Talmud-idézettel győzte meg, hogy engedje orvosi pályára a családi vállalkozás igazgatása helyett: „A világot a gyermekek lélegzete tartja életben.”

Forrás: Wikipedia

Forrás: Circulating Now

A Schick-teszt toxinja 1951-ből
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1900-ban lett általános orvos, majd két évvel később a Bécsi
Gyermekklinikán kezdett dolgozni a nála csupán három évvel idősebb Clemens von Pirquet báróval. Pirquet-t az immunológia és
az allergológia úttörőjeként ismeri az orvostudomány, de legtöbb,
áttörést jelentő kutatásában mellette volt jobbkeze, Schick Béla
is. Együtt írtak először a szérumbetegségről, és Schick részese volt

azoknak a tanulmányoknak, amelyek eredményeként Pirquet megalkotta az allergia szót (a görög allosz és ergon szavakból, jelentése:
„eltérő működés”).
Pirquet azt ﬁgyelte meg, hogy a tuberkulin – a tuberkulózis
bacilusainak kémiai anyagait tartalmazó szer – bőrbe juttatására
különféle módon reagálnak a klinikán fekvő gyerekek, és a reakció
mértéke függ attól, hogy mennyire áll ellen a gyerek szervezete
a betegségnek. Schick e felismerés alapján kutatott tovább, és a kor
egyik leggyakoribb, egyben legsúlyosabb gyerekbetegségére, a torokgyíkra dolgozott ki egy tesztet.
A Schick-próba lényege egy bőrbe adott oltás volt; csekély
mennyiségű diftériatoxint juttattak az alkar belső felületére, a bőrszövetbe. A betegség kórokozója elleni antitestekkel rendelkező
páciensek nem mutattak különösebb reakciót, viszont akiknek
a szervezetében nem alakult ki ilyen védelmi vonal, azoknál piros, hólyagos bőrirritációt tapasztalt az oltás helyén. A teszt gyors
eredményt adott, a kor orvostechnológiájához képest biztonságos
volt (a bőrreakció pár nap alatt eltűnt), és megmutatta, mennyire
hajlamos a páciens a torokgyíkra. Minél hevesebb volt a bőrreakció, annál védtelenebbnek bizonyult a tesztelt személy a diftériával szemben. A Schick-próba hamarosan beépült a gyakorlatba,
és nemzetközi hírnevet hozott névadójának.
Schick Béla 1905-ben Pirquet-vel együtt megírta a Die Serumkrankheit című könyvet, amely ma az immunológia egyik alapművének számít. A következő években a magyar orvos több ezer
gyermeken próbálta ki a tesztjét, és hasonló eljárásokat dolgozott
ki más fertőző betegségekre is.
1923-ban az Egyesült Államokba költözött, ahol a New York-i
Mount Sinai kórház gyermekosztályának vezetésével bízták meg.
Eredményeire építve ötéves, nagyszabású szövetségi kampányt
irányított a diftéria megelőzésére – nagy sikerrel. Később a skarlát
és a tuberkulózis kezelésére, majd a csecsemők helyes táplálására
vonatkozóan is fontos kutatásai voltak.
Schick Béla sikeres karrier után, kilencvenévesen, 1967-ben
hunyt el New Yorkban. A Schick-próba tanulságai ma is fontosak
nemcsak immunológiai, de járványkezelési szempontból is. ¡
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Teszttel a torokgyík
ellen

Rendszeres
karbantartás

Igény szerinti
tervezés

Vasútfejlesztési projektek 2019–2020-ban,
Kitérők
Kitérőalkatrészek

Szigetelt
sínkötés

melyekhez kitérőket és alkatrészeket
szállítottunk
Telepítéstámogatás,
„JIT”
szállítás

Diagnosztikai
támogatás
Diagnosztikai
rendszerek

Átszelések
Dilatációs
szerkezetek

Első
karbantartás

Oktatás,
tréning

• Kelenföld–Százhalombatta, 40a
• Százhalombatta–Ercsi–Pusztaszabolcs, 40a
• Püspökladány–Ebes, 100
• Rákos–Gödöllő, 80a
• Gödöllő–Hatvan, 80a
• Szeged–Hódmezővásárhely tram-train
• BKV 24/28/37 villamos
• BKV – TB-25/19
• BKV – Bosnyák tér
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