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OTKA-bizottság hatáskörébe utalná.” Végre egy előremutató, megnyugtató közlemény, ami azt jelzi, hogy
a két intézmény, a korábbi meg nem értést félretéve,
kész a konstruktív együttműködésre.
Az OTKA pályázati modell hosszú ideje élvezi a kutatók
bizalmát. Ritkán ad milliárdokat, de kiszámíthatóan segíti
a munkát. Objektív és szakszerű értékelési rendszere,
valamint jól ismert elszámolási, beszámolási gyakorlata
elnyerte a pályázók tetszését. E modell kiterjesztése az alapkutatási kiválósági programok teljes spektrumára lényegi
előrelépés egy egységes, átlátható és kiszámítható kutatói
életpályamodell építése felé. Aki ebben a körben él, tudja,
hogy a felfedező kutatással foglalkozó tudósok számára
a karrierjük minden szakaszában egységes elvek alapján
pályázható támogatás biztosítékot jelent arra, hogy megfelelő tudományos teljesítmény esetén itthon is sikeresek
lehetnek. Ha nem látnak maguk előtt kiszámítható jövőt,
odamennek, ahol anyagi biztonságban és szellemi
szabadságban érezhetik magukat.
Az új támogatási rendszer függetlensége nemcsak
az ITM-től, de az Akadémia szervezetétől való függetlenséget is kell, hogy jelentse – olvasható ki a közleményből.
Az MTA és a szaktárca által felvázolt út jó, a cél egyértelmű, csak meg ne döccenjen a november közepén
elindult folyamat.
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Interjú Balázs Judit pszichiáterrel

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Teljesítményünk alapján
rúgjunk labdába

„Egy olyan társadalom, ahol alapérték az egymás elfogadása és tisztelete,
már közelebb visz a pszichiátriai betegek destigmatizációjához” – nyilatkozta
magazinunknak Balázs Judit pszichiáter, akit Málnási-Csizmadia András
ajánlott. Az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára szerint a koronavírusjárvánnyal összefüggésbe hozható stressz, bizonytalanság növeli a pszichés
betegségek megjelenésének esélyét.
Előző nyilatkozónk, Málnási-Csizmadia András azt mondta Önről, hogy „pszichiátriai kutatásait szigorúan tudományos, kvantitatív alapokon műveli, ugyanakkor mindig megtalálja az igazán fontos, gyakorlati jelentőségű
problémákat”. Külön kiemelte közösség- és iskolateremtő
tevékenységét, amely nagyban hozzájárul az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK) utóbbi időben tapasztalható
rendkívül gyors tudományos fejlődéséhez. Ön is ilyennek
látja magát?

– Zavarba ejtően kedves Málnási-Csizmadia András, hogy ilyennek
lát, ebben persze sok túlzás van. Pszichiátriai kutatásainkat valóban igyekszünk szigorúan tudományos, korrekt módszertani alapokon végezni. Miután klinikusként is dolgozom, a témák, amelyek
foglalkoztatnak, a gyakorlati munkámból, a betegekkel, szüleikkel
való tapasztalatokból fakadnak, talán ezt fogalmazta meg András
ilyen kedvesen, hogy „igazán fontos, gyakorlati jelentőségű problémákat” vizsgálunk. Nagyon jó érzés, hogy az ELTE Természettudományi Karán dolgozó tudós gyorsan fejlődőnek látja Karunkat,
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a PPK-t. Azt gondolom, hogy Demetrovics Zsolt dékán úr koncepciója és sok munkája jelentős alapja a PPK teljesítményének.
Ő hívott ide tíz éve, ahol remek kollégákkal, inspiráló légkörben
dolgozunk és igyekszünk hozzájárulni a Kar eredményességéhez.
Azt hallottam, hogy agilis és temperamentumos egyénisége
az alapja annak, hogy folyamatosan új és új ötleteken alapuló projektek indulnak a kezei alól, illetve inspirálja környezetét, tanítványait. Kitől örökölte ezeket a vonásokat?

– Nahát, miket hallott rólam. Azt hiszem, szüleim keveréke vagyok… Azért azt hozzá szeretném tenni ehhez a gondolathoz,
hogy olyan kollégákkal, ﬁatalokkal és most már nem is annyira
ﬁatalokkal dolgozom együtt, akik nyitottak az új ötleteimre. Gyakran pedig a nagyon jó javaslatok, hogy milyen irányba haladjunk,
a doktori hallgatóimtól jönnek.

ként, majd 2000 és 2018 között gyermekpszichiáterként
dolgozott és kutatómunkát végzett, 2014 és 2018 között pedig az intézmény tudományos és oktatási igazgatója volt.

– Sőt, a Vadaskert Kórház még meg sem alakult, az elődje az Újpesti Kórházban volt egy osztály, és oda is bejártam már elsőéves
koromtól nővér, foglalkoztató munkát végezni, hogy már betegek,
gyerekek között lehessek. Jó kérdés, hogy hogyan került képbe
a pszichiátria. Valahogy evidens volt. Amikor azt mondtam a szüleimnek is, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni, akkor a „lelkükre” gondoltam. Amikor a középiskolai bulikban a konyhában nagy
beszélgetések voltak, engem az emberi psziché érdekelt nagyon…
Negyedszázada dolgozik pszichiáterként. Nem bánta meg,
hogy az orvosi diplomáját ilyen irányban hasznosította, illetve mi vitte a gyermek- és ifjúságpszichiátria felé?

Édesanyja aneszteziológus professor emerita a Semmelweis
Egyetemen, egyik nagyapja szintén orvos volt. Ez a háttér
azt jelentette, hogy csak és kizárólag az orvosi pálya jöhetett szóba?

– Sőt, ha még tudná, hogy az édesapám is orvos… a szüleim kifejezetten lebeszéltek arról, hogy orvos legyek. Egyrészt könnyebb
életet szántak nekem, másrészt édesapám nem bánta volna, ha
„értelmiségibb” munkám lesz. Én valóban kisgyerekkorom óta
orvos akartam lenni, azt a nem túl eredeti gondolatot mondtam
a szüleimnek, amikor megpróbáltak lebeszélni, hogy „emberekkel szeretnék foglalkozni, nekik akarok segíteni”. Be kell vallanom,
hogy már az egyetem alatt megértettem, mire gondolt apukám,
amikor azt javasolta, hogy „értelmiségibb” pályát válasszak, és csak
később, amikor gyerekem lett, jöttem rá, miért kívántak nekem
könnyebb élet. Mindezek ellenére én nagyon nem bántam meg
a választásom, és szerencsére látják ma is a szüleim, hogy mennyire
szeretem a szakmám, így most már ők is örülnek, hogy így lett…
Orvosgyerekek gyakorta panaszolják, hogy a rengeteg ügyelet és egyéb elfoglaltság miatt alig találkoztak szüleikkel, illetve nem annyit voltak együtt, amennyit ők szerettek volna.

– Nálam is ez volt a helyzet, de bennem fel se merült gyerekként,
hogy többet is lehetne találkozni a szüleimmel. Egyrészt mert ez
volt a természetes, ebbe születtem bele, másrészt talán a fő oka,
hogy nem panaszkodtam, hogy nagyon sok szeretet vett körül így
is. Négyéves koromig pótnagymamámmal otthon voltunk, csodás, békés időszak volt, anyai nagyszüleim is részesei voltak a gyerekkoromnak, és azért töltöttünk időt a szüleimmel is…
Az általános iskolai évek vagy a középiskolás időszak volt
a meghatározóbb?

– A középiskola. Hálás vagyok, hogy ilyen közegbe járhattam –
a „régi Móriczba” 1984 és 1988 között. Érdem volt tanulni, tudni,
és nagyon sokat házibuliztunk, táncoltunk, és a konyhában az élet
alapvető, igen fontos kérdéseit vitattuk meg. Nagyon jó volt! És nagyon jó barátokat kaptam az életemre.
A Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát, de hogyan került képbe a pszichiátria? Ami igen korán
megtörtént, mert a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház
és Szakambulancián megalakulásától egyetemi hallgató-
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– Ennek minden nap aktívan örülök… Ahogy a pszichiátria iránti érdeklődésem evidens volt, így a gyermekpszichiátriai is. De bevallom,
úgy érzem, boldog lennék, ha elsősorban felnőtt pszichiáterként
dolgoznék – amikor az első szakvizsgámat, a felnőttpszichiátriát
szereztem meg, nagyon szerettem felnőttekkel is foglalkozni. Ami
különösen izgat szakmailag, az az úgynevezett átmeneti korosztály,
tehát 16 éves kortól nagyjából 24 éves korig – szerencsére a két szakvizsgámmal mindkét területen dolgozhatok.
A pszichiátriai kórképek jelentős része már gyermek- és
serdülőkorban kezdődik. Mely lelki zavarok jellemzik leginkább a fiatalokat?

– Azt szoktam mondani, hogy szinte mindennel foglalkozunk, amivel a felnőttpszichiáterek, kivéve az Alzheimer-betegséget. Vannak
kórképek, amelyek deﬁníció szerint gyermekkorban kezdődnek,
ezeket hívjuk az idegrendszer fejlődési zavarainak. Idetartozik például az autizmus spektrum zavar, a ﬁgyelemhiányos-hiperaktivitás
zavar és a tik zavarok (például a Tourette-zavar). És vannak olyan
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kórképek, amelyek bármelyik életszakaszban jelentkeznek, de sajnos már gyakran 18 éves kor előtt. Idetartoznak a szorongásos,
a hangulat-, az étkezési, a pszichotikus zavarok és sajnos a pszichoaktív szerhasználat is.
Egy program keretében megindulhatott a gyermek- és if júság pszichiátriai rendszer fejlesztése. Megkezdődött a gyermekpszichiátria bővítése, hiszen az ország számos régiójában komoly fejlesztésre szorul a fekvő- és a járóbetegellátás. Az infrastruktúra megújítása mellett nagyon fontos az is, hogy megfelelő számú, jól képzett szakember dolgozzon a rendszerben. Azt vallja, hogy vonzó szakmává kell
tenni a gyermek- és ifjúság pszichiátriát, ha azt akarják,
hogy sok tehetséges fiatal szakember kapcsolódjon a munkájukba. Hogyan?

– Fontos, hogy a ﬁatalok lássák, mennyire izgalmas, érdekes terület
szakmailag a gyermek- és ifjúságpszichiátria. Nyilván fontos, hogy
anyagilag megbecsült legyen. És nem mindegy, hogy a szakemberek milyen munkakörülmények között dolgoznak. Felsorolásomból az első „megmutatásában” nekünk, akik a területen dolgozunk,
nagy szerepünk van, de a másik kettőben is, hisz a döntéshozók
felé képviselnünk kell mindezt.
2020-tól a negyven éve alakult Magyar Pszichiátriai Társaság (MPT) elnöke. Ön az első nő ezen a poszton. A pszichiátria is egyike azon szakmáknak, amelyeknél a nők ritkán
rúghatnak – nagyot – labdába?

– Ez a kérdés véleményem szerint nem kezelhető pszichiátriaspeciﬁkusan, társadalmi szinten fontos, hogy megoldódjon, hogy
a teljesítményünk alapján rúgjunk labdába.
Az elnöki staféta átvételekor azt kérdezték, mik a céljai?
Akkor azt említette, hogy fontosnak tartja a szakma destigmatizációját és társadalmi megítélésének javítását, hogy
csökkenjen a mentális zavarral küzdő emberek megbélyegezettsége, és erősödjön a kollégák megbecsülése. Honnan
ered a stigmatizáció és a rossz társadalmi megítélés?

– Azt gondolom, hogy ez is egy tágabb kérdés része. Egy olyan társadalom, ahol alapérték az egymás elfogadása és tisztelete, már
közelebb visz a pszichiátriai betegek destigmatizációjához. Az is
fontos, hogy az embereknek megfelelő ismeretük legyen, hogy
a pszichiátriai betegségek ugyanolyan betegségek, mint a testünk
más részének, például a hasunknak vagy a vesénknek a megbetegedése. Ott kevésbé merül fel, hogy azt a tanácsot adjuk, „szedje
össze magát és jól lesz”. Ez ugyanígy nem megy a pszichiátriai betegeknek sem, mert e betegségek esetén is idegrendszer-átvivő
anyagok, agyi struktúrák működésének megváltozása áll a háttérben, melyeket szakszerű, evidencián alapuló kezeléssel, pszichoterápiával és szükség esetén gyógyszeres terápiával gyógyítani kell.
És igen, sajnos a szakmánk destigmatizációjával is van teendőnk. Nemrég mesélte egy medikus hallgatóm, aki önkéntesként
dolgozott akkor velünk (azóta gyermekpszichiáter rezidens), hogy
amikor a nőgyógyász gyakorlatvezetője kérdésére elmondta, hogy
gyermekpszichiáter akar lenni, a kolléga azt reagálta „legyen inkább
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gyerekgyógyász, az egy normálisabb szakma”.
Ezt nem kommentálnám. De felmerült bennem, hogy elküldöm a kollégának kutatócsoportunk néhány közleményét…
Az MPT vándorgyűlésén mutatták be az
Élet iskolája elnevezésű programot, amelyet az Ön által vezetett munkacsoport
dolgozott ki. Miért volt szükség erre a
programra?

– Az Élet iskolája egy serdülőkori mentális
egészségfejlesztő program. Hazánkban evidenciákon alapuló, kulturálisan adaptált,
hatékony iskolai mentálisegészség-fejlesztő
prevenciós program elérhető volt korábban is, a YAM (Youth Awareness Mental
Health Program), melynek kidolgozásában
munkacsoportunk is részt vett egy nemzetközi együttműködéses, EU-ﬁnanszírozott,
a svéd Karolinska Intézet által vezetett vizsgálat során. Azonban a YAM-program sajnos
copy righthoz kötött. Az Élet iskolája kidolgozásakor a célunk egy szabadon elérhető,
a fenti kritériumoknak szintén megfelelő prevenciós program kidolgozása volt.
Elvitték a programot néhány iskolába,
és azt látták, hogy a fiatalok szívesen
vesznek részt benne, élvezik a szerepjátékot. Könnyen megnyílnak az érintettek a szakembernek? Könnyebben,
mint a szülőknek?

Balázs Judit 1970-ben, Budapesten
született. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia Intézet Fejlődésés Klinikai Gyermekpszichológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
2018-tól az oslói Bjørknes Univer sity
College részállású egyetemi tanára.
2020-tól a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke. 1995-ben szerzett diplomát
a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. PhD-disszertációját klinikai orvostudományok szakágban a SOTE-n védte
meg 2003-ban. 2004-ben pszichiátriai,
2007-ben gyermekpszichiátriai szakorvosi képesítést szerzett, 2011-ben
az ELTE-n habilitált, 2019-ben lett a
Magyar Tudományos Akadémia doktora.
Az ELTE-n működő Gyermekkori pszichés
zavarok kutatócsoport vezetője. Díjai:
Sapere Aude díj, 2016; Pro Ingenio Nívódíj, 2018; Bolyai-plakett, 2018; Magyar
Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetés, 2020.
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– A serdülő korosztály általában nem könnyen nyílik meg a felnőtteknek, így sem a szülőknek, sem a szakembereknek nincs könynyű dolguk. Az Élet iskolája programnak pontosan az a célja, hogy
a ﬁatalok önhatékonyságát fejlessze, hogy hogyan ismerik fel magukban és társukban, hogy gondjuk van, és ilyenkor mi a teendő.
Milyen témákon dolgoznak még a Gyermekkori pszichés zavarok elnevezésű kutatócsoporttal?

– Két nagy területen zajlanak a kutatásaink. Egyik az idegrendszer
fejlődési zavarai, ezen belül eddig a ﬁgyelemhiányos-hiperaktivitáson (attention deﬁcit hyperactivity disorder; ADHD – a szerk.) volt
a fókuszunk, most pedig épp indítunk egy új kutatást autizmus
spektrum zavar témában. A másik terület a szuicidológia (az öngyilkosság lélektani és társadalmi okait kutató tudományterület –
a szerk.), ahol az utóbbi időben a nem szuicidális önsértés kérdését
járjuk körül több szempont szerint. Mindkét nagy területen belül
a pszichopatológia, az életminőség, a perfekcionalizmus témája
kiemelt érdeklődésünk.
Egy alkalommal azt mondta, hogy bárkinek lehet mentális
problémája, a „legjobb” családokban is előfordulhatnak
pszichés megbetegedések. Csakhogy az emberek többsége
hajlamos elkenni, kisebbíteni ezek jelentőségét. Mikor forduljunk szakemberhez?

– Egyszerűen talán úgy tudok erre a kérdésre válaszolni, hogy akkor,
ha úgy érezzük, hogy valami megváltozott rossz irányba. Például
nem tudjuk úgy végezni a feladatainkat, mint korábban, ha nem
tudunk jól aludni, ha nincs kedvünk olyan dolgokhoz, amiket korábban szívesen csináltunk, vagy ha nem tudunk örülni. Persze egyegy napig bármelyikünkkel előfordulhat, sőt elő is fordul ilyesmi, de
ha ezek vagy ezekhez hasonló érzések, helyzetek huzamosabban
fennállnak, mindenképpen érdemes szakemberhez fordulni.
Egy előadását évekkel ezelőtt az LGT együttes Neked írom
a dalt című slágerével színesítette. Ennek a dalnak idén különleges jelentősége lett, egyfajta lélekgyógyítóként adták
elő neves énekesek. Pszichiáterként a koronavírus miatt
nőttek a feladatai?

– A stressz, a bizonytalanság növeli a pszichés betegségek megjelenésének esélyét. Sok új megkeresést kapok.
A gyerekeket vagy a felnőtteket viselik meg jobban a járvánnyal járó korlátozások?

– Azt látom, hogy minden korosztályt megviselnek a korlátozások,
csak másképp… a serdülőknek, a ﬁatal felnőtteknek a szociális élet
korlátozása, a szórakozóhelyek bezárása, hogy november közepétől
este nyolc óra után nem lehet az utcán lenni, jelentősen beszűkíti
az életüket. Felnőtteknél a gazdasági helyzet bizonytalanná válása
komoly stressz forrása, de persze ebben a korosztályban is probléma a szociális élet korlátozása, valamint gyakran az idős szülőkkel
való kapcsolattartás, esetleg a gondoskodás a távolságtartás miatt.
Az év elején izgatottan készült a születésnapjára, nem elsősorban Ön miatt, hanem mert aznap volt Hanna lánya
ballagása. Jól sikerült az a nap?

– Igen, kicsit szimbolikusan láttam ettől a jópofa egybeeséstől
ezt a napot, hogy pont az ötvenedik születésnapomon van a lá-

nyunk, Hanna ballagása. Hát, nagyon más lett a nap, mint amit
valaha el tudtam volna képzelni. Karanténban voltunk hárman
otthon. Hannának online ballagása volt. Én még délelőtt online
szuicidológia órát tartottam az MA-sainknak. Már az órám közben csodás meglepetés történt, a kutatócsoportunk a teraszunkra varázsolt egy kis banán-pálmafát és ötven kicsi Cola Lightot (ez
a káros szenvedélyem van, napi egyet iszom). Délután Hanna ballagását néztük online a kanapéról hárman, István, a férjem, Hanna
és én. Nagyon meghatóan készült Hanna iskolája, a Radnóti – de
hát azért ez mégse ugyanaz volt Hannának, mintha az iskola falai
között tudnak a barátokkal ballagni. Ezután a barátnőm meglepetésként megjelent a házunk előtt, és a ﬁatalságunkból az egyik
kedvenc dalunkat énekelte nekem a kapunkban, majd együtt
énekeltük az utcán és nagyon nevettünk, olyan jó volt. Közben
a szüleim is egyszer csak megjelentek teljesen váratlanul, és az úttest túloldaláról köszöntöttek. Aztán közös vacsora hármasban,
Hanna ballagási és az én szülinapi vacsorám. Úgyhogy ezt az ötvenet nagyon megünnepeltük, Hanna pedig ballagás nélkül
elballagott…
Azt tudom, hogy már nem járnak közösen kerámiázni, de
vannak még közös programok?

– Most Hanna Hollandiában tanul, így online életet élünk – de jó,
hogy ez a lehetőség van, így azért mindennap tudunk könnyedén
kommunikálni, ha épp kedvünk van. A minap a Zoomon tornáztunk együtt…
Megannyi elfoglaltsága mellett mire jut ideje? Hogyan tud
kikapcsolódni?

– Ami igazán kikapcsol, az a ﬁlmnézés. Azt gondoltam, ha majd
Hanna már nem él itthon, sokat tudunk Istvánnal újra moziba
járni, akár hétközben is. Most itthon mozizunk – projektorral,
gyerekkori diaﬁlmvetítő vásznamra. Érdekes, az utóbbi években
kertészkedem is, bár annyira nem szeretem csinálni, de nagyon
kikapcsol, megmozgat.
A szakmai szervezet elnöke, tanszékvezető egyetemi tanár.
Milyen célok és tervek szerepelnek a bakancslistáján?

– Bevallom, ha húsz éve megkérdez, akkor nem neveztem volna
meg a szakmai szervezet elnökségét, a tanszékvezető egyetemi tanárságot célomnak. Azt hiszem, azt mondtam volna, amit most,
hogy szeretnék gyógyítani, tanítani és kutatni a kollégáimmal.
Ezek a szerepkörök egy ponton felmerültek mint következő lehetőségek, hogy tegyek a szakmáért. Úgyhogy kíváncsi vagyok én is,
hogy alakul...
Kit ajánl interjúsorozatunk következő megszólalójának?

– Fekete Andreát ajánlom, akit gyerekkora óta ismerek, majd vicces fordulat lett az életünkben, amikor ﬁatal orvosként pszichiátriagyakorlatot tartottam Andi csoportjának. Egy jó ideje pedig
már nagy érdeklődéssel és tisztelettel követem a munkáját, tudományos eredményeit, és ahogy a ﬁatalokkal foglalkozik. Most,
a pandémiában mindannyiunknak nagyon fontos Andi csoportjának a kutatása, mégpedig hogy éppen egy ismert antidepresszáns
molekulának a vizsgálatával áttörést hozhatnak a koronavírus
okozta megbetegedés szövődményeként kialakuló tüdőgyulladás
és szöveti hegesedés kezelésében. ¡
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Őskutatás az Urálban
A Volga és a Dél-Urál vidékéről származó kora
középkori minták archeogenetikai elemzéséről közöltek tanulmányt az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat Régészeti Intézet kutatói
a Nature Scientific Reports folyóiratban.

A

munka részeként a transzuráli temető (Ujelgi, késő kusnarenkovói kultúra, 9–11. század) és az Urál nyugati előterében található
négy híres temető (Brodi, Szuhoj Log, Bartim, Bajanovo nyevolinói,
illetve déli lomovátovói kultúra) embertani mintáinak genetikai vizsgálatára került sor. Azért ezekre a helyekre koncentráltak, mert az
ottani minták a magyarok etnogenezise szempontjából fontosnak
tartott Volga–Dél-Urál-térségből származnak, olyan lelőhelyekről,
amelyeket a régészek az ott feltárt leletanyag alapján eddig közvetlenül vagy közvetetten, de kapcsolatba hoztak a magyarok elődeinek
etnogenezisével és vándorlásával. A kutatók összesen 36 Urál-vidéki,
6–11. századból származó, illetve kilenc Kárpát-medencei, honfoglalás kori embertani minta genetikai analízisét végezték el. Az Ujelgiből
származó minták és a honfoglalók között több közvetett vagy közvetlen egyéni ﬁlogenetikai (törzsfejlődéstani) kapcsolatot találtak.
A közlemény azt üzeni, hogy a Volga–Dél-Urál régió valóban igen
fontos szerepet töltött be a magyarok etnogenezisében, ezt pedig
immár az archeogenetikai kutatások is megerősítik. A biológiai kapcsolatok kimutatásával megerősítést nyert az is, hogy a honfoglaló-

A transzuráli Ujelgi temetőből előkerült leletek

kéhoz hasonló kelet-európai régészeti leletanyag megismerése
és vizsgálata nagyon is releváns a korai magyar történelem
kutatásában. ¡

Idős dalnok hosszan ismétel
Az egyedi madárének felépítése nem
állandó, az állat élete során folya- A
Fotó: Laczi Miklós

matosan változik, méghozzá a kor
előrehaladtával egyre hosszabb, ismétlődő hangsorozatokat találunk benne.

Éneklő hím légyk
éggyk
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apó
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z emberhez hasonlóan számos állat kommunikál olyan hangsorozatokkal, amelyekben a hangelemek sorrendje nem véletlenszerű,
azonban ennek a sorrendiségnek a változatosságáról és funkciójáról
az emberi nyelvvel ellentétben keveset tudunk. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Ökológiai Kutatóközpont Evolúciós Ökológiai Csoportjának, valamint az ELTE Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Viselkedésökológiai Csoportjának kutatói az örvös légykapón vizsgálták
a madárének felépítését. Eredményük a Behavioral Ecology folyóiratban
jelent meg. Az állati kommunikáció egyedfejlődésének és evolúciójának
vizsgálata azért fontos, mert segít az állatok környezethez való alkalmazkodásának, illetve a párválasztásuknak a megértésében.
A kutatók azt tapasztalták, hogy az örvös légykapók úgy próbálnak
énekelni, hogy lehetőleg az egymás utáni kis hangelemek hangmagassága minél jobban különbözzön egymástól. Az így felépülő énekeket
feltehetően nehezebb produkálni, mint az egy hangmagasságon kiadott
hangelemeket, vagyis a hímek tulajdonképpen saját képességeiket „reklámozzák” a fajtársak számára. A tanulmány szerzői azt is megﬁgyelték,
hogy az idős hímek a ﬁatalokhoz képest rendezettebben énekelnek:
hosszabb, ismétlődő szekvenciákat hallatnak, melyekben egyedi hangelemeket használnak. Ennek hátterében minden bizonnyal hosszú tanulási folyamat áll. ¡

inno -tér
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Oszintén
az állatkísérletekről
A ma ismert fertőző vagy krónikus betegségekre hatékony gyógymódok
kidolgozása állatkísérletek során megszerzett ismereteken alapul, miközben egyre inkább teret nyernek az ezeket kiváltó alternatív módszerek is.
Gyertyán István, a Semmelweis Egyetem tudományos munkatársa
a viselkedésfarmakológia területén dolgozik, és 2003 óta az Állatkísérleti
Tudományos Etikai Tanács elnöke. Szerinte ma még nem lehet megjósolni, hogy megszűnnek-e valaha is teljes egészében az állatkísérletek.
Az Orvosi Világszövetség által kiadott Helsinki Nyilatkozat
értelmében az embereken végzett klinikai vizsgálatoknak,
így például az új gyógyszerek kipróbálásának megfelelő laboratóriumi, vagy ha szükséges, állatkísérleti adatokon kell
alapulniuk. Ön részt vett a 2010/63-as EU-irányelv jogalko-

tási munkájában, valamint annak nemzeti átültetésében.
Hogyan, milyen keretek között zajlanak ma itthon a tudományos célú állatkísérletek?

– Magyarországon 1998-ban lépett életbe az állatvédelmi törvény,
melynek egy fejezete foglalkozott a kísérleti állatokkal. Ezt meg-
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előzően megjelentek már a 19. században is bizonyos állatvédelmi
jogszabályok, viszont a második világháborút követően egészen
1998-ig nem volt állatvédelmi törvényünk. Némi változást hozott
a szabályozásban, amikor az Európai Unió 2010-ben megjelent, kísérleti állatokról szóló új irányelvét át kellett ültetni a nemzeti jogba. 2013. január 1-jétől hatályos a magyar állatvédelmi törvény
módosítása, amelybe beépítettek pár új elemet, azonban a szabályozás nagy része átkerült az állatkísérletekről szóló 40/2013-as kor-

mányrendeletbe, amely 2013. április 15-én lépett hatályba. Az állatvédelmi törvény elsősorban az általános, illetve a garanciális szabályokat tartalmazza, például azt, hogy milyen céllal lehet állatkísérletet végezni. Jogilag a törvény a gerinces állatokon végzett
kísérletekre vonatkozik, kiegészülve a lábasfejűekkel, azaz a polipokkal, mivel az idegrendszeri fejlettségük alapján legalább a halakhoz hasonló fájdalomérzékelő képességet feltételezünk náluk.
A gerinctelenek nem kerültek be a szabályozás alá a reﬂexszerű

A kísérletekben részt vevő állatok száma folyamatosan csökken. 2013 óta egy európai uniós rendelet értelmében azon
kozmetikai termékek, amelyeknek az összetevőit állatokon kísérletezték ki, nem forgalmazhatók az EU
U területén.

10

innotéka
inn

2020. december

tudomány

állatvédelmi törvény, átláthatóság, alternatívák, állatjóléti szabályozás, nyílt kommunikáció

idegrendszeri működésük miatt. Magyarországon az állatkísérleteket engedélyeztetni kell, és csak megfelelő képesítéssel rendelkező személy végezhet ilyen tevékenységet. Ezeknek a konkrét
feltételei a kormányrendeletben vannak leírva.
Az állat védelmi törvény 2013-as módosítása miben hozott
változást a korábbiakhoz képest?

– Az általános elvekben nem történt nagy változás, viszont a gyakorlati lebonyolítást illetően sokkal szigorúbbá vált a szabályozás.
A kérelmezőnek soklépcsős engedélyezési procedúrán kell átmennie, és a korábbinál jóval részletesebb információkat kell megadnia, valamint nyilvánosságra kell hoznia az állatkísérlet úgynevezett nem szakmai összefoglalóját, ez például nem volt 2013 előtt,
viszont ezáltal még átláthatóbbá vált a tevékenység. Szűkítették
továbbá a felhasználható állatoknak a körét, és a kivételekre a korábbinál szigorúbb szabályok vonatkoznak.

rületén. Más a helyzet a gyógyszerfejlesztéseknél, mert mondjuk
a toxicitás eldöntéséhez továbbra is szükség van állatkísérletekre.
Ez az a terület, ahol ha azt kell megmondanunk, hogy egy vegyület mennyire lesz ártalmas az emberre, megnézzük, hogy mennyire
ártalmas a patkányra, és abból próbálunk meg következtetést levonni az emberre vonatkozóan. Akik ellenzik az állatkísérleteket,
erre azt mondják, hogy az ilyen kísérletek megbízhatatlanok, és elvégezhetjük ezt a vizsgálatot emberből származó szöveten is, például májsejteken, és próbáljunk meg abból következtetéseket levonni. Mindkét módszernek van gyenge pontja, például az, hogy

Milyen feladatokat lát el az Állat kísérleti Tudományos Etikai Tanács?

– Különböző szervezetek delegáltjai vesznek részt a testület munkájában, amely a saját soraiból választotta ki a kilencfős Állatkísérleti Tudományos Etikai Tanácsot. Ennek a szakértői testületnek a feladata az állatkísérleti engedélykérelmek véleményezése.
A kormányrendelet részletesen meghatározza a tevékenységét
és a feladatait az engedélyezés menetében, és a Nébihet (Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal – a szerk.) jelölte ki a működtetésére. A Tanácsnak állatvédelmi képviselő tagja is van.
Az állatkísérletek az életjelenségek, valamint a gyógykezelések lehetőségeinek vizsgálatakor nélkülözhetetlen eljárások
voltak a múltban és napjainkban is azok, de a kiváltásukra
megjelentek új, alternatív módszerek is. Mit gondol erről?

– Ha a jelenlegi helyzetet mint pillanatfelvételt nézzük, akkor azt
mondom, hogy az állatkísérletekre szükség van, egyelőre nem válthatók ki mással. Viszont ha egy folyamat részeként tekintünk rá,
akkor azt látjuk, hogy sorra jelennek meg az olyan alternatív módszerek, amikor az állatkísérletek helyett például in vitro, szövettenyészetet felhasználó eljárást alkalmaznak. A szövettenyészet
első sejtjei azonban gyakran állattól származnak. Számos alternatív
módszer létezik, amelyek óriási ütemben fejlődnek, és egyre több
területen fogják majd kiváltani az állatkísérleteket. Ha a trendet
ﬁgyeljük, azt látjuk, hogy mind a kísérletek, mind a kísérletekben
részt vevő állatok száma folyamatosan csökken, ám azt ma még
nehéz lenne megjósolni, hogy eltűnnek-e valaha is teljes egészében.
Azt gondolom, ha azt szeretnénk megtudni, hogy egy gyógyszer
az emberben hatásos lesz-e vagy sem, azaz amikor eldöntendő
kérdéseket kell megválaszolnunk, ezekben az esetekben nagy valószínűséggel fel fogják váltani az állatkísérleteket az alternatív módszerek, de azt nem tudnám megmondani, hogy mikor. Viszont továbbra is szükség lesz állatkísérletekre, ha az életműködésekről szeretnénk többet megtudni: hogyan működik valami, amit nem lehet
emberen elvégzett invazív beavatkozással megnézni. Szem előtt kell
tartani, hogy tudományosan mit lehet megtenni és mit nem, valamint azt, hogy a jogi szabályozás mit enged meg. A kozmetikumok
esetében például az Európai Unió olyan rendeletet hozott, amely
szerint azokat a termékeket, amelyeknek az összetevőit állatokon
kísérletezték ki, 2013-tól nem lehet forgalomba hozni az Unió te-

Óriási ugrást fog jelenteni a kutatásokban a mesterséges
intelligencia, amikor az előzőleg betáplált nagy mennyiségű
adatból meg kell jósolni valamilyen hatást. De van, hogy
nélkülözhetetlen az állatkísérlet. Például a koronavírusnál
nem egészen értik, hogyan idézi elő a különböző tüneteket,
ezért a világ számos országában állatkísérletekkel vizsgálják,
hogyan működik a vírus.

a patkány nem egyenlő az emberrel, tehát a fajok közötti különbség rontja a jóslás pontosságát, a másikkal meg az a baj, hogy a Petricsészében lévő sejtek nem adják vissza a szervezet teljes komplexitását, és rontja a jóslás pontosságát, hogy számos faktor nincs
benne a rendszerben, ami befolyásolhatja a toxicitást. Ugyanakkor
jól látható az is, hogy ezek az alternatív módszerek fejlődnek és
egyre pontosabbak lesznek. A legmegbízhatóbban azonban akkor
tudunk jósolni, ha mindkét módszert alkalmazzuk.
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Az alternatív módszerek közül említette a sejteket, szöveteket, szerveket felhasználó in vitro vizsgálatokat. Mit gondol a számítógépes modellezésről, milyen esetekben lehet
hasznos?

– Óriási ugrást fog hozni a kutatásban a mesterséges intelligencia,
amikor az előzőleg betáplált nagy mennyiségű adatból meg kell
jósolni valamilyen hatást. És ha az öntanuló algoritmus „jól tanult”,
egy olyan szerről, amelynek nem ismerjük a hatását, 90 százalékos pontossággal meg tudja mondani, hogy ártalmas-e vagy sem.
Akkor lehet erre átállni, amikor a módszer eléri vagy meghaladja
az állatkísérletek eredményeinek a pontosságát. Viszont nem biztos, hogy a mesterséges intelligenciát meg lehet tanítani arra is,
amiről még nem tudjuk, hogyan működik. Mondjuk az alapkutatásoknál, amikor olyan jelenségeket tanulmányozunk, amit még
nem értünk: például a koronavírusnál nem egészen értjük, hogyan
idézi elő a különböző tüneteket, ezért a világ számos országában
állatkísérletekkel vizsgálják, hogyan működik a vírus. Ahhoz egyelőre még kevés adat áll rendelkezésre, hogy mesterséges intelligenciával ki lehessen váltani például ezeket az állatkísérleteket.
Amikor valami ismeretlent kezdünk el vizsgálni, egyelőre még nem
tudjuk nélkülözni az állatkísérleteket.

„Az orvosbiológiai és állatjóléti kutatók elkötelezettek
az etikailag felelősségteljes és nyílt állatkísérletek előmozdítása iránt a Bázeli Nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, mely elítéli az állatjóléti szabályozás figyelmen
kívül hagyását.” Mit jelent ez az állítás a gyakorlatban?

– Beszéltünk a 2013-ban életbe lépett új szabályokról, de arról még
nem, hogy ha elfogadjuk az állatkísérletek szükségességét, akkor
mégis hogyan és milyen feltételek mellett végezhetők el. Ezt fejezi
ki az úgynevezett 3R elv, amely az angol replacement, reduction,
reﬁnement rövidítése. A magyar jogszabályban a 3R követelményei
lefordítva: a helyettesítés, a csökkentés és a tökéletesítés. Az első elv
a helyettesítés: vagyis ne alkalmazzunk állatkísérletet, ha a tudományos kérdésre választ tudunk kapni enélkül is. Viszont ha mégis kell,
akkor lép érvénybe a második elv, a csökkentés: a kísérlethez a lehető legkevesebb állatot használjuk fel, csak annyit, amennyi szükséges a tudományosan értékelhető eredmény eléréséhez. A harmadik
elv, a tökéletesítés értelmében mindezt úgy végezzük, hogy az állatokat a lehető legkevesebb fájdalom, szenvedés vagy kín érje, ami
azonban számos kísérletnél elkerülhetetlen, de ezeket a kísérleti
célhoz viszonyítva minimalizálni kell. A Bázeli Nyilatkozat ezeknek
az elveknek a betartásáért száll síkra, a kutatói közösség az erre vo-

Az állatkísérletek feltételei három fontos elvet tartanak szem előtt, ez a helyettesítés, a csökkentés és a tökéletesítés.
A tökéletesítés értelmében a kísérleteket úgy kell végezni, hogy az állatokat a lehető legkevesebb fájdalom, szenvedés
vagy kín érje, ami azonban számos kísérletnél elkerülhetetlen, de ezeket a kísérleti célhoz viszonyítva minimalizálni kell.
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Magyarországon a kísérleti állatok több mint 75 százalékát a rágcsálók teszik ki: egerek, patkányok, tengerimalacok, valamint
egy százalékban nyulak. A kísérletek közel húsz százalékában használnak madarakat, ami zömmel baromfikat jelent.

natkozó elkötelezettségét fogalmazta meg benne. A jogi kötelezést
és a szankciókat a jogszabályok tartalmazzák. Például a jogszabályi
előírások megsértése vagy a konkrét engedélyben foglalt feltételektől való eltérés szigorú szankciókat vonhat maga után, kezdve
a bírságtól az engedély visszavonásán át a kísérletező eltiltásáig.
Magyarországon mi a helyzet?

– Nem kockáztatják meg a kutatók, hogy engedély nélkül vagy
attól eltérően végezzenek állatkísérletet. Ha például szeretnének
bevonni egy másik állatfajt is a kísérletbe, és erre jó okuk van, kérhetik az engedély módosítását. Állatkísérletet pedig az végezhet,
akinek megvan az ehhez szükséges felsőfokú diplomája, és elvégezte a kormányrendelet által előírt tanfolyamot. Magyarországon
öt egyetemen zajlanak az ilyen akkreditált kurzusok.
A kísérletekhez milyen állatokat használnak a leggyakrabban?

– Magyarországon a kísérleti állatok több mint 75 százalékát a rágcsálók teszik ki: egerek, patkányok, tengerimalacok, valamint egy
százalékban nyulak. A kísérletek közel húsz százalékában használnak madarakat, ami zömmel baromﬁkat jelent. 24,4 százalék
a főként ökotoxikológiai vizsgálatokhoz használt halak aránya,
1,7 százalék a haszonállatok: a tehén, disznó, kecske aránya, ezeket
általában mezőgazdasági kísérletekhez használják a tartási, illetve
a termelési feltételek javítása érdekében, a kutyák és a macskák
aránya mindössze 0,3 százalék. Az EU-statisztika kicsit eltér ettől,
itt 13 százalék a halak és 6 százalék a madarak, a többi csoport
részesedése hasonló az itthonihoz.

Milyen típusú kutatásokra kérik a legtöbb engedélyt?

– Magyarországon az alapkutatásban a felhasznált állatok 32 százaléka, míg a transzlációs vagy alkalmazott kutatásban, ahová
a gyógyszerkutatás is tartozik, 22 százaléka vesz részt. Elég jelentős, 45 százalékot tesznek ki az úgynevezett hatósági vizsgálatok.
Hatósági vizsgálatnak hívjuk azokat a kötelező vizsgálatokat, amelyek a gyógyszerkutatásnak a jó molekulajelölt megtalálása utáni
szakaszában zajlik. Az embereken való kipróbálást, azaz a klinikai
fázisokat megelőzően szükséges az ártalmatlansági vizsgálatok elvégzése, amint az a Helsinki Nyilatkozatban is szerepel. A hatóságok írják elő, hogy milyen vizsgálatokat kell elvégezni. Oltóanyag
előállításánál és termelésénél ellenőrizni kell a hatékonyságot és
az ártalmatlanságot, ezekhez a kísérletekhez is állatokat használnak. Úgy gondolom, hogy tíz-tizenöt éven belül ezeknek a vizsgálatoknak a nagy része már nem állatokkal történik majd, hanem
valamilyen alternatív módszerrel.
Magyarország kis túlzással vakcinagyártó nagyhatalom, ennek
köszönhető a hatósági és az oltóanyag-termelési vizsgálatok nagy
aránya. A miénktől kicsit eltér az EU-statisztika, ahol az alapkutatás
nagyobb hányadot képez, 45 százalékot, a transzlációs kutatások
hazánkhoz hasonlóan 23 százalékot, a termelési és hatósági vizsgálatok pedig 28 százalékot tesznek ki az EU-ban, szemben a mi 45 százalékunkkal. Ezekre a kísérletekre nyújtják be a legtöbb kérelmet.
Úgy tapasztaltam eddig, hogy a kutatók, az emberek érzékenységére való tekintettel, nem szívesen beszélnek a nagy
nyilvánosság előtt állat kísérletekről. Most mintha ez megváltozna a nyíltabb kommunikáció felé, jól látom?
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Szabály, hogy az az állat, amelyik súlyos kategóriájú kísérletben vett részt, újabb kísérletbe már nem vonható be, mert még egyszer nem élhet át semmilyen fájdalmat. Enyhe és mérsékelt kategóriában is csak bizonyos esetekben vehet részt újabb, szintén
enyhe vagy mérsékelt kategóriájú kísérletben, ha az egészségi állapota helyreállt és van egy támogató állatorvosi javaslat.

– Igen. Én is azt gondolom, hogy változik az irány. De a hallgatásnak is megvolt az oka. Volt egy olyan időszak, amikor az állatvédők
annyira felbuzdultak az állatok védelmében, hogy erőszakos cselekedetekre ragadtatták magukat. Magyarországon ebből keveset
láttunk, de Angliában, Németországban fenyegették a kutatókat,
különböző intézményekből kieresztettek kísérleti állatokat, és komoly atrocitások is történtek. Ez kiváltott egy olyan reﬂexet számos kutatóban, hogy inkább nem beszéltek nyilvánosan az állatkutatásokról. Ez azonban hosszú távon nem bizonyult jó ötletnek,
és rossz eredményhez vezetett, mivel a társadalom jelentős része
úgy gondolta, azért titkolóznak, mert biztosan rettenetes dolgokat művelnek. Elindult erre egy kezdeményezés, amely azt hirdette: a kutatóknak nyitottságot kell mutatniuk a közvélemény
felé, ismertetniük kell, hogy milyen állatkísérleteket végeznek, és
azt is, hogy miért, s hogy ennek milyen szigorú engedélyeztetési
feltételei vannak. Ugyanis ha tényleg indokolt egy kísérlet, el kell
magyarázni, hogy miért van rá szükség, és milyen hasznuk származik az embereknek belőle. Azt is meg kell mutatni, hogy milyen peremfeltételek mellett zajlanak ezek a kísérletek azért, hogy
az állatok a lehető legkevésbé sérüljenek. A beavatkozásokat enyhe, mérsékelt és súlyos kategóriákba sorolják a fájdalom, szenvedés, kín vagy tartós károsodás mértéke szerint. Az a szabály, hogy
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az az állat, amelyik súlyos kategóriájú kísérletben vett részt, újabb
kísérletbe már nem vonható be, mert még egyszer nem élhet át
semmilyen fájdalmat. Enyhe és mérsékelt kategóriában is csak
bizonyos esetekben vehet részt újabb, szintén enyhe vagy mérsékelt kategóriájú kísérletben, ha az egészségi állapota helyreállt és
van egy támogató állatorvosi javaslat. Ahhoz, hogy a társadalom
megértse, szükség van az állatkísérletekre, világosan el kell magyarázni, hogy miért, és akkor semmi ok sincs titkolózásra. Létezik
egy európai szervezet, a European Animal Research Association,
röviden EARA , amely a nyitottság elterjesztése érdekében szervez rendezvényeket, és decemberben nálunk tartják meg az egyik
„openness”, vagyis nyitottság rendezvényüket.
Mi segítheti még az állatkísérletekről szóló nyílt kommunikációt?

– Itthonról is lehet jó példákat felhozni. Már említettem, hogy
nyilvánosak és mindenki számára elérhetők az állatkísérletek nem
szakmai összefoglalói. Egy másik lehetőség, hogy a Kutatók Éjszakája rendezvény keretében bejuthat a nagyközönség olyan helyekre is,
ahol állatkísérleteket végeznek. Minden év novemberében a Tudomány Ünnepén is szoktak lenni olyan előadások, illetve intézménylátogatások, ahol az állatkísérletekről lehet többet megtudni. ¡

tudomány

elektromágneses sugárzás • Ariel-űrtávcső

A napjainkban kiépülő 5G mobilhálózatokról kevés a megbízható és elérhető információ. A Magyar Tudományos Akadémia
ad hoc szakértői bizottsága azt vizsgálta,
van-e alapjuk a félelmeknek.

A

tudományos vitanapon Sáfrány Géza, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) főosztályvezetője elmondta:
az 5G hálózatok most bevezetendő alacsonyabb frekvenciái
(3,6 GHz alatt) már jó ideje használatban vannak a 2G–4G rendszerekben, valamint a wiﬁkapcsolatokban. Ez a hatás tehát évek
óta ér bennünket, és mivel nincs olyan megkérdőjelezhetetlen

Exobolygók lég körét
vizsgálják
Az Európai Űrügynökség (ESA) elfogadta
az Ariel-űrtávcső koncepcióját, amely
a világon elsőként – érdemi magyar részvétellel – a más csillagok körül keringő
bolygók, azaz exobolygók természetét,
keletkezését és fejlődését vizsgálja.

bizonyíték, amely ezeknél a frekvenciáknál az emberi egészségkárosító hatásokat alátámasztaná, az 5G rendszerek első hullámától sem
számíthatunk újdonságra e téren.
Thuróczy György, az NNK osztályvezetője arról beszélt, hogy
az utóbbi néhány évtizedben jelentősen megnőtt körülöttünk az
elektromágneses sugárzás. A növekedés különösen a mobiltelefonok által használt frekvenciatartományban volt jelentős. A 24 órás
rádiófrekvenciás besugárzásunk túlnyomó mértékben a mobil
adatátviteli rendszerekből (telefon, wiﬁ, bluetooth stb.) származik,
és a közeljövőben biztosan nagymértékben nőni fog – azonban ez
a sugárzási szint jelenleg nagyságrendekkel az egészségügyi határérték alatt van.
A rendezvény legfontosabb üzenete az volt, hogy a minket érő és
a testünkben elnyelődő sugárzás nagyobb (sokszor nagyságrendekkel
nagyobb) része nem adótornyokból, hanem saját telefonkészülékeinkből származik. Ezt a sugárzást számottevően csökkenthetjük, ha kihangosítóval vagy fülhallgatóval használjuk a telefont. ¡

Az Arielen található, a látható tartományban dolgozó három fotométer és a spektrográfok adataiból származtatható, infravörös széles
sávú fényességmérésen alapuló vizsgálatokat az ELTE Gothard Asztroﬁzikai Obszervatórium igazgatója, Szabó M. Gyula vezeti. A miskolci Admatis Kft. – egy nagyobb magyar beszállítócsapat vezetőjeként – fedélzeti eszközöket, továbbá az Ariel építéséhez és földi
logisztikai feladatokhoz szükséges berendezéseket szállít. Az Arielprogramban való magyar részvételt a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatja. ¡

T

izenhét ország félszáz intézetének munkatársai vettek részt
az elmúlt öt évben a program tudományos célkitűzéseinek,
illetve műszereinek kidolgozásában. Az Ariel terveit az ESA tagállamai elfogadták, a konzorcium a 2029-re tervezett felbocsátásig megépítheti az űreszközt. Az Ariel ezer, Naprendszeren
kívüli planétából álló változatos bolygómintát vizsgál. A programban magyar kutatók és mérnökök is részt vesznek, többek
között az ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének munkatársai.
A magyarok a bolygóatmoszférák vizsgálatán túl a célpontok gazdacsillagainak alapos vizsgálatába is bekapcsolódnak.
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Szerző: Szalontai Csaba

Új generációs
gyógyszerjelölt izomgörcsök kezelésére

Vegyészeinket fejlett
technológia támogatja

„A krónikus izomgörcs tízmilliókat érintő rendkívül súlyos betegség, amelynek társadalmi
költsége a szív- és érrendszeri betegségekéhez hasonló, azonban kezelése a mai napig
nem megoldott. A gyógyszeres terápiában igazi áttörést jelenthet a Motor Farmakológiai
Kutatócsoport által fejlesztett hatóanyag, amely új hatásmechanizmusa révén megoldást
hozhat az idegi sérülések után kialakuló izomgörcsök hosszú távú enyhítésére. Az izomrelaxáns gyógyszerjelöltünk kifejlesztése szakmai és ipari siker a magyar tudományos
és startup világnak egyaránt” – nyilatkozta magazinunknak Málnási-Csizmadia András
kutatócsoport-vezető, az ELTE professzora és a Motorpharma Kft. alapító tulajdonosa.
Mit remélhetnek a betegek ettől a felfedezéstől?
– Az idegrendszeri sérülések, így a stroke és más betegségek
következtében kialakuló krónikus izomgörcs igazi rejtőzködő
betegség, mert a betegek nem tudják elhagyni lakhelyüket,
sokszor ágyukat sem, és nincs hatékony kezelés a görcsök oldására, így az utcán nem találkozunk ezekkel az emberekkel.
Pedig csak Magyarországon mintegy százezer ember küzd
ilyen tünetekkel, és világszerte tízmilliók életét lehetetleníti
el a krónikus izomgörcs, más néven spaszticitás. Percenként
harminc ember kap stroke-ot a világon, és a túlélők 38 százalékánál élethosszig tartó spaszticitás alakul ki, amely Magyarországon évente tízezer új beteget érint. A stroke mellett
egyéb súlyos betegségek, mint például a sclerosis multiplex
(2,3 millió ember) vagy a főként gyermekeket súlytó cerebrális
parézis (17 millió ember) is spaszticitást okoznak, amely egyszerre akár több végtagot is érinthet. A krónikus izomgörcs
komoly fájdalommal jár, és ellehetetleníti a mindennapokat.
A betegek a spaszticitás következtében elveszítik a munkájukat, és a környezetüket, családjukat végtelenül megterheli
a folyamatos felügyelet biztosítása. A személyes tragédiákon
túl a spaszticitásnak súlyos társadalmi költsége is van, mivel
a világszerte élő több mint 60 millió spasztikus beteg társadalmi költségét évi körülbelül 500 milliárd euróra becsülik.
Sajnos jelenleg nem megoldott a betegek kezelése, mivel
nincs hatékony gyógyszer számukra. A forgalomban lévő
izomrelaxáns gyógyszerek csupán a betegek 20-25 százalékánál enyhítik a panaszokat, ugyanakkor alkalmazásuk idegrendszeri, szív- és érrendszeri mellékhatással is járhat.
A MotorPharmacology projektünkben kifejlesztett MPH220 hatóanyag a krónikus spaszticitás kezelését teljesen új mechanizmus alapján közelíti meg, így hatékonyabb és biztonságosabb megoldást nyújthat a mostani gyógyszerekhez képest.
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Málnási-Csizmadia Andráss az MPH -220 hatóanyaggal

Hol tart a hatóanyag-fejlesztés?
– Az MPH-220, mint új generációs antispasztikus gyógyszerjelölt, igen nagy reményekkel indulhat a humán klinikai teszteken. Amellett, hogy állatkísérleteinkben megszünteti a spaszticitást, eddig minden, hatóság által előírt tesztben biztonságosnak bizonyult: nem befolyásolja a sejtbéli jelátviteli folyamatokat, nem rákkeltő és nem toxikus. Kedvező felszívódási
tulajdonságának köszönhetően pedig kényelmesen, napi egy
kapszulában adagolható lesz. Ha sikerül a klinikai fázis 1 vizsgálatokban bizonyítanunk biztonságosságát, a betegszámokat
és a tünetek súlyosságát figyelembe véve a gyógyszerjelöltünk
értéke el fogja érni a milliárdos nagyságrendet.
Jelenleg a klinikai fázis engedélyezéséhez szükséges tesztek és a hatóanyaggyártás, kapszulázás végső fázisa folyik. Mi
koordinálunk minden folyamatot, de a teszteket és a gyártást

tudomány

ELTE TTK Biokémiai Tanszék Motor Farmakológiai Kutatócsoport • motorpharma.com

minősített laborok és gyártósorok végzik. Terveink szerint minden szükséges dokumentum összeállítása után 2021 első felében megkezdődhetnek a klinikai fázisok.

Mióta foglalkoztatja ez a kutatási téma, és mi vezetett a felfedezésig?
– 2000-ben alakult meg kutatócsoportunk, amely a motorfehérjékkel, elsősorban miozinokkal és azok molekuláris hatásmechanizmusával foglalkozik. A miozinok kutatásának nagy
hagyománya van Magyarországon. Szent-Györgyi Albert fedezte fel, hogy az izom-összehúzódás tulajdonképpen két
fehérje, a miozin és az aktin kölcsönhatása által jön létre, és
a miozin alakítja az ATP (adenozin-trifoszfát – a szerk.) kémiai energiáját mechanikai munkává. Szent-Györgyi tanítványa alapította az ELTE Biokémiai Tanszékét, ahol ezeken
a történelmi alapokon folynak a mai napig a miozinkutatások.
2004 óta foglalkoztat a miozinokat gátló hatóanyagok hatásmechanizmusa. Egy 2008-ban elnyert ERC Starting Grant
keretében elkezdtük optimalizálni ezeket a hatóanyagokat kutatási célokra. Egy sikeres ERC PoC-pályázat után, melyet
a Motorpharma Kft. startup cégünk nyert el, 2016-ban merült
fel a hatóanyagok gyógyszerré fejlesztésének ötlete, amelyet
saját forrásainkon túl az NKFIH is finanszíroz.
Mi a legnagyobb kihívás ebben a kutatási témában?
– A korábbi kutatásaimat a tudományos problémák hajtották, és bár folyamatosan kerestük és aknáztuk ki az eredményeink ipari hasznosíthatóságát, most szintet léptünk. Jelenleg egy gyógyszeripari szempontok által vezérelt projektet
vezetek, nagyobb csapattal és nagyobb költségvetéssel dolgozunk, de továbbra is a miozinokról gyűjtött harmincéves
tapasztalatunkra és a tudományos elmélyültségre építünk.
Három évvel ezelőtt, amikor elhatározták, hogy hatóanyagokat
fejlesztenek motorfehérjékre, hogyan fogtak neki a munkának?
– A gyógyszerfejlesztésről élő hagyományos kép, amelyben
a nagy gyógyszergyárak házon belül titokban keresik a megoldást egy számukra fontos betegség kezelésére, mára megváltozott. Az utóbbi évtizedekben a gyógyszergyárak felismerték
az egyetemeken zajló kutatások értékét, és igyekeznek az akadémiai szférában zajló alapkutatásra épülő korai gyógyszerfejlesztés ígéretes projektjeit akkor felvásárolni, amikor már
bizonyítottak. Így az akadémiai szférában dolgozó feltalálókon
és az általuk létrehozott startup cégeken múlik, hogy sikerre
viszik-e a találmányukat. A sikerhez elengedhetetlen a megfelelő jogi háttér biztosítása és a szabadalmi védettség. A találmányok hasznosítására alakuló startup cégek fontos hidat
képeznek az egyetemi és az ipari szféra között.
Három éve egy rendkívül intenzív időszak kezdődött, amely
során több száz hatóanyagot terveztünk, gyártottunk és teszteltünk, majd szabadalmaztattunk. A hatóanyagok tesztelése
közben folyamatosan egyeztettünk tanácsadóinkkal, orvosokkal, korai gyógyszerfejlesztésben és klinikai kutatásban jártas
szakemberekkel. A körülbelül ötvenfős konzorcium tudása
rendkívül interdiszciplináris, így a fejlesztés rendkívül gyorsan haladt. Eleinte algoritmusok alapján az IT-részlegünk
predikciókat (előrejelzéseket – a szerk.) tett a lehetséges mo-

A Motor Farmakológiai Kutatócsoportot a biológusoktól
kezdve ﬁzikusokon át vegyészek, ITT-s és gazdasági szakemberek alkotják.

A Motor Farmakológiai Kutatócsoport laboratóriumai felkészültek in silico, in vitro és in vivo vizsgálatokra is.
lekulákra, amelyeket ténylegesen legyártottak a vegyészeink,
és a laborban tesztelték a biokémikus és biológus kollégák.

Mik a hosszú távú terveik?
– Legfontosabb célunk, hogy az MPH-220 gyógyszerjelöltet
minél hatékonyabban és gyorsabban eljuttathassuk a betegekhez. A preklinikai fejlesztéseink eredményeit a világ legjelentősebb élettudományi folyóirata, a Cell októberben publikálta, ami jelentősen felgyorsítja és segíti a projektet mind
szakmai, mind anyagi források területén.
Szintén fontos célunk, hogy a jelenleg még kísérleti fázisban lévő hatóanyagokból további gyógyszerjelölteket fejleszszünk ki. Egyik, már előrehaladott állapotban lévő molekulánk alkalmas lehet az érelzáródásos stroke által okozott agyi
sérülések mértékének csökkentésére. A hatóanyag a dinamikusan terjedő thrombectomia műtét jó kiegészítője lehet, mivel a thrombectomia eltávolítja a vérrögöt, és ezzel megnyitja
a nagyerekben a véráramlást, a mi hatóanyagunk pedig a kapilláris keringést állítja helyre. ¡
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népdalfeldolgozás • magfúzió, biztonságvédelem

A Zenetudományi Intézet új adatbázisa
Bartók Béla műveinek körülbelül egyharA
mada népdalfeldolgozás, amelyekben a zene-

Forrás: Bartók Archívum, Budapest

szerző túlnyomórészt saját, mintegy tízezer
dallamból álló, különböző nemzetiségektől
származó népdalgyűjteményéből válogatott.

Bartók népdalgyűjtésen – Zobordarázs (ma: Dražovce, Szlovákia), 1907

Földi csillagok
Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont
Fúziós Plazmafizika Laboratóriuma több
más hazai vállalattal közösen nyert el egy
több mint 2,4 millió eurós pályázatot,
amelynek célja, hogy 18 hónap alatt felépüljön egy kísérleti biztonságvédelmi
rendszer a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris Reaktor, az ITER magfúziós
kísérleti berendezés számára.

Bartók Archívum új adatbázisa, melynek alapjául
Lampert Vera zenetörténész jegyzéke szolgált,
e népi dallamok teljes forrásanyagát teszi közzé, és a
felbecsülhetetlen értékű fonográﬀelvételek mellett
ezek írásban rögzített változatait is bemutatja.
A Népzene Bartók műveiben című adatbázis azt
a népzenei hátteret tárja fel, amely Bartók alkotói fantáziáját megragadta. Az adatbázis révén válaszokat találunk olyan kérdésekre is, mint például arra, hogy miként jegyezte le Bartók a dallamot a gyűjtéskor, milyen
megjegyzéseket fűzött hozzá, és hogyan pontosította
lejegyzését olykor több évtized elteltével annak érdekében, hogy az állandó változásban lévő népdal egy
adott előadásának „pillanatfelvételét” a lehető legprecízebben rögzítse. A népzenei források alapos tanulmányozása és a kompozícióval való összehasonlítása révén
a zeneszerző műhelyébe kaphatunk bepillantást.
Az adatbázis a Bartók-művekben felhasznált népi
dallamok – jelenlegi tudásunk szerint – legvalószínűbb
forrásául szolgáló népdalok minden számunkra elérhető írott és hangzó forrását közreadja, így aztán olyan
kéziratos források válnak szabadon hozzáférhetővé,
amelyek eddig csupán a kutatók meglehetősen szűk
köre számára voltak elérhetők. ¡

lőnek. Ez egy sörétes puskához hasonlóan kis méretű jégdarabokkal
szórja meg a célpontot, funkcióját tekintve úgy, mint egyfajta poroltó.
Az elmúlt évtized kutatásainak eredményeképpen Budapesten
épülhet meg a belövőberendezés prototípusa. Az Energiatudományi
Kutatóközpont kutatói a pellet előállításának, gyorsításának és törésének tesztelésével, a kilövőszerkezet mérnöki tervezésével, illetve
a szükséges kísérleti és megﬁgyelési módszerek kifejlesztésével nagymértékben hozzájárulnak a Nemzetközi Kísérleti Termonukleáris
Reaktor későbbi biztonságos üzemeltetéséhez. ¡

A

csillagok energiatermelésének földi körülmények között
történő megvalósítása immár fél évszázados vágya az emberiségnek. Az Európában jelenleg is épülő ITER-berendezés
jelentős lépés ezen az úton. Ebben a berendezésben a Nap közepén uralkodó hőmérsékletnél forróbbra hevített, körülbelül
100 millió °C-os hidrogéngáz ég el héliummá, miközben tízszer
több energia keletkezik, mint amennyit az anyag fűtésére elhasználunk.
A beindítás mellett kritikus fontosságú a berendezés biztonságos leállítása is. A forró anyagba puskagolyó gyorsaságú,
mínusz 260 °C-os hidrogénjég-lövedéket, más néven pelletet
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Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofi t Kft. • bayzoltan.hu

Szerző: Szegedi Imre

Bay Zoltán-

emlékkonferencia
volt az MTA-n
Százhúsz éve született Bay Zoltán, a 20. századi
magyar fizika egyik legnagyobb alakja. A világhírű
kutatóról novemberben (online) konferencián
emlékeztek meg a Magyar Tudományos Akadémián.
„Bay Zoltán magyar ﬁzikus, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, a 20. század világviszonylatban is meghatározó természettudósai és feltalálói közé tartozik. Úttörő
munkásságának kiemelkedő eredménye,
hogy megalapozott egy új tudományágat,
a radarcsillagászatot. Nevéhez fűződik a
magyar Hold-radar-kísérlet, a fotoelektronsokszorozó és a fénysebességre alapozott
méterdeﬁníció” – foglalta össze Bay Zoltán
munkásságát Grasselli Norbert, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonproﬁt Kft. ügyvezető igazgatója.
A világhírű ﬁzikus 1992-ben bekövetkezett halála után özvegye két alapítványt hozott létre: a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítványt, valamint a Bay Zoltán Tudomány- és Technikatörténeti Alapítványt.
Utóbbi küldetése a tudós emlékének megörökítése, továbbá az ehhez kapcsolódó
hazai és nemzetközi tevékenységet művelő
szakemberek és szervezetek támogatása.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány 1993-ban, Pungor Ernő akadémikus,
tárca nélküli miniszter irányításával alakult
meg azzal a céllal, hogy sikeres innovációés technológiatranszfer révén segítse a hazai vállalatok versenyképességének és hatékonyságának növelését. Az időközben többször átalakult szervezet jelenleg több mint
200 vállalattal működik együtt, komplex tudományos és műszaki megoldásokat – amelyek hozzájárulhatnak versenyképességük
növeléséhez – kínálva több szakterületen.
A két Bay-alapítvány szervezte a novemberi emlékkonferenciát – amely része volt a
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényso-

A Bay Zoltán Nonproﬁt (BZN
N) Kft. fennállása óta az ipari lézertechnológia élvonalába tartozó megoldásokat kínál
lézeres hegesztés, vágás, hőkezelés
és felületstrukturálás témaköreiben.

A BZN
N nagyműszeres analitikai háttere
alkalmas növényi hatóanyagok, biológiailag aktív komponensek meghatározására, ami a fejlesztési feladatok egyik
kiemelt területe. E fejlesztések főleg a
mikrobiális biomassza-alapú innovációs
tevékenységeket támogatják, a bioeconomy koncepcióhoz kapcsolódva.

Bay Zoltán

tül beszéltek a világhírű ﬁzikusról, míg a ﬁatalabb korosztály képviselői azt mutatták
be, hogy az egykoron Bay Zoltán által művelt tudományterületek milyen fejlődésen
mentek keresztül, mik a legutóbbi eredmények, és melyek a legfontosabb fejlődési
irányok.
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonproﬁt Kft. szakemberei több
fontos kutatási programban vesznek részt.
A zalaegerszegi tesztpályához kapcsolódó
beruházásuk egy autóipari szimulátor,
amelynek segítségével azt nézik, hogy
az önvezető járműben ülő utas miként
reagál az autó döntéseire, illetve hogyan
viselkedik különböző szituációkban. A Pécsi Tudományegyetemmel a Smart Care
program részeként olyan eszközöket akarnak fejleszteni, amelyek nemcsak a klinikákon, hanem az otthoni betegápolásban
is használhatók. A Pannon Egyetemmel
a hulladék-újrahasznosításban próbálnak
előremutató eredményeket elérni.
„Hold-radar-kísérletet nem végzünk, de
mi is azt valljuk, amit Bay Zoltán: Mindenért, ami előrevezet, igenis nagyon keményen meg kell küzdeni. A rólunk alkotott
értékítélet az elvégzett munkánktól függ.
Nincs királyi út. Meg kell szenvedni minden
előrelépést” – fogalmazott Grasselli Norbert ügyvezető igazgató. ¡

rozatnak – az MTA két osztályának támogatásával. Az előadók egy része – Keszthelyi
Lajos, Kroó Norbert, Gyulai József akadémikusok – személyes élményeiken keresz-
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fotó-, poszter-, videópályázat • szerzői jogi ágazatok

Mérnöknőnek lenni,
mérnöknővé válni

A

pályázat célja az volt, hogy a pályamunkák tükrözzék, milyen
a mérnöki szakma női szemmel, illetve hogy a mérnöknek tanulás, a mérnökké válás vonzó, érdekes, a nőknek is önmegvalósítást
jelentő folyamat a 21. században.
A pályázatra a MIK jelenlegi és volt hallgatói, valamint mérnök oktatói nyújthatták be munkájukat. A pályázatra 19 fotó, 22 poszter és
6 videó érkezett.
Fotó kategóriában az 1. díjat Garai Kata Eszter építészmérnök
MSc-s hallgató Hogyha rátalálsz a szenvedélyedre, nagyot alkothatsz
című munkája nyerte, amelyben a nők sokoldalúságát ábrázolta.
A poszter kategória nyertese Koronczi Péter Attila okleveles tervező, építészmérnök MÉRnŐK? című pályázata lett, ebben a mérnök-

Forrás: PTE MIK

Mit jelent nőként mérnöknek lenni és azzá
válni? Erre várta a választ a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kara (PTE
MIK) által a mérnökök, mérnöknők, leendő
mérnökök számára kiírt fotó-, poszter- és
videópályázat, amelynek eredményhirdetésére novemberben került sor.

ként dolgozó nők változatos mindennapjait, a magánéletben
és a munkában betöltött szerepüket jelenítette meg a pályázó.
A videó kategória 1. helyezettje Ons Ben Dhaou építészmérnök hallgató lett Woman engineer című alkotásával, amelyben azt mutatja be, hogy a nőknek ma is kemény munkával
kell bizonyítaniuk tudásukat, kompetenciájukat, ami a férﬁak
esetében magától értetődik.
A kiírásra érkezett pályaművek megtekinthetők a
https://mik.pte.hu/mernoknonek-lenni-mernoknove-valnipalyazat oldalon. ¡

Élmezőnyben a szoftver- és a kreatív ipar
A nemzetgazdaság egészéhez képest foglalkoztatásban és a munkajövedelemben növelték teljesítményüket a magyarországi szerzői
jogi ágazatok – derül ki a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatala 2013 és 2018 közötti
időszakot vizsgáló elemzéséből.

A

nemzetgazdaság bruttó hozzáadott értékének 8,7 százalékát adták a szerzői jogi ágazatok 2018-ban. Az évi 3128 milliárd forint
bruttó hozzáadott értékkel a „hagyományos” nemzetgazdasági ágak
között a szerzői joghoz kötődő ágak közvetlenül a kereskedelem után,
megelőzve a közigazgatást, az ingatlanügyleteket és a szakmai, tudományos, műszaki tevékenységet, a harmadik helyen szerepeltek.
Nemzetközi összehasonlításban is jelentős a hazai szerzői jogi ágazatok súlya. A globális átlag a bruttó hozzáadott értékben 5,1 százalék, a foglalkoztatásban 5,2 százalék. 49 ország közül a bruttó hozzáadott értékben Magyarország az Amerikai Egyesült Államok (11,4%)
és Dél-Korea (9,9%) után a harmadik, a foglalkoztatásban pedig
Ausztrália (8,6%) után a hatodik helyen áll.
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A szerzői jogi ágazatokhoz tartozik minden olyan tevékenység, amely az egyéni kreativitáson alapul, és amely az egyén
tudásának felhasználásával tud értéket és munkahelyeket létrehozni.
A terület a foglalkoztatást illetően is eredményes volt a vizsgált években, hiszen 2018-ban több mint 353 ezer főt foglalkoztattak, az összes munkavállaló 8,6 százalékát. Ez közel 50 ezer
fővel haladta meg a 2013. évi adatot. A szerzői jogi ágazatok
összes munkajövedelme 2018-ban 1194 milliárd forintot tett ki,
ami a nemzetgazdasági érték 9 százaléka. A szerzői jogi ágazathoz tartozó munkaadók a nemzetgazdasági ágak között a közigazgatás mögött a negyedik legjelentősebb foglalkoztatók, megelőzve az oktatást, az építőipart és az egészségügyet. A szektorban elérhető adatok azt is mutatják, hogy a szerzői jogi ágazatokban dolgozók ﬁzetése magasabb az átlagosnál.
A szerzői jogi ágazatok közül kiemelkedik a szoftver és adatbázis területe, amely a bruttó hozzáadott értékben 2,9 százalékot, a foglalkoztatásban 2,4 százalékot tett ki.
Kiemelt jelentőségű még a sajtó és irodalom (1,2% és 1,6%),
a szórakoztató elektronikai eszköz (0,9% és 0,4%), valamint a vizuális és graﬁkus művészet (0,4% és 0,5%). ¡
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szellemi termék, művészet, kultúra, üzlet, technológia, kreatívipari szótár, stratégia

Szerző: Ben
ncze Áron

Hogyan hat
az innovációra
a kreatív ipar?
A kreatív ipar azon kevés ágazatok közé tartozik, melyek nem csupán közvetítik az innovációt, hanem komoly hatással is vannak az innovációra – nyilatkozta magazinunknak
Keresnyei János, a Kreatív Ipari Klaszter elnöke. A szektor kilátásait jelentősen javítja,
hogy hamarosan elfogadásra kerül a szektor jövőjét 2030-ig meghatározó stratégia.

N

agyapámnak köszönhetően hamar megtanultam, hogy
amikor golyóstollal írok, egy magyar találmányt tartok
a kezemben, de sokan tisztában vannak azzal is, hogy
a zajtalan és robbanásmentes biztonsági gyufát Irinyi
Jánosnak, míg a telefonközpontot Puskás Tivadarnak köszönhetjük. Tíz magyarból pedig kilenc rögtön tudja, hogy a Rubik-kocka
melyik nemzet büszkesége. A magyar kreativitás és szürkeállomány
nemcsak itthon, de a nemzetközi színtéren is ismert és elismert.
Ez az arány azonban már messze nem ilyen magas, ha a kreatív
ipar fogalmára keressük a választ. „A szektor deﬁníciójának meghatározása még valóban kevéssé ismert Magyarországon” – mondta
Keresnyei János, hozzáfűzve: a tendencia pozitív, ugyanis a kreatív
ipar, mint fogalom és jelenség, fokozatosan kezd előtérbe kerülni,
egyre többen foglalkoznak ezzel a témával, mivel a gazdaság szempontjából igen fontos szerepet tölt be.
Az alapgondolat az Egyesült Királyságban született meg, és
Theodor Adorno és Max Horkheimer személyéhez köthető.
A kreatív ipar olyan önálló ágazatok összessége, amelyek tevékenysége minden esetben emberi kreativitáson alapuló szellemi termékek, kulturális értékek létrehozására irányul, és egyúttal gazdasági
folyamatot is indukál. Emellett egyfajta hidat képez a művészet,
a kultúra, az üzlet és a technológia között. A folyamatosan növekvő
méretű és jelentőségű szektorban ugyanúgy megjelennek a hagyományőrző területek, így a hímzés vagy a népzene, mint a legújabb
technológiákat képviselő szoftverfejlesztés vagy termékgraﬁka.
Ezzel kapcsolatosan Keresnyei János arra is felhívta a ﬁgyelmet,

hogy többek között a színészek, énekesek is ezt a szektort erősítik.
„Ma még mindig nehéz tudomásul venni, hogy például az előadóművészet is egy ipari tevékenységhez hasonlóan szervezett működést mutat” – jegyezte meg. Az alkotók és előadók, az előállításban, forgalmazásban, fejlesztésben részt vevő valamennyi szereplő
egyaránt a kreatív ipar része. A szektor másik érdekessége, hogy
horizontális jellegének köszönhetően szinte minden egyes hagyományos iparágban jelen van, hiszen láthatóvá, kommunikálhatóvá, megélhetővé képes tenni az ott létrehozott eredményeket. Ezt
erősíti az értékláncalapú működése is: azaz az alkotás és tervezés
fázisából a kivitelezés lépésén keresztül, a terjesztés és forgalmazás
segítségével hogyan juthatunk el a tényleges publikációig vagy éppen a kész termékig. A legszebb azonban, hogy a kreatív iparban
létrejövő termékek életciklusa rendkívül hosszú, jövedelemtermelő képességük pedig magas – például Bartók Béla művei után
még mindig jogdíj folyik be az amerikai örököshöz az USA szabályozása szerint; vagy a harminc, negyven, ötven évvel ezelőtt forgatott ﬁlmek televíziós bemutatásai még mindig jogdíjbevételeket eredményeznek a jogtulajdonosoknak.

Összemosódott határok
Keresnyei János a szektor erejét abban a folyamatban látja, ami
az utóbbi években mindinkább felerősödött a nemzetközi piacokon: az iparág szektorai közötti határvonalak egyre jobban kezdenek összemosódni, és egy-egy cég egyszerre több szektorban
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A kreatív ipar olyan önálló ágazatok összessége, amelyek tevékenysége minden esetben emberi kreativitáson alapuló szellemi
termékek, kulturális értékek létrehozására irányul, és egyúttal gazdasági folyamatot is indukál. Hidat képez a művészet, a kultúra,
az üzlet és a technológia között. A szektorban megjelennek a hagyományőrző területek, mint a hímzés vagy a népzene, továbbá
a legújabb technológiákat képviselő szoftverfejlesztés vagy termékgraﬁka. A képen: a Matyodesign terméke.

is érdekelt lehet. Míg korábban az elektronikai cikkek vagy a gépjárművek esetében a funkcionalitás volt az elsődleges szempont,
addig napjainkban már a hajlított képernyő vagy éppen egy szépen kidolgozott műszerfal, illetve a felhasználói igényekre reagáló,
kényelmesen és intuitívan használható funkciók dobhatják meg
radikálisan az eladási számokat. Mert már nemcsak az a fontos,
hogy a lakástól eljussak a munkahelyemig az autómmal, hanem
az is, hogy jó érzéssel üljek a volán mögé. A televízió pedig nem
pusztán egy egyirányú szórakoztató- és tájékoztatóeszköz, hanem
amellett hogy esztétikus vagy éppen formabontó megjelenésével
a lakás egyik fontos dizájnelemévé nőtte ki magát, a technológia fejlődésével és a felhasználók igényének változására reagálva
olyan személyre szabott funkcióbővítésen ment keresztül (például:
streamingszolgáltatások, videotelefonálás, egyéb okos funkciók),
amivel valóban emeli a kikapcsolódás minőségét.
A helyzet még összetettebb, ha azt a kérdést tesszük fel, hogy
egy egyedi külsővel kidolgozott és számos hasznos vagy éppen
szemléletformáló (például egészségmegőrző) funkciókkal rendelkező okosórát gyártó vállalkozás a hagyományos óragyártáshoz,
a luxusiparhoz, az IT-hez, esetleg a divatiparhoz sorolható? És mi
a helyzet a zeneszerzéssel, ahol a mesterséges intelligencia vagy a
blockchain, azaz blokklánc-technológia megjelenése merőben átértelmezi a kreatívipari kereteket? „Mindegy milyen iparágat vizsgálunk, a hangsúly a kreativitáson, az alkotói tevékenységen van”
– hangsúlyozta a Kreatív Ipari Klaszter elnöke. Véleménye szerint
a szektor azon kevés ágazatok közé tartozik, melyek nem csupán
közvetítik az innovációt, hanem komoly hatással is vannak az innovációra. A hagyományos iparágak vonatkozásában a kreatív ipar
nagy hozzáadott értékű, egyrészt támogató, ösztönző, másrészt
értékteremtő funkciót lát el, egyúttal innovatív, ösztönző szerepe
is jelentős a termék- és szolgáltatásfejlesztésben. Mint mondta,
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fontos látni azt is, hogy az előbb említett példák egyben rávilágítanak arra is, hogy a kreatív ipar képes választ adni a digitális világ
kihívásaira.
És ha már újhullámos megoldások: a szektor példát mutat a
fenntartható gazdaság megteremtésében is. Az idén megrendezett
Budapest Design Week körforgásos gazdaság témájú szakmai esemény egyik előadásában arról volt szó, hogy a megfelelően tervezett, gazdaságba visszaforgatható termékek globálisan akár évi egytrillió dollárnyi megtakarítást is jelenthetnek a piaci szereplőknek.
A lineárisról cirkuláris termelésre való átállást már több hazai cég
is megkezdte. A Nestlé Hungária Kft. például vállalja, hogy 2025-ig
minden csomagolóanyaguk újrahasznosítható lesz, de hasonlóan jó
példának számít a Platio napelemmel működő burkolata, a Cycle Bio
környezettudatos tisztítószere vagy a Folprint Zöldnyomda egyedi
fenntartható nyomdatechnikai megoldása. A körforgásos dizájnszemlélet hatással van a hulladéktermelés minimalizálására, a korlátozott mennyiségben elérhető erőforrások hatékonyabb felhasználására, valamint a termékek életciklusának meghosszabbítására is.

Fejlődés minden téren
Ezek ismeretében nem meglepő az sem, hogy a kreatív ipart európai szinten már a kiemelkedő húzóágazatok között tartják számon.
Az EY 2014-es, európai szektort elemző tanulmánya szerint a terület 535,9 milliárd euró forgalom és 7,1 millió munkahely mellett
erős növekedési és befolyási potenciált mutat. A McKinsey 2018-as
jelentéséből pedig az derül ki világosan, hogy a dizájnorientált vállalatok az átlagos 3-6 százalékos bevételnövekedés helyett akár tíz
százalékot is képesek elérni. Az Egyesült Királyságban végzett kutatások kimutatták, hogy a dizájn nemcsak a nyereséget növeli, hanem pozitív hatással van a forgalomra és az exporttevékenységre is.

innováció

szellemi termék, művészet, kultúra, üzlet, technológia, kreatívipari szótár, stratégia

Keresnyei János kitért arra is, hogy a kreatívipari termékek vagy
szolgáltatások jelentős része a világ bármely pontján kompatibilis, ez a szó szoros értelmében határtalan lehetőséget kínál a hazai
alkotóknak, ugyanakkor jelentős kihívás is, hiszen azonnal a világpiacon kell helytállni például a dizájnszektorban. Az egyes kontinensek és régiók érdeklődési körében igen érdekes eltérések ﬁgyelhetők meg. Egy kiterjedt kutatás szerint Ázsiában realizálódik
a világ kreatívipari bevételeinek harmada, ezen a földrészen található a játékipar legnépesebb felvevőpiaca, ugyanakkor gyors növekedés tapasztalható a ﬁlmek és a könyvek területén is. A bevételeket illetően egy hajszállal marad el Távol-Kelettől Európa, melyet
általában igen művelt lakosság és az alkotók erős koncentrációja
jellemez. Észak-Amerika stabil nemzetközi hatással rendelkezik, és
globális nagyhatalomnak számít a ﬁlm, a televíziózás, a szoftverfejlesztés és az előadó-művészet területén. A sorban messze le-

szakadva Latin-Amerika következik a bevételek mindössze 6 százalékával. Ott a televíziózás mellett a zene és a tánc örvend nagy
népszerűségnek. Afrikában és a Közel-Keleten ugyancsak a ﬁlmgyártás, a televíziózás és a zene dominál.
A hazai gazdaságban megtermelt bruttó hozzáadott értéknek
körülbelül a 2-3 százalékát adják a kreatív iparhoz köthető ágazatokban működő vállalkozások. Dinamikus növekedés jellemzi
a szektort, ugyanis a kreatívipari ágazatokban előállított hozzáadott érték 2010 és 2018 között megduplázódott, jelentősen meghaladva a teljes hazai gazdaságot ugyanezen időszakban jellemző
növekedési ütemet (56 százalék). Ha a hozzáadott érték növekedésének dinamikáját a nemzetgazdasági ágak szintjén vizsgáljuk,
a kreatívipari ágazatokat a második legnagyobb növekedési ütem
jellemzi – amely magasabb, mint az építőiparé, és messze meghaladja a kereskedelem vagy a feldolgozóipar növekedését.

Forrás: Zenetudományi Intézet

A kreatív iparban létrejövő termékek életciklusa rendkívül hosszú, jövedelemtermelő képességük magas, például Bartók Bélaa művei után
még mindig jogdíj folyik be az amerikai örököshöz az USA
A szabályozása szerint; vagy a harminc, negyven, ötven évvel ezelőtt forgatott ﬁlmek
televíziós bemutatásai még mindig jogdíjbevételeket eredményeznek a jogtulajdonosoknak. A képen: Bartók Béla otthonában, 1931-ben.
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A kreatívipari ágazatok között az IT, a szoftvergyártás és a számítógépes szolgáltatások nőttek a legdinamikusabban. 2018-ra
a kreatív ipar hozzáadott értékének közel 60 százalékát adta ez
a szakágazat, megháromszorozva az évtized elején jellemző teljesítményét. A szektor felel a foglalkoztatottak 5 százalékáért; zömmel
mikrovállalkozások alkotják ezt a közösséget, melyet néhány vidéki
bázis mellett erős budapesti és Pest megyei központúság jellemez.
A szektor egyik alapvető mérőszáma a szerzői jog, mely az egyik
legértékesebb „vagyontárgynak” számít a kereskedelmi ügyletekben. Az idei számok biztatóak, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) arról tájékoztatta az Innotékát, hogy 2020-ban 16 százalékkal növekedett a dizájnbejelentések száma, míg a bejelentett
formatervezési minták esetében 64 százalékos erősödést tapasztaltak 2019 és 2020 első kilenc hónapjának adatait összevetve.

Elkészült a stratégia
A szektor hazai történetének egyik legnagyobb sikerének tekinthető, hogy idén októberben Fülöp József, kreatív iparért felelős
miniszteri biztos bejelentette, hogy elkészült a következő tíz évet
meghatározó Kreatívipari Stratégia. A folyamat 2019 májusában,
egy szűkebb körű, előkészítő üléssel kezdődött, majd a stratégiaalkotó munka az iparági dialógus fokozása érdekében létrehozott
fórum, a Kreatívipari Kerekasztal alakuló ülésén, tavaly szeptemberben indult – elevenítette fel a kezdeti lépéseket a miniszteri
biztos. 2019 októbere és decembere között hét különböző tematikájú munkacsoport (megalapozó; technológia-humanizáció;
oktatás, képzés, tehetséginkubáció; vállalkozás- és technológiai
fejlesztés; szabályozási környezet; hazai és nemzetközi együttműködések; ipari innováció) 14 workshopja során – összesen több
mint 150 kreatívipari szereplőt és szakértőt bevonva a bottom-up
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(amikor a tervezés a szervezet alsó szintjein kezdődik – a szerk.)
megközelítésű tervezési munkába – alakult ki végül a szakmai
tartalom. Fülöp József lapunknak azt is elmondta, hogy jelenleg
a stratégia közigazgatási egyeztetés alatt áll, a dokumentum kormány általi elfogadása pedig 2021 elejére várható.
„A kreatív ipar szereplői az iparág heterogén jellemzői ellenére széles körben vettek részt az egyébként is bevonó megközelítésű
stratégiaalkotó munkacsoportüléseken, és egyöntetűen támogató
hozzáállást tanúsítottak a közös munkához” – beszélt a folyamat
részleteiről a kreatív iparért felelős miniszteri biztos. Mint fogalmazott, mivel a hazai kreatív ipar első számú kihívása, hogy diverz
jellege miatt még nem alakult ki az egységes iparági identitás,
ennek áttörése és a szektor jelenlegi helyzetéről, valamint közös
jövőjéről, elérendő céljairól szóló szakmai párbeszéd megindulása a stratégiaalkotási folyamat egyértelmű sikerének bizonyult.
A Kreatívipari Kerekasztal mint kommunikációs platform létrehozása is elsősorban ezt a célt támogatta. Fülöp József értékelése szerint a munkát konstruktív hangulat jellemezte. Ezt erősítette meg
Keresnyei János is, aki úgy fogalmazott, hogy az elmúlt három évtizedben nem látott ilyen nyitott és előremutató hozzáállást az iparági szereplők részéről. „Szép és felemelő munka volt” – tette hozzá.
A szektort érintő jelenlegi kihívások témáiban (oktatás-képzés,
vállalkozásfejlesztés, jogi és üzleti környezet) számos szempontból
megfogalmazott, átfogó képet adtak a szereplők. Fülöp kitért arra is, hogy az Ipar 4.0, a mesterséges intelligencia, a technológiai
fejlődés és a technológia humanizációja témakörökben kevesebb
kidolgozott javaslat érkezett, ezért ebben a témában külön kutatást végeztek a stratégia készítői. A stratégiaalkotás folyamatára
egyedül a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet vetett árnyékot, amely elvonta a kormányzati fókuszt az iparági stratégiai tervezésről, emiatt lelassult a folyamat második fele 2020 tavaszán.
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A dokumentum javaslatokat fogalmaz meg a hazai kreatív
iparág hozzáadott értékének szigniﬁkáns növelésére, exportkapacitásának fejlesztésére. Fülöp József a kitörési pontokról szólva elsőként az ipari szereplők digitális korszakra való felkészítését
emelte ki. Ugyancsak fontos tématerület a hagyományos iparágak
és a kreatívipari szereplők együttműködésének erősítése, digitális transzformációjának támogatása, illetve egy kiszámítható,
a szektor sajátosságait ﬁgyelembe vevő támogatási, jogi és üzleti
környezet megteremtése is. A miniszteri biztos szerint a jövőben
a hangsúlyt a vállalkozások és az oktatás-képzés igényeinek öszszehangolására, továbbá a kreatív készségek fejlesztésére kell helyezni. Az oktatással kapcsolatosan Keresnyei János úgy fogalmazott, hogy a szakképzés terén Magyarország nem áll rosszul, mert
a kreatív szakmák jó részét lehet hagyományos képzési rendszerekben tanulni, de véleménye szerint minél előbb ágazati képzőközpontokat kellene létrehozni, illetve nagyobb hangsúlyt kellene
adni a nonformális képzési rendszereknek is. A nemzetköziesítés
kérdéséről szólva pedig az idősebb generáció nyelvtudásának hiányára hívta fel a ﬁgyelmet. Megjegyezte, hogy ezen már nehéz lesz
változtatni, éppen ezért azt kell mindenképpen elérni, hogy az ifjabb generáció tagjai ne pusztán megtanulják az idegen nyelveket,
hanem érezzék is alkalmasnak magukat arra, hogy nemzetközi minőségben, külföldről vállaljanak el megbízásokat, melyeket az internet világában már itthonról is teljesíthetnek.
„A szektor egységes identitásának és beazonosítható megjelenésének kialakítása érdekében egy online platform létesül” – ismertette a program egy másik fontos elemét Fülöp József. A honlap
célja egyebek mellett, hogy könnyen elérhető információt nyújtsanak az érdeklődőknek erről az egyelőre kevésbé ismert szektorról. Ennek fontos eleme a kreatívipari szótár: egy olyan részletes
szószedet, amely a kreatív iparban használatos számos szakmai
kifejezés magyarázatát tartalmazza közérthető módon. Az online

platform természetesen tartalmazni fogja a Kreatívipari Stratégia
elfogadott változatát nem csupán letölthető dokumentum formájában, hanem az egyes lényeges elemeit kiemelő, magyarázó,
látványos animációkkal is. A honlapon információkhoz juthatnak
a kreatív szereplők is, legyen szó a szellemitulajdon-védelmi szabályozásokról és lehetőségekről vagy a vonatkozó jogszabályokról.
„A platform a későbbiekben a tervek szerint kiegészíthető információs, pályázatﬁgyelő és üzleti vagy kutatási partnerkereső funkciókkal is” – fűzte hozzá Fülöp József.

A hab a tortán
Keresnyei János a magyar kreatív ipar jelenlegi helyzetében egy komolyabb hiányosságot emelt ki. Ez pedig a szerzői jogok adta hasznosítási lehetőségek további kiaknázásának kérdése, és az ebből
fakadó exportképes kreatívipari termék. „A létrehozott műalkotás
vagy a művészi előadás egy jó alap, melyre további feldolgozásoknak
kellene ráépülniük” – érzékeltette a problémát, rámutatva: a nagy és
folyamatos jövedelemáram modelljét még nem igazán sikerült meghonosítani nálunk. Elmondta, hogy ez nem lehetetlen feladat, volt is
rá elszórtan példa, bár alig jut ki ilyen termék külföldre. A Süsü, a sárkány mesét mindenki ismeri; a bábelőadásból végül bábﬁlmsorozat,
mesekönyv, hanglemez és plüssﬁgura is készült. Kár, hogy ez egy
1976-ban indult, és azóta elég ritkán ismételt sikertörténet… A Kreatív Ipari Klaszter elnöke szerint szükség lenne menedzsmentszervezetekre, amelyek mernek pénzt áldozni és kockáztatni, az alkotók
ugyanis nem erre vállalkoztak. „A kreatív ipar nem a művészetet
iparosítja, hanem a szerzői jogból fakadó lehetőséget igyekszik minél nagyobb mértékben kiaknázni” – nyomatékosította Keresnyei
János. Mint fogalmazott, azt szeretnék, hogy a művész maradjon
továbbra is művész, alkosson szabadon, és kiváló alkotásaiból, azok
hasznosított jogaiból ő is és ágazatának szereplői is jól megéljenek. ¡
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Magyar Innovációs Nagydíj

Felhívás 2020 legjelentősebb
innovációs teljesítményének
elismerésére
A Magyar Innovációs Alapítvány – a Magyar Innovációs
Szövetséggel közösen – a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal főtámogatásával, az Innovációs
és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával 29. alkalommal hirdeti meg a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot.
A 2020. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő
Magyar Innovációs Nagydíj mellett a kiemelkedő innovációs teljesítmények további, összesen nyolc kategóriában kaphatnak díjat:

 a 2020. évi Ipari Innovációs Díj
 a 2020. évi Informatikai Innovációs Díj
 a 2020. évi Agrár Innovációs Díj
 a 2020. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj
 a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs Díja

Beadási határidő:

 a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díja

2021. február 10., 15 óra

 „Alapkutatástól a piacig” 2020. évi Innovációs Díj (NKFIH)
A nevezéshez szükséges dokumentumok:
A legeredményesebb, 2018. január 1. után alapított innovatív startup
vállalkozás pedig a Magyar Innovációs Szövetség „2020. év legjobb startup
vállalkozása” Díját nyeri el.
A díjak ünnepélyes átadására 2021 áprilisában kerül sor.
A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások,
illetve szervezetek vehetnek részt, amelyek 2020-ban kiemelkedő műszaki,
gazdasági innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése stb.) jelentős üzleti hasznot értek el. Az innováció
kiindulási alapja tudományos kutatás, műszaki-fejlesztési eredmény,
szabadalom, know-how alkalmazása, technológiatranszfer stb. lehet.
A bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által
felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.
A bírálóbizottság az innovációból 2020-ban elért eredmény/árbevétel
és egyéb műszaki, gazdasági előnyök mellett az innováció eredetiségét,
újszerűségét, társadalmi hasznosságát, valamint a pályázat kidolgozottságának színvonalát is értékeli.
A bírálóbizottság által meghozott döntés végleges, fellebbezésnek
helye nincs.
Előző Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazott innovációval újból
pályázni nem lehet.
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 1 oldalas összefoglaló, amely a www.innovacio
.hu/innonagydij oldalon tölthető ki;
 Részletes leírás a megvalósításról, az innovációból elért piaci, illetve gazdasági eredményről (árbevétel/eredmény, piaci részesedés
növekedése stb.), valamint arról, hogy külső
(pályázati) forrás mennyiben segítette az
innovációs teljesítmény elérését, összesen
maximum 10 A/4-es oldalon;
 Referenciák igazolása (szakvélemény, vevők
véleménye, fotó, videoﬁlm, szakcikk stb.);
 Nyilatkozat a közölt adatok, információk,
valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogok
hitelességéről.
A részletes leírást és a nyilatkozatot pdf-formátumban kell feltölteni az innovacio.hu/innonagydij
oldalra.
További információ az innovacio.hu,
az innovacio@innovacio.hu elérhetőségeken
és a 06-1-430-3330-as telefonszámon
kapható. ¡

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofi t Kft. • bayzoltan.hu • https://www.ket4sme.eu

EU-s támogatással

a környezetbarát gyártási
folyamatokért
Aktívan tesz a Bay Zoltán Kutatóintézet azért, hogy a középeurópai kis- és középvállalkozások, kkv-k hozzáférjenek
az innovációs lehetőségekhez és validálni tudják a tiszta
gyártási ötleteiket. Legutóbb egy alternatív felületkezelési
módszert teszteltek szlovén–magyar együttműködésben,
egy magyar kkv számára. A projektre a KET4CleanProduction
című Horizont 2020 pályázat biztosított forrást.

S

ikeresen befejeződött az a nemzetközi projekt, amelyben a Bay
Zoltán Kutatóintézet is részt
vett, együttműködve a szlovén
Stelem és Jožef Stefan Institute partnerekkel. Az októberben lezárult projekt
célja egy alternatív felületkezelési módszer (aerosol deposition) alkalmazhatóságának vizsgálata volt, melynek lényege, hogy a megfelelően megválasztott
fémporok aeroszolos leválasztással kerülnek a kerámiahordozóra. A kerámiahordozóra felvitt fémelektródok hagyományosan az úgynevezett screen-printing (SP) gyártási módszerrel készülnek,

Porminta vizsgálata Setaram
Setsys 16/18 típusú DTA géppel

Felületvizsgálat Keyence VHX
X–2000
típusú digitális optikai mikroszkóppal
amely nagy hőmérsékletű (akár 900 °C)
technológia. Ez energia-, költség- és időhatékonyság szempontjából sem előnyös. Ezzel szemben a projekt által vizs-

gált innovatív technológia validálása
megmutatta, hogy az elektromos teljesítmény a piacon elérhető, SP-technológiával gyártott termékekével össze mérhető. Az új bevonat adhéziós tulajdonságainak vizsgálati eredményei alátámasztják, hogy a bevonat hordozóhoz
való tapadása megfelelő, sőt a keménység szempontjából a bevonat jobb ered-

innováció

ményt mutat a hagyományos eljárással
készült elektródokhoz viszonyítva.
A kutatás eredménye: az SP-technológiával összemérhető előnyös tulajdonságok alacsonyabb hőmérséklet mellett
is elérhetők, a gyártási lépések számának csökkentése mellett. Ez hozzájárul
a gyártási folyamatok felgyorsulásához,
a szükséges emberi erőforrás csökkentéséhez – ezáltal a tiszta gyártáshoz.
A projekt eredménye gazdasági és környezetvédelmi szempontból is jelentős,
mivel – összehasonlítva a hagyományos
technológiákkal – csökkentett gyártási
költséget, valamint a káros, illékony szerves anyagok csökkentésének lehetőségét
eredményezi.
A KET4CleanProduction projektben
2018 és 2020 között kis- vagy középvállalkozások nyerhettek hat hónapig tartó
támogatást a tiszta gyártás (olcsóbb, kevesebb energiát használó, kevesebb hulladékot termelő gyártási folyamatok)
fejlesztésére, legalább két kutatóintézettel együtt, nemzetközi konzorciumot alkotva. A Bay Zoltán Kutatóintézet eddig
összesen hét sikeres projektben vett részt
a KET4CleanProduction támogatásával,
magyar, illetve szlovén kkv-kkel együttműködve. A nyolcadik projekt, egy szlovák kkv és egy angol kutatóintézeti partner részvételével, jelenleg is folyamatban van. ¡
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Fermentia Kft. • fermentia.hu

Szerző: B. Á.

Kármentesítés
újragondolva
A szennyezett talajok esetében a természetes úton csak igen
lassan lezajló bontási folyamatok mikrobiológiai technológiák alkalmazásával lényegesen felgyorsíthatók. A Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap támogatásával megvalósuló projektben két ipari szereplő és két budapesti egyetem egyesítette erőforrásait, hogy világviszonylatban is új,
piacképes talajremediációs módszert dolgozzon ki.

Valós léptékű kísérleti beavatkozás

mányozza a PAH-szennyezett talajokban előforduló mikroorganizmusokban jelen levő PAH-bontó enzimeket. A BME
Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékén dr. Vértessy Beáta kutatócsoportja a metagenomikai elemzések alapján azonosított találatokból célfehérjéket
választott ki, amelyeket sikeresen állítottak elő megfelelő
termelő törzsekben. „Ezek felhasználásával laboratóriumi
teszteken biztató eredményeket sikerült elérnünk. Az enzimes oltóanyag jelenleg még fejlesztési stádiumban van,
optimisták vagyunk későbbi piaci megjelenését, hatékonyságát illetően” – mondta dr. Bódai Viktória, a Fermentia Kft.
kutatási vezetője. A projekt kézzelfogható eredményeként regisztrációra kerülő mikrobiológiai oltóanyag termékcsalád
törzseinek izolálását, vizsgálatát dr. Márialigeti Károly kutatócsoportja végezte. A 2017-ben indult projekt eredetileg
policiklusos aromás szénhidrogének (PAH) eltávolítását célozta meg, ám miután a PAH-szennyezés gyakran nem egyedi
Szennyező anyag lebontására képes izolátumok
mikrobiológiai karakterizálása

Laboratóriumi oltóanyagtesztek szennyezett talajokon

„Korábban még sosem fordult elő, hogy szennyezett területekre specifikus mikrobiális konzorciumot alakítsanak ki,
ahol enzimatikus beavatkozást kombináltak mikrobiális
kármentesítéssel” – érzékeltette a kutatás egyediségét a konzorcium szakmai munkáját koordináló dr. Márialigeti Károly, az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszékének egyetemi
tanára. Bár az enzimes kutatások még nem fejeződtek be,
a mikrobiológiai oltóanyag készítmények már piaci megjelenés előtt állnak.
A projektben ipari partnerként a biotechnológiai kutatásfejlesztéssel és mikrobiológiai termékek fermentációjával
foglalkozó Fermentia Kft. és a kármentesítésre specializálódott ELGOSCAR-2000 Kft. vett részt. A tudományos hátteret három elismert egyetemi kutatócsoport biztosította.
Dr. Grolmusz Vince vezetésével az ELTE TTK PIT Bioinformatikai csoport metagenomikai adatok elemzésével tanul-
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szennyezőként fordul elő, ezért a hatékony talajtisztítás miatt
a lebontani kívánt vegyületek és ezáltal a bontásban részt
vevő mikroorganizmusok listáját is kibővítették.
Dr. Márialigeti Károly professzor a mikrobiológiai kutatás folyamatáról elmondta, hogy első lépésként szennyezett területekről mintákat vettek, amelyekből megpróbálták
a bontásért felelős, tenyészthető baktériumokat izolálni és
később szaporítani, hogy oltóanyagot készíthessenek belőle.
A kutatás során központi szerepet kapott a bioremediáció bioaugmentációs eljárása, amely biológiai rendszereket alkalmaz
a környezeti kockázat csökkentését végző technológiában.
Másképpen fogalmazva: a tudomány segítségével a természetes bontási folyamatokat tették hatékonyabbá és gyorsabbá.
A professzor véleménye szerint a kármentesítést végző cégek
számára szemléletváltozásra van szükség, és már a tény feltárás során érdemes lenne megvizsgálniuk annak lehetőségét, hogy milyen mikrobiológiai technológiák életképesek
az adott területen. Ehhez szükséges a terület mikrobiológiai
feltérképezése, az oltóanyag adott területen való hatékonyságának vizsgálata, mely szolgáltatást a hazai gyakorlatban elsőként a Fermentia Kft.-vel együttműködve biztosítják megrendelő partnereiknek.

Félüzemi prizmás kísérlet az ELGOSCAR -2000 Kft. telephelyén
Habi Péter, a több mint húszéves szakmai múlttal rendelkező ELGOSCAR-2000 Kft. üzlet fejlesztési vezetője szerint
a szektorban mind nagyobb az igény erre az új típusú megközelítésre. Mint fogalmazott, a barna mezős beruházások

számának folyamatos emelkedése napjainkban már kevésbé ad lehetőséget a klasszikus kár mentesítési módszerekre, inkább az in situ megoldások felé tolja a szakmát,
azaz a talajremediáció során nem termelik ki a szennyezett
földtani közeget.
„Konzorciumvezetőként cégünk az oltóanyag működésének nyomon követésében félüzemi és ipari méretű kísérletek elvégzésével és saját műszerek fejlesztésével vesz részt”
– foglalta össze az ELGOSCAR-2000 Kft. szerepét a projektben Habi Péter. Azt is elmondta, hogy egyebek között egy,
a felszín alatti biológiai folyamatok környezeti hatását nyomon követő talajellenállás-tomográfot és nagy érzékenységű
hőmérőket hoztak létre. „A talaj ellenállásának, hőmérsékletének és gázösszetételének változását kísérjük folyamatosan
nyomon, hogy bármilyen változás esetén azonnal be tudjunk
avatkozni a biológiai folyamatok optimalizálásába” – magyarázta az üzletfejlesztési vezető, aki hozzáfűzte: az adatok
kezeléséhez, feldolgozásához, majd azok alapján a szükséges
beavatkozások automatikus elvégzéséhez egy Kármentesítési
Irányítási és Monitoringrendszert alkottak meg.
Kovács Norbert, a Fermentia Kft. Bioaugmentációs csoport projektvezetője a kutatás eredményéről elmondta, partnereikkel első körben két szennyező vegyületcsaládra kifejlesztett oltóanyagot hoztak létre, amelyek regisztrációja várhatóan 2021 első negyedévében történik meg. A család egyik
tagja elsősorban PAH, vagyis policiklusos aromás szénhidrogénekkel, míg a másik tagja főként az alifás szénhidrogénekkel (TPH) szennyezett területek mentesítésére alkalmas.
Az ilyen típusú szennyezések gyakori oka például ipari tevékenység, üzemanyag hanyag kezelése, kőolaj-finomítás, vasúti talpfák és villanypóznák kátrányos áztatása. A jövőben
természetesen további szennyezők ellen hatásos oltóanyagokkal is szeretnék bővíteni a termékpalettát.
A kutatás résztvevői tisztában vannak azzal, hogy nincsenek univerzális, minden esetben alkalmazható biológiai oltóanyagok, szükség lehet területspecifikus oltóanyagok előállítására. Ilyen területspecifikus megközelítésre is vállalkozik a
Fermentia Kft. és az ELTE TTK Mikrobiológiai Tanszék közös
kutatócsoportja. Megtudtuk, hogy 2021-től az oltóanyagok
sikeres alkalmazását támogató szolgáltatást indítanak a talajban fellelhető szennyezők sokfélesége miatt. Ezt a munkafolyamatot is támogatja a Fermentia Kft. újonnan létrehozott Bioaugmentációs laboratóriuma, mely megfelelő mikrobiológiai és analitikai hátteret biztosít a vizsgálatokhoz. ¡
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Berek Világa Látogatóközpont • ételmaradékok, zsírok, olajok, vegyszerek

Hulladéklerakó helyén
látogatóközpont
A nemzetipark-igazgatóságok összesen
155 védett természeti területen található
helyszínről mintegy 8200 köbméter illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését,
elszállítását és kezelését végzik el ebben
az évben a Tisztítsuk meg az országot!
elnevezésű projekt keretében.

rompókat és térﬁgyelő kamerákat telepítenek azokra a helyszínekre, ahol a tapasztalatok alapján folyamatos a szemét
„újratermelődése”.
A prevenció másik eszköze a szemléletformálás, az igazgatóságok alapfeladatként ellátott környezeti nevelési tevékenysége. A hazánkban nyilvántartott ökoturisztikai és környezeti
nevelési tevékenységet végző létesítmények csaknem fele valamely nemzetipark-igazgatóság fenntartásában van.
Az Ordacsehiben található hulladéklerakó helyén 400 millió
forintból épülhet meg a Berek Világa Látogatóközpont, ahol
a létesítmény létrejöttével a Dél-balatoni Nagyberek – Fekete
István regényeiből ismert – természeti értékeibe nyerhetnek
bepillantást a látogatók. ¡

A

Forrás: AM

projektnek köszönhetően az ősszel 30 helyszínen 1100 köbméter hulladékot szállítottak el a nemzeti park munkatársai,
tájékoztatott Rácz András, az Agrárminisztérium (AM) környezetügyért felelős államtitkára a Tisztítsuk meg az országot! projekt rendezvényén Ordacsehiben.
Az illegális hulladéklerakók felszámolása mellett az agrártárca nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre is, ezért még az idén so-

Háztartási hulladékot a lefolyóba?!

A

Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség (MaSzeSz) a WWF
Magyarország közreműködésével készített egy társadalmi felmérést,
amelyből az is kiderült, hogy mennyire tudatosan használjuk a lefolyónkat,
azaz a mosdót, a WC-t, a mosogatót. Az ugyanis, hogy a szennyvízhálózat
konyhai
ételmaradékok

megfelelően működjön, és tisztított víz kerüljön vissza
a természetbe, nemcsak a szennyvízelvezetést és -tisztítást végző víziközműveken múlik, hanem rajtunk is.
Az eredmények alapján a konyhai ételmaradékok
esetében vagyunk a legóvatlanabbak. Habár a megkérdezettek több mint a fele (53,6%) – nagyon helyesen –
soha nem önt háztartási hulladékot a lefolyóba, 7 százalékuk kifejezetten gyakran teszi ezt. Ennél valamelyest
jobb a helyzet a háztartási zsírok, olajok és vegyszerek
tekintetében, hiszen ezeknél háromból két ember tudatosan kerüli a lefolyó használatát. A lejárt szavatosságú
gyógyszereket illetően tapasztalható leginkább a helyes
magatartás, ugyanis ezek esetében a túlnyomó többség
(95%) helyesen jár el, és külön gyűjti azokat. ¡
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A felmérésben megkérdezték a résztvevőktől: előfordul-e, hogy a felsorolt háztartási hulladékokat a lefolyóba (WC-be, mosdóba,
mosogatóba) öntik?
soha
ritkán
gyakran
mindig

Forrás: MaSzeSz

Sajnos még mindig jellemző ránk, hogy olyan
háztartási hulladékokat öntünk a lefolyóba,
amelyek nem oda valók – derül ki egy nemrég
végzett társadalmi kutatásból. Pedig mi is felelősek vagyunk, és sokat tehetünk azért, hogy
megóvjuk a víz- és szennyvízvezeték-hálózatot,
ezzel együtt pedig a természetes vizeinket is.
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Sz
zerző: Horvváth Dániel

Okosenergia nélkül
nincs okosváros
Az okosváros leglátványosabb elemei a külsőségek, mondhatni a városok felhasználói felülete. Vagyis a lakosok mindennapi életében megjelenő szolgáltatások:
a közlekedés, a közvilágítás, az adminisztráció megkönnyítését hivatott elektronikus megoldások. Pedig globálisan ezeknél nagyobb jelentőségük lehet az energetikai újításoknak, amelyek hatékonyabbá teszik a várost, ezáltal csökkennek az energiaellátás költségei (értsük ezt pénzben vagy ökológiai teherben), illetve fennakadás
nélkül kiszolgálhatók a növekvő energiaigények. Ez az elmélet. De mi a helyzet
a gyakorlatban, és vajon minden okosváros-fejlesztés behozza-e az árát?

A

Frost & Sullivan elemzőcég előrejelzése szerint a 2019es 96 milliárd dollárról 2025-re 327 milliárd dollárra
(mai áron 99 billió forintra) fog emelkedni az okosváros-fejlesztésekbe világszerte irányuló beruházások
összértéke. Az elemzők úgy látják, hogy a jelenlegi világjárvány
okozta általános bizonytalanság nemhogy csökkenti majd az új-

szerű technológiák iránti beruházói érdeklődést (bár más elemzők – legalábbis rövid távon – ezt várják), hanem fokozni fogja
azt, hiszen az utóbbi hónapokban kiderült, hogy krízishelyzetben
is jobban tudnak működni azok a közösségek, amelyek adatalapú
technológiák segítségével hatékonyabb kollaborációs lehetőséget
biztosítanak a lakosoknak, a szolgáltatóknak és a cégeknek.
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Arra számítanak, hogy tovább fog nőni a mesterségesintelligencia-alapú technológiák iránti kereslet úgy a közlekedés, az egészségügy, jószerével a teljes szolgáltatószektor, és legfőképpen az energetika terén. Az emberek életstílusa várhatóan tartósan megváltozik, még akkor is, ha remélhetően néhány hónapon belül megkezdődhet a koronavírus elleni oltások tömeges alkalmazása. Vagyis
továbbra is egyre növekvő kereslet lesz érzékelhető az emberek
mozgását nyomon követő, otthoni munkavégzésüket lehetővé
tevő, illetve az energiafelhasználás mintázatának átalakulását segítő megoldások iránt. Ahogy egyre többen dolgoznak otthonról, az elektromos hálózat terheltsége is átalakul, a hagyományos
rendszerek pedig csak nehézkesen képesek reagálni az eﬀéle gyors
és gyökeres változásokra. Ezért azt várják a szakértők, hogy az
okoshálózatok (smart grid) a mainál jóval nagyobb szerepet kapnak a jövő városainak energiaellátás-szervezésében.

Okosváros ma nem létezik
A tanulmány szerzői arra számítanak, hogy az évtized közepére legalább 26 okosváros jön létre világszerte, és ezekben összesen 2,46 billió dolláros üzleti lehetőségek keletkeznek, az okosfejlesztések közvetlen és közvetett hatásaként. Persze e hatalmas
összeget (amely, ha forintban leírnánk, 15 számjegyből állna) nem
úgy kell érteni, hogy ez a forgalom meg is fog valósulni, csak a modellek szerint ekkora a fejlesztések révén kialakuló üzleti potenciál.
Kérdés: mit tekintünk okosvárosnak? A legtöbb deﬁníció e kifejezést nem a teljes településre alkalmazza, elsősorban arra vonatkozik,
hogy egy város okos-e vagy nem, inkább a fejlesztések szemléletét,
elméleti célját tekintik okosnak. A Frost & Sullivan tanulmányának
meghatározása szerint a város akkor tekinthető okosnak, ha a kulcsfontosságú területek többségénél egyértelműen átálltak az intelligens megoldásokra. E területek a helyi önkormányzat, az oktatás,
az egészségügy, az épületkezelés, a közlekedés, az infrastruktúra,
a technológia, a lakosság ügyintézése és az energiagazdálkodás.

A tanulmányban megjegyzik, hogy e deﬁníció értelmében jelenleg egyetlen okosváros sem létezik a világon, ugyanakkor néhány éven belül többtucatnyi is létrejöhet, a többségük nyugaton
(Európában és Észak-Amerikában), illetve Délkelet-Ázsiában. Jelenleg Amszterdam, Koppenhága, Szöul és Szingapúr a legesélyesebb az első valóban okosváros cím elnyerésére. Jól látszik, hogy
azok a régiók járnak legelőrébb a fejlesztések megvalósításában,
ahol egyrészt van erre pénz, másrészt nem áll a város rendelkezésére gyakorlatilag korlátlan, olcsó energia. Vagyis az energetika
okossá tétele az egyik legfőbb hajtóereje az intelligens városok
megszületésének.
„Az okosvárosok energiagazdálkodását az különbözteti meg
a nem okosvárosokétól, hogy a tágabb összefüggéseket is ﬁgyelembe véve bánnak az energiával. Nemcsak fogyasztják felelőtlenül,
hanem termelnek is energiát. De, és ez nagyon fontos, a termelést
is felelősséggel végzik – mondja Pintér Gábor, a Pannon Egyetem
Mérnöki Kar Nagykanizsai Kampuszának oktatója. – Az okosváros
az ipar és a szolgáltatások minden szegmensében felelősségteljes
gazdálkodást jelent. A felelősségteljes energiafelhasználás a hatékonyság fontosságát jelenti. A gazdaság minden szereplőjének tartania kell azt a menetrendet az energiafelhasználásban és -termelésben, amely a többi szereplőnek is megfelelő.”
A termelési oldalon ez részben azt jelenti, hogy a háztartási
méretű kiserőművekkel (ezeken általában napelemeket értenek)
rendelkező lakosoknak, intézményeknek ﬁgyelembe kell venniük
az elektromos hálózat teherbíró képességét. Általános szabály,
hogy csak annyi elektromosságot szabad elvenni és hozzáadni a
hálózathoz, ami még nem károsítja a rendszer egyensúlyát.
A megújuló energiaforrások használatának gyors ütemű fejlesztése elleni egyik leggyakoribb kritika az, hogy ezek adott esetben veszélyes termelésingadozásokat okozhatnak az elektromos
rendszerben. Minthogy a megújulókon alapuló energiatermelés
kevésbé tervezhető (és a szél- vagy a napenergia esetében nagymértékben függ az időjárástól), nem feltétlenül akkor pörög fel
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a termelés, amikor az emberek a legtöbb áramot szeretnék használni. Így alkalmanként áramhiány, máskor meg áramtöbblet és
a hálózat túlterhelődése léphet fel. Ezt leginkább okos elektromoshálózat-irányítással, menetrendezés-optimalizálással, továbbá
alkalmazkodóképes, dinamikus energiaellátási rendszerrel lehet
kivédeni (vagy legalábbis mérsékelni a súlyosságát).

Az okosság egyenlő a kooperációval
Az okosvárosban összehangoltan lépnek fel az energiafogyasztók
és a -termelők, érvel Pintér Gábor. A megújulókon alapuló termelés időbeli irányítására kevesebb a lehetőség, mint a hagyományos
fosszilis energiahordozók esetében, ezért alapvetően a fogyasztást
kell befolyásolni, vagy a megtermelt energiát tárolni. Egy városban
szinte minden szereplő: a lakosok, az ipar, a szolgáltatók és a városi infrastruktúra is fogyaszt áramot, és ezeknek eltérőek az igényeik, és eltérő napi mintázatot követ a fogyasztásuk ingadozása.
Ez a változatosság lehetőséget biztosít arra, hogy megfelelő rendszerirányítással viszonylag stabilan tartsuk, sőt, az aktuális áramtermelés intenzitásához igazítsuk a fogyasztást.
Folyamatos párbeszédre és hatékony menedzsmentre van szükség a termelők és a fogyasztók között, hogy az épp megtermelt
elektromosságot hova juttassák el a hálózaton keresztül, ahol arra éppen szükség van, így nem okozhat gondot a többlet. Fontos,
hogy itt ne a klasszikus értelemben vett energiatermelőkre, vagyis
a nagy, egész régiókat ellátó erőművekre gondoljunk kizárólag,

hanem például az olyan épülettulajdonosokra, akik a tetőn egy
háztartási méretű kiserőművet üzemeltetnek.
Az okosvárosokban az energiaszállítás rendszere is át fog alakulni. Pintér Gábor úgy véli, hogy hamarosan el kell felejtenünk
azt a 19–20. századi felállást, hogy a városoktól távol lévő erőművekből, nagyfeszültségű távolsági vezetékeken keresztül jut el az
áram a városokba. Már ma is megﬁgyelhető, hogy dinamikusan
emelkedik a háztetőkön telepített háztartási méretű kiserőművek (vagyis többnyire napelemek) összes kapacitása. A Pannon
Egyetem munkatársai által az Energies szakfolyóiratban publikált
tanulmány szerint míg 2018-ban 677,5 megawatt volt a napelemek
összteljesítménye Magyarországon, addig tavaly már 1230, és erre
az évre 2225 megawattot várnak. Az előrejelzések szerint ez a meredek növekedés még jövőre is tart majd (2021 végére már több
mint 3500 megawatt beépített teljesítmény fogja termelni az áramot), utána a növekedés üteme csökkenni fog.
Vagyis az okosodó városok egyúttal energiatermelőkké is válnak. Ettől kezdve már nem csak passzív fogyasztói a távolban
termelt áramnak. Igen, továbbra is hozzá lesznek kapcsolva az országos, sőt nemzetközi áramszolgáltatási rendszerhez. Ez biztonságot nyújt, hiszen puﬀerként működve a városi kis rendszerek által
kezelhetetlenné váló áramingadozásokat elsimítja, de a fő szabályozás a városok feladata lesz. Ezután pedig már a városok egyéni
adottságai döntik el, hogy az energiaellátásukat milyen forrásokból fedezik. Vannak városok, amelyek alatt gazdag geotermális
energiaforrás rejlik, mások szeles vagy napsütötte helyen, esetleg
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biomasszaként hasznosítható vegetáció mellett épültek. A legcélravezetőbb megoldás az esetek többségében a számos különböző energiatermelési mód keveréke lehet, illetve az intelligens
hulladékgyűjtési rendszer képességeit kihasználva törekedni kell
a városokban a hulladékok vagy a korábban nem hasznosuló melléktermékek felhasználására is.
„Én úgy látom, hogy megvan a fogadókészség az áramszolgáltatás szereplőiben a párbeszédre, de a megújuló energiaforrások
és a hozzájuk kapcsolódó okosváros-megoldások további terjedését
segíthetik a felülről érkező ösztönzők is – mondja Pintér Gábor. –
Ezek az ösztönzők olyan árszabási rendeletek lehetnek, amelyek
bizonyos, kevéssé áramigényes időszakokban büntetik a rendszerbe történő túlzott áram-visszatáplálást, míg a csúcsidőszakokban
magasabb árral jutalmazzák a többlettermelést. Vagyis gazdasági
ösztönzéssel e fogadókészség biztosan tovább fog növekedni.”
Minden egyes szereplő érdeke az együttműködés, mert csak
együtt tudnak megfelelő gazdasági előnyhöz jutni. A szakértő
szerint az okosvárosok életképessége szempontjából alapvető feltétel, hogy a város egésze és a benne működő szereplők mindegyike az okosmegoldások révén olyan gazdasági előnyökhöz jusson,
amelyek egyértelműen megkülönböztetik őket a többi, hagyományos várostól. Nem ugyanazokkal a megoldásokkal biztosítható
e versenyelőny minden városnál. Ezért aztán nem is lehet általános
receptet adni a városok energetikai okosítására. Minden városnak
– a saját jellegzetességeit, körülményeit, lehetőségeit ﬁgyelembe
véve – magának kell döntenie arról, hogy az ő energiamixében
mely források használata vezethet a legtöbb előnyhöz. Vagyis melyek azok az adottságai, amelyekkel élhetne.

A nagy ugrás még hiányzik
Ha az irányítási mechanizmusok digitalizáltságát, automatizáltságát nézzük, azt láthatjuk, hogy az energetika mai működése
közelítette meg leginkább az okosváros kritériumait az összes

szolgáltatás közül. De vajon a jelenlegi összkép alapján okosnak nevezhetünk-e egy várost? A válasz egyértelmű nem. „A mai városaink az okosvárostól még nagyon nagy ugrásra vannak, ez még csak
távlati cél” – állapítja meg Pintér Gábor. Ugyanakkor azt is hozzáteszi, hogy ez nem jelenti azt, hogy ne terjednének egyre több településen azok az elemek, amelyek a majdani okosvárosokban is
jellemzőek lesznek. Ilyenek például az intelligens LED-es közvilágítási rendszerek, ám azzal is tisztában kell lenni, hogy hogy ez még
csak igen kis lépés a teljes okosság felé.
A kutató értelmezésében az okosváros elsősorban hozzáállásbeli megközelítés: ebben a városban a szereplők okosan működnek együtt egymással. Köznapi értelemben azonban az okosváros
inkább az infrastruktúrát, kézzelfogható berendezéseket, szolgáltatásokat, és alapvetően azt jelenti, hogy a lakosok úgy élhetnek
kényelmesebben és jobban, hogy eközben még a környezetet sem
károsítják maguk körül. Ennek az utópiának a megteremtéséhez
gondolkodásbeli paradigmaváltásra, továbbá technológiai háttérre is szükség van.
Az okosvárosok legfontosabb infrastrukturális eszköze a digitalizált menedzsmentrendszer, amely biztosíthatja a korábban említett összhang napi szintű fenntartását. Az energetikában rendkívül fontosak lennének a hatékony és nagy kapacitású energiatároló megoldások, amelyek nagyobb szabadságot adnának
az energiatermelés és -felhasználás időbeli összeegyeztetésében.
A közlekedés energiafelhasználása is át fog alakulni. Várhatóan
a közösségi, illetve a magánjellegű közlekedésben is előbb-utóbb
domináns lesz az elektromos meghajtás, ám ehhez a töltőhálózatnak is ki kell épülnie.
Igaz, hogy a legtöbb mai elektromos járművet már lehet konnektorról is tölteni, de sok szakértő szerint amíg akár 8-10 óráig is
eltart az elektromos autó akkumulátorainak teljes feltöltése (eközben pedig a hatótávolság lényegesen kisebb, mint a belső égésű
motorral meghajtott járműveké), addig az elterjedésüket illetően
nem számíthatunk nagy áttörésre. Vagyis szükség van a nagy kaAz oko
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Teljes mértékben okosváros még nincs jelenleg,
de egyes városok nagy előrelépéseket mutatnak
az okosítás felé. Azt ma még igen nehéz megítélni,
hogyy e fejlles
e ztések gazdasági értelemben mennyire
fogjákk bev
evál
á tani a hozzájuk fűzött reményeket, ám
hosszú távonn az ok
o osváros csak akkor maradhat
fönn, ha gazdaságilag is életképes. A képen: Toronto
okosvárosprojektjének látványterve, az Ontario-tó
parttjá
jára
r terve
vezett új városrész.

pacitású elektromos töltőállomások elterjedésére, amihez a városi
elektromos hálózatnak is fel kell nőnie. A közlekedés energiahatékonysága úgy is növelhető, hogy az okosváros közlekedésszervező
rendszere mindig akkora kapacitású tömegközlekedési eszközöket
állít forgalomba, amennyire éppen szükség van. Természetesen
ahhoz, hogy ez ne okozzon torlódásokat, vagy éppen tumultust
a túl kevés járaton, valós időben kell monitorozni az utazóközönség számát, sőt mi több, előre kell gondolkodni, hogy miként változhat a leterheltség a közeljövőben.

Mennyibe fog ez kerülni?
Mindezek a fejlesztések nincsenek ingyen, a legtöbb esetben már
az okosvárosok egy-egy apró részelemének megvalósítása is hatalmas beruházást igényel, amit a városok a legritkább esetben
képesek önerőből fedezni. Pedig a döntéshozók általában gazdasági érveket is felsorakoztatnak az okosmegoldások mellett (illetve
esetenként ellenük). A közfelfogás szerint az okosvárosok működése olcsóbbá válik, de amíg amíg ezt elérik, addig vagyonokat kell
költeni az infrastruktúra gyökeres átalakítására. Ez az energetikai
szektorban még hatványozottabban igaz. A kommunikációban
az okosváros mellett felhozott érvek között az ökológiai szemléletű megfontolások nagyobb hangsúlyt kapnak, mint a pénzügyiek,
ami a kritikusok szerint arra utal, hogy a pénzügyi érvek gyenge
lábakon állnak (magyarul, az előirányzott divatos okosfejlesztések
valójában csak viszik a pénzt, minden ígérettel ellentétben). Jogosan merül fel a kérdés: megéri törekedni városaink okosítására?
„Hosszú távon az okosváros csak akkor maradhat fönn, ha gazdaságilag is életképes. Tehát elsődleges fontosságú, hogy olyan
rendszer szülessen, amely pénzügyileg is megállja a helyét – vélekedik Pintér Gábor. – Az állam bizonyos mértékig tud a pénzügyi
megtérülésre hatni a szabályozással, a jutalmazással és a büntetéssel. Vagyis elő tudja segíteni az okosváros-koncepció gazdasági
sikerét. De a valós sikerhez az is kell, hogy a városi lakosok és az ott
működő vállalkozások, közszolgáltatók költségei is csökkenjenek.”
Ha a város nem tud önerőből gazdasági versenyelőnyöket felmutatni az odatelepülő embereknek és vállalatoknak, akkor életképtelen. Előfordulhat, hogy grandiózus szempontok alapján kez-

denek bele a fejlesztésekbe, és nagyon méltánylandók a beruházók
céljai (hiszen az okosváros-koncepció szorosan egybeforrt az ökológiai szemlélettel), de rövid időn belül bebizonyosodik, hogy a város
nem képes önerőből fennmaradni. A ﬁnanszírozó nem fogja örökké
ﬁzetni a veszteségeket, bármilyen magával ragadó motivációs beszédeket is tartanak az okosvárosok megálmodói.
Könnyen kudarcba fulladhat az egyik legnagyobb médiaérdeklődéssel övezett okosváros-fejlesztés Torontóban. Három évvel ezelőtt a Google egyik leányvállalata, a Sidewalk Labs bejelentette,
hogy minden elemében okosvárost fog felépíteni a kanadai nagyváros Ontario-tó partján fekvő részén. Azt remélték, hogy ez a kísérleti projekt majd mintául szolgál a világ más városai számára.
Erre azonban egyre kisebb az esély, ugyanis egy független bizottság
megállapítása szerint a torontói okosvárosban túl sok technológia
csak a technológiáért magáért létezik, vagyis öncélú, és inkább túlbonyolítja az emberek életét, semmint egyszerűsítené. A Gartner
elemzőcég tanulmánya pedig azt vetíti előre, hogy 2023-ig a most
folyó okosváros-projektek 30 százalékát abba fogják hagyni anélkül, hogy elérnék a kitűzött célt.
„Teljes mértékben okosváros nem létezik jelenleg, de egyes városok nagy előrelépéseket mutatnak az okosítás felé. Azt ma még
nagyon nehéz megítélni, hogy e fejlesztések gazdasági értelemben
mennyire fogják beváltani a hozzájuk fűzött reményeket – mondja Pintér Gábor. – Bár az okosváros kifejezés már régóta létezik,
a tényleges fejlesztések tíz-tizenöt évvel ezelőtt kezdődtek el. Az kijelenthető, hogy ahol az okosítás elkezdődött, ott már egyértelműen látszanak az előnyök. De ennél messzebb menő következtetéseket majd ötven év múlva tudunk levonni.”
A kutató egyáltalán nem csalódott az okosváros-koncepció
alapján kezdett fejlesztések haladási ütemét illetően. Ezek tempója
a gazdasági elvárásokhoz igazodik, vagyis szerinte csak az valósul
meg, ami kiﬁzetődik. Ahogy felnő a már szemléletében is környezettudatos új nemzedék, az ő számukra egyre természetesebbekké válnak az okosvárosokra jellemző megoldások. A két kritérium,
az emberek viselkedése és a gazdasági feltételek nem elválaszthatók egymástól. Pintér Gábor úgy véli: „amint megérik az emberek
gondolkodása az okosmegoldásokra, létre fog jönni az ezeket ﬁnanszírozó ﬁzetőképes kereslet”. ¡
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A Smart Grid rendszerek
Magyarországon
Az Infoware Zrt. a klímavédelem érdekében Smart Grid rendszereket fejleszt és létesít.
De miért is kell ezekkel foglalkoznuk? Az emberiség jelenlegi egyik legnagyobb kihívása
a klímavédelem megvalósítása. Ennek érdekében a politikai vezetők a szakemberek segítségével klímavédelmi stratégiákat és programokat dolgoztak ki. Ezek leglényegesebb elemei
a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tervek. Mint ismeretes, az emberiség
által már eddig és napjainkban is kibocsátott szén-dioxid felelős a globális felmelegedésért,
aminek jól ismert káros következményei vannak – és még súlyosabbak is lesznek.

Infoware SG monitoringképe

A

szén-dioxid-kibocsátás
csökkentésének egyik módja a villamosenergia-termelés átállítása karbonsemlegesre. Ennek érdekében az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM)
2020 elején Klíma- és Természet védelmi Akcióter vet dolgozott ki. Ennek
részeként a magyar villamosenergiatermelést 90 százalékban karbonsemlegessé alakítjuk át 2030-ra, miközben
garantált az ország energiabiztonsága.
Ennek érdekében 2030-ig 6000 megawatt termelőkapacitású PV (photovoltaic) naperőmű üzembe állítását
ösztönzi az ITM . Összeha sonlításul: a
villamosenergia-fogyasztás tavalyi legnagyobb csúcsteljesítménye 7150 megawatt volt.
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Milyen műszaki kihívásokkal
kell szembenéznünk?
A PV naperőműveket a hagyományos termelőkkel ellentétben ott létesítik, ahol megfelelő hely van a számukra, és ahol jól süt
a nap. Ezért ezek nem az átviteli hálózatra,
hanem az elosztói és főelosztói hálózatra
csatlakoznak. Ez különféle hálózati problémákat okoz, például túlterheléseket és feszültségingadozásokat. Ezenkívül a naperőművek termelése időjárás-, napszak- és évszakfüggő. Jellemzően nem akkor termelik
az energiát, amikor arra a fogyasztás szempontjából szükség lenne. Ezekre a feladatokra különféle műszaki megoldások léteznek,
ilyen például az energiatárolás. Az energiatárolás segítségével a megtermelt energiát
többlet esetén eltároljuk, és akkor adjuk
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vissza, amikor azt a fogyasztás szükségessé
teszi. Például a naperőmű energiáját nappal
eltároljuk, és éjszaka az elektromos buszok
töltésére használjuk.

Mi is az a Smart Grid
és mire jó?
A Smart Grid (SG) rendszerek esetében egy
közösség saját maga termeli meg a villamos
energiát, és helyben el is fogyasztja. Ennek
érdekében úgy kell kialakítania a saját villamos hálózatát, hogy arra csatlakozzanak
a közösség villamosenergia-termelői és fogyasztói is. Ehhez a villamos hálózatán energiatárolót kell alkalmaznia, sok esetben még
villamos magánhálózatot is kell létesítenie.
A magánhálózatot természetesen célszerű
az elosztói hálózatra csatlakoztatni, mert ez
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Békéscsabai SG BESS lítiumion-akkumulátorai a tűzvédelmi rekeszekben

biztosítja a hálózati stabilitást és szükség
szerint a villamosenergia-vételezést és értékesítést. Ahhoz, hogy a Smart Grid rendszer
megfelelően működjön, intelligens Smart
Grid központot kell létesíteni, mely begyűjti az adatokat az objektumokról, azokat
a diszpécser számára megjeleníti, és továbbítja az intelligens modul felé. Ez aztán
az adatokat mesterséges intelligencia segítségével értékeli és tárolja, elvégzi a termelés
és fogyasztás előrejelzését, majd a feladatnak megfelelően előállítja az energiatároló
és a többi vezérelhető objektum számára
az optimális vezérlési igényeket, amiket aztán a tároló vezérlője végrehajt.
Ezzel a módszerrel a közösség optimálisan tudja hasznosítani a napenergiát,
meg tudja takarítani az arányos hálózathasználati díjat, vagy optimalizálni tudja
az általa megtermelt villamos energia értékesítését és vételét az áramtőzsdén.
A villamosenergia-hálózat szempontjából is kedvező ez a megoldás, mert azt
tehermentesíti és egyúttal csökkenti a
feszültségingadozásokat anélkül, hogy jelentősebb hálózati fejlesztést kellene végrehajtani.
Ilyen lokálisan termelő és fogyasztó
energiaközösségek lehetnek tipikusan önkormányzatok, ipar vállalatok vagy ipari
parkok.

projekt keretében létesült egy-egy 30 kWp
(kilowatt peak, azaz pillanatnyi csúcsteljesítmény – a szerk.) és 22 kWp naperőmű, valamint 2 darab 20 kW/68,5 kWh
lítiumionos energiatároló. Fogyasztóként
saját gyártócsarnokunkat és villamos laboratóriumunk eszközeit használjuk.
Az intelligens alkalmazások fejlesztésében saját mérnökeinken kívül közel tíz cég
vesz részt. Közülük három külföldi: két német és egy izraeli. A fejlesztés során a cégek
a mi Smart Grid rendszerünket használják
tesztelésre.

A békéscsabai Smart
Grid rendszer
A Békéscsabai Önkormányzat a Modern
Városok Program keretében létesíti Smart
Grid rendszerét. Az ezzel kapcsolatos köz-

akkumulátoros energiatároló, 11 kV-os magánhálózat Nemzeti Közmű-csatlakozással
és az egészet vezérlő Smart Grid központ,
amely látványos látogatóközponttal egészül ki. A látogatóközpontban egy 65 colos
érintőképernyős monitoron nézhetik meg
az érdeklődők a Smart Grid működését
és aktuális energiaállapotát 3D-s animált
graﬁkákkal illusztrálva.
A projekt jellegzetessége, hogy a lítiumion-akkumulátorok tűzvédelmi rekeszrendszerben lettek elhelyezve, ami megakadályozza ezen akkumulátorok hőmegfutásos tüzének keletkezését, ezért a sportközpont látogatói a lehető legnagyobb biztonságban lesznek.
Az objektumokat már telepítettük, jelenleg ezek összekötése, illetve a vezérlőközpont szoftvereinek implementálása van
folyamatban.

Jövőbeni kihívások

Békéscsabai SG parkolófedéses
naperőmű graﬁkája

Békéscsaba Megyei Jogú Város a Smart
Grid rendszerét a jövőben elektromos
autók töltőivel kívánja kibővíteni, amihez
további naperőművek és energiatárolók
létesítését tervezi.
Jogi szabályozások szükségesek az energiaközösségek számára, amennyiben elosztói hálózatra is csatlakoznak a közösség
termelői és fogyasztói.
Jelenleg Magyarországon a villamos
energia vételi ára rögzített, de a jövőben

Az Infoware saját
Smart Grid rendszere
Az Infoware Zrt. világviszonylatban is élen
jár az akkumulátoros energiatárolók hasznosításában, Magyarországon pedig ezek
gyártásában és rendszerbe állításában is.
Annak érdekében, hogy fejlesztéseinket
tesztelni tudjuk, saját Smart Grid rendszert alakítottunk ki szigetszentmiklósi
telephelyünkön. Ennek során támogatott

Békéscsabai SG látogatóközponti monitor felvétele

beszerzési pályázatot az Infoware Zrt. nyerte fővállalkozóként. A projekt során a következő objektumokat létesítjük: 1,3 MWp
PV naperőmű, 1,2 MW/2,4 MWh lítiumion-
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– más országokhoz hasonlóan – nálunk is
dinamikusan változó lesz. Az értékesítési ár
már most is óránként dinamikusan változik
a HUPX áramtőzsdén. ¡
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Hogy ük-ükunokáink is
nyugodtan alhassanak

Az atomerőművekkel kapcsolatban – a biztonságos üzemelés mellett –
az egyik legfontosabb kérdés, hogy mi történik a kiégett fűtőelemekkel és
a nagy aktivitású, illetve hosszú élettartamú radioaktív hulladékokkal. Bár mindenre nincsenek kész megoldások, a szakemberek, itthon és külföldön is, határozott, megalapozott elképzelések, programok alapján dolgoznak a sugárzó
anyagokkal kapcsolatos feladatokon, hogy az atomenergia mai haszonélvezői
ne hagyjanak a jövő generációkra az elfogadhatónál súlyosabb terheket.

Á

ltalános alapelv, amelyet az Atomtörvény is rögzített, hogy az atomenergia alkalmazása során
keletkező radioaktív hulladék és a kiégett üzemanyag biztonságos kezelését, tárolását minden országnak magának kell megoldania. A 2015-ben a parlament
által jóváhagyott magyar nemzeti politika is rögzíti ezt
az alapelvet, amely szerint a kormány által 2016-ban elfogadott nemzeti program határozza meg a kiégett üzemanyag és
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a radioaktív hulladék kezelésének feladatait. A dokumentum
részletesen szól a nukleárisüzemanyag-ciklus záró szakaszáról is – az alábbiakban ezzel a kevésbé gyakran taglalt témával foglalkozunk.
A nukleárisüzemanyag-ciklus záró szakaszára vonatkozóan ma a nemzetközi gyakorlatban alapvetően két elképzelés létezik. Nyílt ciklus esetén a kiégett üzemanyag további
feldolgozás nélkül, közvetlenül kerül a radioaktívhulladék-
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tárolóba, végleges elhelyezésre. Zárt ciklus esetén a kiégett
üzemanyagot feldolgozzák, vagyis az energiatermelésre még
felhasználható összetevőit kivonják (reprocesszálják), és a
visszamaradó, kisebb térfogatú, de még mindig nagy aktivitású radioaktív hulladékot helyezik el a radioaktívhulladéktárolóban. A két megoldásban közös, hogy a folyamat végén
a kiégett üzemanyagot, illetve feldolgozás során keletkező
nagy aktivitású hulladékot a hosszú távú biztonság szavatolása érdekében egy mélységi geológiai tárolóban kell elhelyezni.
Hogy végül melyik, vagy esetleg milyen vegyes megoldás
valósul meg, annak eldöntésére több mint egy évtized áll rendelkezésre, a jelenleg működő négy paksi reaktorblokk üzemidejét tekintve. A fentiekből következően viszont egy biztonságos mélységi geológiai tároló megépítésére mindenképpen
szükség lesz. Csak így lehet elérni, hogy ezeket a hulladékokat
igen hosszú, akár több százezer évre elzárjuk, elszigeteljük
a felszíni környezettől.
A nyílt üzemanyagciklus esetében a kiégett üzemanyag
az atomerőmű pihentetőmedencéiben töltött átlagosan öt év
után az RHK Kft. üzemeltetésében működő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójába (KKÁT-be) kerül, ahol évtizedeken
keresztül átmenetileg tárolják. Ez az időtartam szükséges ahhoz, hogy a kazetták hőtermelése (amely a reaktorból történő
eltávolítást követően még jelentős, de a radioaktív bomlásnak
köszönhetően folyamatosan csökken) oly mértékben lecsökkenjen, hogy azok hermetikusan lezárt speciális konténerekben elhelyezhetőek legyenek a mélységi geológiai tárolóban.
(A létesítmény legmegfelelőbb helyének meghatározására
jelenleg is kutatások zajlanak a Nyugat-Mecsekben.) A nyílt
üzemanyagciklus előnye, hogy nem igényel bonyolult technológiai műveleteket, hátránya viszont, hogy nem hasznosul
a kiégett kazettákban lévő maradék hasadóanyag.
Zárt cikluson napjainkban elsősorban az ipari méretekben folytatott részleges újrafeldolgozást értjük, amelynek során a további energiatermelésre alkalmas urán- és plutóniumizotópokat elválasztják. A pihentetőmedencékből kiemelt
üzemanyag minden további nélkül alkalmas kémiai feldolgozásra. Az ipari méretekben folyó reprocesszálás során a kiégett kazettákat feldarabolják, elkülönítik a fém szerkezeti
anyagokat, majd a kiégett üzemanyagot salétromsavban feloldják. Az oldatból kivonják a plutóniumot és az uránt, amiből
újra üzemanyagot lehet előállítani. Minden más radioaktív
hulladék lesz, amelyet üvegesítenek. Ennek során a hulladékot először kiizzítják, majd a keletkező port szilícium- és
egyéb oxidokkal keverik össze, nagy hőmérsékleten üveggé
alakítva. Mivel az üveg hőálló, jól tűri a sugárzást és nem oldódik, biztonságosan magába zárja a radionuklidokat, az így
kezelt hulladék acélkonténerekbe csomagolva véglegesen elhelyezhető a mélységi geológiai tárolóban.
A kiégett üzemanyag reprocesszálásának továbbfejlesztett
technológiája – ez most még csak laboratóriumi méretekben
létezik – lehetővé teszi az uránon és a plutóniumon kívüli
egyéb, úgynevezett másodlagos aktinidák kivonását is a kiégett üzemanyagból. A másodlagos aktinidák újrahasznosítását ma elsősorban negyedik generációs reaktorokban képzelik el. A visszamaradó nagy aktivitású hulladékot ugyanúgy
üvegesítik, mint az előző esetben, ám ennek a hulladéknak

az aktivitása és radiotoxicitása lényegesen kisebb, mint a napjainkban már ipari gyakorlatban alkalmazott feldolgozásnál.
A reprocesszálás igen komplex és drága technológia, ebből
adódóan csak néhány ország rendelkezik vele, így a világban
keletkezett kiégett üzemanyagnak is csupán egy részét tudják egyelőre feldolgozni. Magyarország egy ilyen technológiát
külföldi szolgáltatásként tudna igénybe venni, de hogy erre
sor kerül-e egyszer, az még a „jövő zenéje”.
A nemzeti politika szintjén még nem született végleges
döntés a nukleárisüzemanyag-ciklus záró szakaszára vonatkozóan, és a nemzeti program is több opciót tartalmaz. Fontos
volt azonban kijelölni egy úgynevezett referencia-forgatókönyvet, amely alapján a kiégett üzemanyag kezelésével kapcsolatos hosszú távú költségek meghatározhatók. Ez a referencia-forgatókönyv a kiégett üzemanyag közvetlen elhelyezése egy hazai mélységi geológiai tárolóban, amelyre vonatkozó
költségbecslés alapján teljesít a Paksi Atomerőmű évről évre
befizetést a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba.

Kiáramló, 3-4 °C-kal
melegebb levegő
Átrakógép

Kiégett üzemanyagkazetták tárolócsövekben
Árnyékolófal
Beömlő hideg levegő

A Pakson üzemelő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának
keresztmetszete
Az alkalmazott stratégiánk a lépésről lépésre, mérlegelve
történő előrehaladás. Az előrehaladást a végpont, a mélységi
geológiai tároló telephely kiválasztásának végrehajtása jelenti, míg a mérlegelés a nukleárisüzemanyag-ciklus záró szakaszára irányuló szolgáltatások és kutatás-fejlesztési tevékenységek nyomon követésében érhető tetten. A kutatás-fejlesztési
munkákba hazai egyetemek és kutatóintézetek is sikeresen
kapcsolódtak be.
A fentiek is jól támasztják alá, hogy a kiégett üzemanyag
hosszú távú kezelési stratégiájának kiválasztásakor sok szempont – a teljesség igénye nélkül: biztonsági, műszaki, társadalmi, gazdasági – mérlegelését kell elvégezni, folyamatosan
lekövetve a világban és hazánkban végbemenő változásokat. ¡

zöldkörnyezet
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Együtt az erdők
felfalása ellen
Több mint egymillióan írták már alá
azt a petíciót, amelyben egy erős erdővédelmi törvényt sürgetnek az Európai
Uniótól, olyat, amely megálljt parancsol
az erdőpusztításhoz vezető fogyasztásnak, és ezáltal a jövőnket is megóvja.

V

ilágszerte megdöbbentő ütemben tűnnek el az erdők és a természetes élőhelyek. Emiatt egyre kisebb mértékben tudják
betölteni szerepüket az éghajlatváltozás elleni küzdelemben,
a biológiai sokféleség megőrzésében vagy az olyan ikonikus fajok
védelmében, mint például a jaguár. Az erdőpusztulás egyik fő oka
közvetlenül kapcsolódik azokhoz az élelmiszerekhez, amelyeket
Európában is fogyasztunk. Ilyenek például a főként állati takarmányként használt szója vagy a pálmaolaj, melynek termesztéséhez természetes erdőket, őserdőket irtanak ki, hogy kiszolgálják
a nemzetközi piac igényeit.
A jelenlegi EU-s szabályozás megengedi, hogy az erdőirtással összefüggésbe hozható termékek eljussanak az EU piacára.
Most azonban az európai zöld megállapodás (EU Green Deal)

keretében az Európai Bizottság először vizsgálja, hogyan lehetne
kezelni a globális erdőirtást a piac szabályozásán keresztül. Ezért
a Bizottság 2020 szeptemberében nyilvános konzultációt indított
„az erdőirtás kezelésére irányuló további jogalkotási és nem jogalkotási intézkedések értékeléséről”.
Erre reagálva indított petíciót a WWF, a Természetvédelmi
Világalap más civil szervezetekkel, a többi között a Greenpeaceszel együtt. A petíciót – melyet világszerte már több mint egymillióan írták alá – itthon a Felelős Gasztrohős civil szervezet és
a Jane Goodall Intézet is támogatja. ¡

A biomassza-alapú gazdaság fejlesztése
Magas szintű európai uniós szakpolitikai fórum alakuló ülésén mutatta be
novemberben Magyarország a hazai
Bioeast kezdeményezés eredményeit.

A

magyar javaslatra létrejött, 2016 óta működő és 11 keletközép-európai országot összefogó Bioeast kezdeményezés célja a fenntarthatóságalapú nemzeti stratégiák kidolgo-
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zása, valamint az uniós kutatási forrásokhoz való hozzáférésért erőteljes
és sikeres lobbitevékenység.
Magyarországot a szakpolitikai fórum alakuló ülésén Juhász Anikó,
az Agrárminisztérium helyettes államtitkára képviselte, aki megemlítette, hogy hazánk aktív, társelnöki szerepet vállal a Kutatási és az Agrár Bizottság közös tanácsadó testületének Agrártudás és Innovációs
Rendszerrel foglalkozó stratégiai munkacsoportjában. Ezzel elősegítve,
hogy az új KAP (a közös agrárpolitika) tervezésekor a hazai gazdálkodók számára kialakított fenntarthatósági tanácsadási és innovációs szolgáltatások a legjobb európai gyakorlatokon alapulhassanak, másrészt,
hogy minél objektívebb és pozitívabb kép alakulhasson ki a magyar tudásközvetítő szereplőkről, továbbá a jó gyakorlatokról.
A rendezvény egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy a biomaszsza fenntartható használata az agráriumon túlmutató stratégiai kérdés.
A biomassza-alapú gazdaság alapját maga a biomassza adja, amelynek
legnagyobb része a mezőgazdaságban és erdészetben képződik. Fenntartható feldolgozásuk, a felhasznált erőforrások visszapótlása azonban
túlmutat rajtuk, ezért a biomassza-alapú gazdaság széles körű, ágazatok közti együttműködést igényel. A biomassza-előállító mező- és
erdőgazdasági, valamint egyéb ipari szereplők számára akkor lesz vonzó
a fenntartható és körforgásos modell, ha kedvező üzleti lehetőségeket
látnak benne. ¡

inno -tér

mobilkommunikáció, adatforgalom • vörösen világító szem, vicsorgó fej, farkasüvöltés

Javultak az idősebbek digitális képességei
A koronavírus-járvány megjelenésével és
a korlátozó intézkedések bevezetésével
párhuzamosan érzékelhetően javultak
az idősebb korosztály digitális képességei
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
(NMHH) legfrissebb felmérése szerint.

A

reprezentatív kutatás egyértelműen megmutatta, hogy a pandémia megjelenése óta a hatvan év fölöttiek körében is nőtt
az igény a telefonáláson és SMS-küldésen túlmutató, adatforgalmat igénylő mobilkommunikációra. A megkérdezettek válaszaiból kitűnik, hogy a nagymamák 82, a nagypapák 78 százaléka rendelkezik mobiltelefonnal, ám az idős nők mindössze 12, a férﬁak
14 százaléka képes vagy lenne képes egyedül elboldogulni egy
okostelefon funkcióival. A felmérés ugyanakkor kitér arra is, hogy
az idős korosztály jó része még mindig régebbi generációs – 2G-s
vagy 3G-s – telefonokat használ, éppen ezért az NMHH a honlapján tízpontos ajánlással segíti a mobiltelefonkészülék-vásárlásban a fogyasztókat, kitérve a többi között az átviteli sebességre,

a kijelző méretére, felbontására, az akkumulátor által biztosított
üzemidőre, a töltési módra és a jelszótárolásra. A hatóság külön
felhívta a ﬁgyelmet arra is, hogy a hazai mobilszolgáltatók mindegyikénél létezik elérhető áron olyan konstrukció, amelynél a népszerű üzenetküldő, audio- és videocset-alkalmazások által felhasznált adatmennyiség nem számít bele az adatforgalomba. ¡

Medveriasztó robotok A
Mióta Európában védett állattá nyilvánították a medvéket, elsősorban a Kárpátokban jelent komoly gondot
az elszaporodásuk. A helyzet Japánban sem sokkal jobb,
a szigetországban tavaly 157 ember sérült meg a vadállattal való találkozás során. A probléma megoldására
vörösen világító szemű, farkasra emlékeztető robotokat fejlesztettek ki és állítottak őrszolgálatba.

inno -tér

robotokat gyártó Ohta Seiki cég
az elmúlt két évben 70 darabot adott
el a Monster Wolf nevű szerkezetekből.
Működésük lényege az a mozgásérzékelő,
amely azonosítja a közeledő medvéket,
és ezzel párhuzamosan aktiválja a robot
különféle telepített funkcióit. A medvék
számára nyugtalanító impulzusok között
egyebek mellett vörösen világító szem, ideoda forduló, vicsorgó fej szerepel. A hatékonyság növelése érdekében a rendszert
60 különböző hangot produkáló szoftverrel erősítették meg; a repertoárban fellelhető kutyaugatás, farkasüvöltés, vadászfegyver-ropogás és nehézgépek zaja is.
A Monster Wolf által kiadott hangokat
körülbelül egy kilométeres távolságból is
lehet észlelni.
A robotgyártó cég szerint a szerkezet
jól érzékelteti a vadállatokkal, mikor tévednek rossz területre. A medvék helyzetét
azonban nagyban nehezíti, hogy az erdőirtások miatt az élőhelyük fokozatosan
szűkül. A 80 centi magas, 1,2 méter hosszú,
szőrborítással kiegészített Monster Wolfot, a hatás kedvéért, állványra szokták helyezni. A robot ára megközelíti a négyezer
dollárt, éppen ezért a szerényebb jövedelmű gazdák számára bérlési lehetőséget is
kidolgozott a forgalmazó vállalat. ¡
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Szerző:: Bencze Áron

Kinyílt
Pandóra
szelencéje

Napjainkra a techipar legnépszerűbb cégei váltak az emberiség történetének
leggazdagabb vállalataivá. Többségük nem hardverekkel vagy szoftverekkel
kereskedik, hanem magukkal a felhasználókkal. A Netflix saját gyártású
dokumentumfilmjében próbálta meg feltárni a közösségi média veszélyeit.
A „továbbképzést” a Facebook, a Google és az Instagram egykori fejlesztőitől
kapjuk, és nem igazán fogunk örülni neki.

I

dén szeptembertől érhető el magyar felirattal a The
Social Dilemma (Társadalmi dilemma) című ﬁlm, mely
világos képet ad arról, hogyan hálózza be felhasználóit
a közösségi média. A techvilág üzleti modelljéből teljesen kiábrándult szakértők, vezető fejlesztők és igazgatók vallanak a kamera előtt arról, miképp tették bizonyos
szempontból rosszabbá a világot. Abban mindannyian
egyetértettek, hogy az eredeti szándékuk egészen más
volt, és maguk sem gondolták volna, hogy új platformjaik
révén rendszerszintű változások jöttek létre a hétköznapokban. A több milliárd felhasználóval bíró oldalak mára
önálló életre keltek, ráadásul az emberek is egészen máshogy kezdték használni a közösségi média felületeit, mint
ahogyan azt eredetileg várták.
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Te magad vagy a termék
Természetesen az egyedfejlődés nem magától és spontán ment végbe,
hanem egy precízen megtervezett üzleti modell szerint. A ﬁlmben arcukat és nevüket vállaló kiugrott techguruk beszélnek arról, hogy a Google
nem csupán egy keresőmező, a Facebook pedig nem pusztán egy hely,
ahol láthatom, mi történik a barátaimmal. Ezek az oldalak alapvetően a ﬁgyelmünkért versengő platformok, ahol egy komplett tudományág foglalkozik azzal, hogyan ismerjék ki minél alaposabban a szokásainkat, személyiségünket és az érdeklődésünket. A rólunk szóló adatgyűjtés célja nem
a személyes információink eladása, hanem egészen egyszerűen a reklámok
hatékony célba juttatása. Az úgynevezett megﬁgyelő kapitalizmus stratégiája sikeres. Hosszú évek óta fejlesztők hada dolgozik azon, hogy feltörjék
az emberi elmét, és átvegyék az irányítást a felhasználói aktivitás felett.
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Az eszközalapú technológiai környezet abban különbözik
a szimpla tárgyaktól, hogy nem csupán várja, hogy foglalkozz vele, hanem elcsábít és manipulál, hogy minél több időt
tölts a társaságában. Az említett platformoknak saját céljaik
és egyúttal eszközeik is vannak ahhoz, hogy megvalósítsák
az elképzeléseiket.
A közösségi oldalak ingyenesek a Föld minden egyes országában, miközben a Facebook, a Twitter több ezer embert
foglalkoztat világszerte, ráadásul a techipar rendkívül komoly eszközparkot és infrastrukturális hátteret igényel. Mégis, miből ﬁnanszírozzák akkor mindezt? És a fejlesztéseket?
Az általuk kínált szolgáltatások valójában nem ingyenesek,
a cechet a hirdetők ﬁzetik, akiket nyilvánvalóan nem felebaráti szeretet vezérel az üzlet során. Egy alapigazság szerint, ha
nem ﬁzetsz a termékért, akkor te magad vagy a termék – te,
a felhasználó. És éppen ettől olyan sikeresek ezek a vállalatok:
milliárdnyi „terméket” kínálnak nap mint nap, óráról órára,
akik önként használják az applikációkat és válnak függővé,

Generációs torzulás
Kutatások és tanulmányok sora foglalkozott a közösségi média hatásaival. Az eredmények egybehangzóan bizonyítják: az online térben
töltött idő érezhető mértékben befolyásolja a felhasználók hangulatát,
méghozzá negatívan. Amennyiben az onnan érkező információkat nem
fogadjuk kételkedéssel és kellő távolságtartással, könnyen depressziót
és önértékelési problémákat okozhatnak. A legveszélyeztetettebb korosztálynak természetesen azok a tinédzserek számítanak, akiknek még
fontosabb a pozitív visszacsatolás.
A felmérések szerint a tizenévesek folyamatosan azt lesik, kinek hány
új barátja, ismerőse van, kinek hányan lájkolják a fotóit, bejegyzéseit,
milyen kommenteket kap. Tovább súlyosbítja a helyzetet, hogy nyilvánvalóan mindenki szinte kizárólag a számára pozitív eseményekről számol be, a folyamatos csekkolások mellett a tinik könnyebben elhiszik,
hogy mások boldogabbak, jobb az életük, mint az övék, így a saját hétköznapjaik, élményeik egy idő után súlytalanná válnak, állandó hiányérzettel, szorongással küzdenek, és lehangoltságuk is fokozódik. Ez a re-

Milliárdnyi felhasználó nap mint nap, óráról órára önként használja
az applikációkat, és válik függővé, illetve tudattalan reklámfelhasználóvá.

illetve tudattalan reklámfelhasználóvá. A ﬁlm legérdekesebb
pillanatai azok voltak, amikor a rendszert egykoron létrehozó
fejlesztők vallottak saját függőségeikről. Egyikük az e-mailek
rabjává vált, másikukat a Snapchat-értesítések érdekelték
jobban saját gyerekeinél, volt, aki a Pinterest nélkül volt képtelen eltölteni egy órát. Nekik is időre volt szükségük, amíg
felismerték, hogy képtelenek kontrollálni az általuk létrehozott platformokat. Feltehetően sokaknak tűnnek túlzónak
ezek az állítások, az azonban vitathatatlan, hogy az elmúlt
évtized fejlesztései markáns változásokat eredményeztek.

akció egyáltalán nem véletlen. Bár tény, hogy biológiai szükségletünk
van a kapcsolatokra, ám az emberi szocializáció a szűkebb közösségünk
véleményére élezte ki érzékeinket. Millió évnyi evolúció áll emögött.
Arra azonban már nem vagyunk felkészülve, hogy ezrek kommenteljék
fotóinkat, bejegyzéseinket, gondolatainkat. Arra meg pláne nem, hogy
óránként lessük a visszaigazolást és megerősítést, hogy szépek, okosak
és viccesek vagyunk. Látszólag megéri küzdeni érte, ugyanis a kutatások azt is bebizonyították, hogy minél több lájkot és kommentet kapunk, annál több boldogsághormont termel az agyunk. A közösségi
oldalakon pusztán a tökéletesség látszatát keltik az emberek, és azok,
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frusztráltak lesznek. A fotószerkesztő programok felturbózott felvételei irreális elvárásokat ébresztenek önmagunkkal szemben is.
Ijesztően nő azoknak a ﬁataloknak a száma, akik a ﬁlterezett szelﬁk alapján műttetik át magukat.

akiknek mindez az életükben nem sikerül, frusztráltak lesznek. Ezt
támasztják alá az Egyesült Államokban mért adatok is, ahol a depresszióban szenvedők és öngyilkosságot elkövető 14 év alattiak
száma 2010-ig stabil volt, ám a Facebook, a Twitter, a Snapchat
elterjedésével ezek a számok meredeken emelkedni kezdtek:
a 15–19 év közöttiek körében 70 százalékkal, míg a kiskamaszoknál
150 százalékkal. És minden kórházba kerülő gyermek mögött ott
vannak a kétségbeesett családtagok is, akik nem értik, mi történhetett. És nem csak azoknál érzékelhető a változás, akik kórházba
kerültek; ez a generáció általában nem szívesen vállal kockázatot,
jóval kevesebben szereznek jogosítványt, töredékük randizott már
vagy volt bármilyen szerelmi élménye.

évvel korábban még csak 13 százalék volt. És ami felettébb aggasztó ebben, hogy a leginkább érintett, 10–15 éves korosztályhoz tartozóknak még nincs saját jövedelmük, emiatt ez a szám néhány
éven belül, ahogy munkába állnak, meredeken emelkedhet.
A plasztikai sebészek beszámolói szerint míg korábban a páciensek egy-egy híresség fotójával érkeztek a konzultációra, addig
manapság már saját, feljavított szelﬁjeik jelentik az igazodási pontot. A többség az orrát, a tokáját, a szemöldökét vagy éppen az ajkát szeretné átszabatni, ami azért meglehetősen komoly probléma, mert a telefonnal készített fotók eleve torzítanak. Az alany
arcától mintegy 30 centiméterről készített képek például optikailag 30 százalékkal nagyobbnak mutatják az ember orrát. E folyamatok megállításáért egyre többen sürgetik a szépészeti piac
kontrolljának bevezetését, ami a gyakorlatban azt jelentené, hogy
a beavatkozások előtt szakemberek vizsgálják meg a páciensek
mentális egészségét és önmagukhoz való viszonyát.

Filter a valódi arcra
Ebben a negatív folyamatban van meghatározó szerepük az elsőre
ártatlannak tűnő fotószerkesztő programoknak. Ráncok nélküli
bőr, kontúrosabb arccsont, teltebb ajkak – csupán néhány húzás
a ﬁlterek között, és máris kész a tökéletes szelﬁ. A szoftverrel manipulált fotók valóban gyönyörűek, és miután az emberek a manipulált képek alig 60 százalékát ismerik fel, így a felturbózott
felvételek irreális elvárásokat ébresztenek másokkal és önmagukkal szemben is. A jelenségnek már nevet is adtak: a „Snapchat
diszmorﬁa” (testképzavar) olyan ﬁatalokat érint, akik a ﬁlterezett
szelﬁk alapján műttetik át magukat. Számuk ijesztően magas, az
Amerikai Arcplasztikai és Rekonstruktív Sebészeti Akadémia
(AAFPRS) 2017-es felmérésében arról számolt be, hogy a sebészek
55 százalékának volt már olyan páciense, aki kifejezetten a szelﬁk
miatt szeretett volna valamilyen műtétet, miközben ez a szám egy
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Unalmas igazság
Már nem csak a meghamisított külső a mindennapos az online
térben, mind nagyobb problémát jelentenek a közösségi oldalakon
terjedő álhírek. A legfrissebb kutatások szerint a hamis információk ma már hatszor gyorsabban terjednek, mert sokkal érdekesebbnek tűnnek, mint a valódiak. Elég egy ﬁgyelemfelkeltő cím és
fotó, és máris özönlenek a kattintások, a kommentek és a megosztások az egyébként teljesen ismeretlen oldalról származó cikkre.
Ezek a tartalmak az ártatlannak szánt vicctől a szándékos károkozáson keresztül egészen a teljesen elborult összeesküvés-elméletekig terjednek. Közülük az egyik legemlékezetesebb a Pizzagate
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nevű fake news volt, amely szerint egy elit társaság prominens demokrata politikusok részvételével irányít egy pedoﬁlhálózatot egy
washingtoni pizzériából. Az online térben kezdődő szájkarate végül háromdimenzióssá változott, amikor 2016 decemberében egy
férﬁ gépkarabéllyal felfegyverkezve lépett be a pizzériába, hogy
önhatalmúlag felszámolja a pedoﬁlhálózatot. Jóllehet a fegyver is
elsült, végül senki nem sérült meg – a túlbuzgó szabadságharcos
négy év börtönbüntetést kapott.
Idén a koronavírus megjelenése újabb hullámot gerjesztett
a járvány terjedésétől pánikba esett felhasználók között az egész
világon. A WhatsAppon például nagy kört futott az az üzenet,
amely szerint a brit kormány megbízásából hatalmas lasagnét
sütnek a londoniaknak a Wembley-stadionban. Az ingyen falatok
reményében útra kelők bosszúságánál azonban jóval nagyobb
kárt okozott a nemzetközi kapcsolatokban az a sok-sok teória, amely a járvány megjelenését boncolgatta. A konteók (a szó
az angol conspiracy theory kifejezés magyar rövidítése – a szerk.)
közül – népirtás, maffiaszálak, gyógyszerbiznisz – a legnépszerűbbnek végül a kínai titkos biológiaifegyver-program bizonyult,
bár az Egyesült Királyságban sokakkal sikerült elhitetni azt is, hogy
az 5G terjeszti a koronavírus-fertőzést. A felháborodott olvasók
több mobilátjátszó állomást is megrongáltak. A vírus megjelenése
után ráadásul már az is komoly vitákat váltott ki a közösségi oldalakon, hogy a kínai ételek is fertőznek-e…

Természetesen a helyzet a pandémia előtt sem volt egyszerű:
a Trend Micro néhány évvel ezelőtti kutatása azt mutatta be,
hogy egy alig néhány hetes álhírkampánnyal milyen hatékonyan
rontható egy közéleti személyiség szavahihetősége. A recept egyszerű: az adott személyről szóló álhírek generálása mellett hamis
kommenteket is lehet vásárolni, ráadásul a célpont közösségi oldalakon való megjelenéseit is szisztematikusan tönkre lehet tenni.
A gyakorlat jó ideje kiválóan működik Mexikóban, ahol újságírókat
zaklatnak rendszeresen a drogkartellek irányítása alatt álló Twitter
botok. A Facebookon már egy ideje működik ugyan az úgynevezett Fact Check (tényellenőrző) szolgáltatás, amely minősítő címkékkel látja el a tartalmakat: a PolitiFact igaz, javarészt igaz, félig
igaz, javarészt hamis, hamis vagy ordító hazugság (Pants on Fire!)
címkéket használ. Ezek a címkék alapesetben valóban segíthetnek
a tájékozódásban, más kérdés, hogy az idei amerikai elnökválasztás megmutatta – számos posztot vagy csoportot töröltek –, sokak szerint továbbra is vitatható a rendszer objektivitása. Az álhírek terjedése alapvetően a felhasználókon múlik, hiszen csak ők
tudják megfékezni azzal, ha nem osztják meg az ellenőrizetlen tartalmakat. Felismerésükben segíthet a túlzó, szenzációhajhász cím,
a gyanús webcím, a helyesírási hibák a szövegben, a manipulált
képek és a forrás nélküli hivatkozások is.

Van remény?
Ahogy a dokumentumﬁlmben is elhangzik, nem magával a technológiával van baj, hiszen felbecsülhetetlen hozadékuk is van ezeknek a fejlesztéseknek; régen nem látott családtagok és ismerősök
találhatnak egymásra, jó kezdeményezések juthatnak el milliókhoz, és nem utolsósorban segít a kapcsolattartásban is. A probléma az egész világ mögött húzódó üzleti modellel kezdődik, és
magukkal az emberekkel is, akikből ez a típusú felület nemritkán
a lehető legrosszabbat hozza ki. Az optimista vélemények szerint
meg lehetne reformálni a közösségi médiát, például úgy, hogy a vezetőiket meg kellene győzni arról, hogy a szolgáltatásaikat etikusabban tervezzék a jövőben, emellett át kellene alakítani a kapitalista, proﬁtközpontú szemléletet. Ennek egyik eszköze lehetne, ha
az általuk gyűjtött adatokat megadóztatnák, és a digitális adatvédelem szabályozási rendszerét megreformálnák. Addig, amíg ezek
a kissé utópisztikus lépések nem valósulnak meg, nem élhetünk
önkéntes száműzetésben egy lakatlan szigeten, ezért némi tudatossággal és önfegyelemmel kordában tarthatjuk a platformokat.
Az említett ﬁlmben szereplő techguruk egyebek között azt tanácsolták: kapcsolj ki minden közösségimédia-alkalmazáshoz és
híralkalmazáshoz tartozó értesítést. Rezgés nélkül talán ritkábban
nézel rá a telefonodra. Töröld azokat az alkalmazásokat, amelyeket
már nem használsz. A YouTube megnyitásánál pedig ne az ajánlásokból válassz random, hanem csak azt nézd meg, amire valóban
kíváncsi vagy. A videomegosztó is kizárólag azért ajánl újabb és
újabb hasonló videókat, hogy még több időt tölts a platformon,
és így még több reklámot tudjon eladni. Az utolsó aranyszabály
pedig a hálószoba érintetlensége. A telefonok és egyéb okoseszközök éppen a pihenéstől veszik el az időt, ha még elalvás előtt is
átfutjuk postaﬁókjainkat, idővonalunkat és még utoljára a híreket.
A ﬁlm szereplői egyúttal arra is felhívták a ﬁgyelmet, hogy egyikük
sem engedi meg, hogy gyermekei regisztráljanak ezekre a felületekre. Ők már csak tudják, miért… ¡

Egyre komolyabb problémát jelentenek a közösségi oldalakon terjedő álhírek, és ez alapvetően a felhasználókon múlik,
hiszen csak ők tudják megfékezni azzal, ha nem osztják meg
az ellenőrizetlen tartalmakat. Felismerésükben segíthet
a túlzó, szenzációhajhász cím, a gyanús webcím, a helyesírási hibák a szövegben, a manipulált képek és a forrás
nélküli hivatkozások is.
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neurális hálózatok, mesterséges agy • adatelemzés, optimalizálás, infrastruktúra

Sebesen terjed az MI A
A mesterséges intelligencia (MI) nemcsak
az emberek által végzett feladatokat veheti át, hanem alapjaiban változtatja majd
meg a cégeket, hiszen ez a technológia az
iparosodás következő logikus lépcsőfoka.

Google, az Amazon és a Microsoft felhőalapú
rendszerei már mind képesek MI segítségével
elemezni és döntéseket támogatni. Ezek a cégek bérbe
is adják a mesterséges intelligenciát: a gyors számítókapacitás mellett nagy mennyiségű és sűrűségű adatot tudnak elemezni. A YouTube pedig már most több
pénzt keres hirdetésekből – 2019-ben összesen 15 milliárd dollár volt a hirdetési bevétele –, mint a hagyományos média legnagyobb szereplői, az ABC, az NBC
és a Fox csatornák együttvéve; ez pedig jól mutatja,
hogy mekkora ereje van a digitális vállalatnak. Ugyanakkor már nem csak a techóriások élnek az MI erejével, vállalatok ezrei használják ki a technológia adta
lehetőségeket. A McDonald’s MI-vezérlést tervez az
éttermekben, a Starbucks 2020 végére 4000, MI-vel
működő baristát fog alkalmazni, a 7-Eleven már meg is
nyitotta első, pénztáros nélkül működő üzletét – ahol
a vásárlók csak leemelik a polcról a termékeket, majd
egyszerűen kisétálnak a boltból; bankkártyájukat az
MI „szemei” segítségével terhelik meg – és az Amazon
is több Amazon Go boltot nyitott már meg hasonló
technológiával. Schannen Frigyes, a Roland Berger
partnere szerint hamarosan mindenki számára elérhetők lesznek az úgynevezett neurális hálózatok,
amelyek segítségével gyakorlatilag egy szuperfejlett
mesterséges agy fogja támogatni döntéseinket, érzelmi sallangoktól mentesen, kizárólag a releváns üzleti
tényeket ﬁgyelembe véve. ¡

Középpontban
az adattudomány
Becslések szerint háromévente megduplázódik az emberiség rendelkezésére álló digitális adatok mennyisége.
Az adattudomány a többi között olyan
globális problémák megoldásából is
kiveszi a részét, mint a koronavírusjárvány vagy az éghajlatváltozás.

É

vente egymilliárd dollárt keres azzal a streaming szolgáltató Netﬂix, hogy az adatelemzésnek köszönhetően
személyre szabott tartalomkínálattal célozza előﬁzetőit.
A Facebook felhasználói 30 milliárd fényképet, videót, szöveges posztot osztanak meg naponta. Az Egyesült Államokban már a cégek 92 százaléka fektet tudatosan az adattudomány (data science) területébe, és hétmillió betölthető
pozíció várja az adatok szakértőit. Ez csupán néhány el-
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képesztő szám az adatok világából, mégis jól mutatja, mekkora kincs
lett napjainkra az a felfoghatatlan mennyiségű információ, amelyet mi
magunk állítunk elő. Becslések szerint 2024-re 150 zettabájt (több mint
150 milliárd terrabájt) adat áll majd rendelkezésre globálisan, vagyis háromszor annyi, mint napjainkban. A big data óriási lehetőséget jelent
az emberiség számára, és minden jel arra mutat, hogy még jobban felforgatja majd az életünket. A legújabb irányokat például az információk
tárolásával, mozgatásával, illetve a kapcsolódó infrastruktúrával foglalkozó Data Engineer jelenti, míg a Data Scientist elsősorban az adatok átalakításán és optimalizálásán dolgozik, a Business Analyst feladata pedig
a kiértékelés és a döntéshozói kezekbe kerülő riportok elkészítése. ¡

inno -tér

Barabási Albert-László, Dashun Wang • Edward Glaeser • Pintér Gergő

Barabási Albert-László,
Dashun Wang

A tudomány tudománya

nek a kutatói karrier tervezhetőségéről
és a tudományos áttörés dinamikájáról. A rendelkezésükre álló big data
adathalmazok elemzésével olyan kérdésekre sikerül válaszokat adni, mint
hogy az életpálya mely szakaszában
írják a tudósok a legjobb műveiket,
melyek a szakmai siker és kudarc első
jelei, vagy éppen miként fejleszthető
a fiatal kutatók kreativitása és teljesítőképessége. A tudomány működését
befolyásoló tényezők mérhetővé váltak
– ezáltal pedig a jövő innovációi még
hatékonyabbak és eredményesebbek
lehetnek •

Libri Kiadó

A könyv egy új diszciplína, a tudomány tudományának eddig elért eredményeit, aktuális állapotát,
valamint jövőbeli lehetőségeit mutatja
be. A szerzők, a tudósvilág elé tükröt
tartva, azokat a mechanizmusokat
ismertetik, amelyek befolyásolják a tudományos fejlődés irányát és ütemét.
A szerzőpáros úttörő kutatásaiból
levont tanulságok valóságos térképet
rajzolnak a tudományos élet szereplői-

Edward Glaeser

A városi térségek számos kihívással
szembesülnek világszerte. A tudás,
a tehetség és a magas szintű fogyasztás mellett koncentráltan jelentkezik a szegénység és a környezeti
fenntarthatóság problémája, és egyre
nagyobb jelentőséget kap a boldogtalanság kérdésköre. E komplex kihívások
kezelésére a szerző összetett és kissé
talán szokatlan válaszokat ajánl.
Glaeser álláspontja szerint a városok
jelentősége mindenekelőtt abban áll,
hogy lehetővé teszik az emberek gyors
és hatékony együttműködését, a tudás
közös megteremtését, valamint a tanulás és az új információk folyamatos és
gyors áramlását. •

A város diadala
Hogyan tesz legnagyobb találmányunk
gazdagabbá, okosabbá, környezetkímélőbbé, egészségesebbé és boldogabbá?
Pallas Athéné Könyvkiadó

Hogyan tesznek minket a városok
gazdagabbá, intelligensebbé, zöldebbé, egészségesebbé és boldogabbá? A szerző történelmi időkön
átívelően elemzi a városfejlődés
és a gazdaság kapcsolatrendszerét, és értelmezi a városokat mint
a mindenkori társadalmak legnagyobb vívmányait.

Pintér Gergő

Új világok teremtése
Geometriai képzetek és képződmények

A könyv a legtöbbet formálódott
MateMorfózis-témák közös szálra felfűzött gyűjteménye. Célja az ismeretterjesztés, a matematikához fűződő
viszonyt tekintve laikus olvasókhoz
szól. A fejezetek egy-egy jelenséget
járnak körül a hétköznapi szemléletből kiindulva és a fantáziánkra építve.
Nincsenek benne képletek, hacsak nem
kifejezetten a matematikai nyelvezet
erejét szeretné éreztetni. Ahol lehet,
a szerző kerüli a szakkifejezések
használatát. •

Typotex Kiadó

Hogyan teremtünk? Miért teremtünk?
Mit teremtünk, és aztán mire használjuk?
Milyen viszonyban lesz az új világ a már
meglévőkkel? Hogyan alakulnak ki egy
általunk kitalált fantáziavilág törvényei?
Ki irányít, az alkotó/kitaláló vagy a mű,
amit létrehozott? Meddig tart a létrehozás, és honnan kezdődik egy ismeretlen világ felfedezése? És mi köze mindennek a valósághoz, az életünkhöz?
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szilárdtestfizika, kristályszerkezet, Orowan-hurok

Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: Encyclopedia of
Continuum Mechanics, Springer

Az SS John P. Gaines nem volt hosszú életű
hadihajó a második világháborúban. 1943
júliusában kezdte meg szolgálatát az amerikai ﬂottában, pár hónap múlva, november
24-én pedig már el is süllyedt. Vesztét nem
ellenség okozta: hirtelen kettétört a tengeren és elmerült, tíz embert vitt magával
a hullámsírba. Két hasonló, Liberty osztályú
teherhajó is így járt, több másiknál pedig
kevésbé végzetes, de hasonló probléma
jelentkezett: váratlan repedések a hajótesten. Amikor a hadsereg vizsgálatot indított,
anyagtudósok is részt vettek a munkában,
Constance Tipper vezetésével. A magyarázat viszont nem születhetett volna meg egy
másik tudós, Egon Orowan nélkül, aki megnevezte a két fő okot: az Atlanti-óceán északi részének hideg vizét és a hajók rossz minőségű hegesztését. Az áttörést elérő kutatót pár évvel korábban még Orován Egonként ismerték Magyarországon, az eset pedig jól mutatja, hogy bár elméleti szakember volt, tudásával a gyakorlatot szolgálta.

Orován Egon

Forrás: Wikipédia

A Liberty osztályú SS Schenectady
1943-ban, miután a dokkban egyszer csak kettétört

Orován 1902-ben született Óbudán,
műszaki aﬃnitását gépészmérnök édesapjától örökölhette. Miután a IX. kerületi álla-

Forrás: Magyar Tudomány

A hibás anyag
nyomában

mi főgimnáziumban leérettségizett, a Bécsi
Egyetemen tanult matematikát és természettudományi tárgyakat. 1928-ban a Berlini Műszaki Egyetemen mérnöknek készült, ám érdeklődése végül a szilárdtestﬁzika felé vitte. Doktorátusát már a kristályok töréséről írta 1932-ben, és mivel – részben zsidó felmenői miatt – nem talált munkahelyet, kutatni kezdett. A diszlokációk
foglalkoztatták, vagyis a szilárd anyagok
kristályszerkezetének különféle hibái, amelyek az atomok síkjában eltolásként, deformációként jelentkeznek. Két év múlva
elérte első komoly eredményét: két kollégájával, a brit G. I. Taylorral és Polányi
Mihállyal egy időben igazolta, hogy egy
korábbi diszlokációs elmélet (amelyet Vito
Volterra olasz ﬁzikus dolgozott ki 1905ben) megmagyarázza a rugalmas anyagok
deformációját. Később kijavította Taylor
hibás értelmezéseit, mire a brit professzor
meghívta őt cambridge-i házába.
A zsidótörvények és a közelgő háború
miatt Orován végül el is költözött Cambridge-be, ahol a neves egyetemen, illetve
a Cavendish Laboratóriumban folytatta
kutatásait 1950-ig. Ekkor publikálta másik

INDEX

Két diszlokációrajz Orován egyik
első tanulmányából

nagy hatású tanulmányát, amelyben leírta, hogy egy kristályon belül található,
kivált idegen anyagot önmagukba záródó
diszlokációvonalak veszik körül – ma ezeket Orowan-hurkoknak hívják. A gyakorlatban a hadihajók állapota mellett gleccserek
mozgására és tektonikai folyamatokra is
magyarázatokat keresett, e szempontból
legjelentősebb művét pedig a hideg- és
meleghengerlés nyomásviszonyainak vizsgálatáról írta.
1950-ben elhagyta Angliát, és az Egyesült Államokba költözött. Ünnepelt kutató
volt, válogathatott az állásajánlatok között
(például Wigner Jenő is hívta Princetonba). Végül a Massachusetts Institute of
Technology (MIT) meghívását fogadta el,
és a neves műszaki egyetem gépészmérnöki tanszékének professzora lett, így az
angliai Cambridge után az amerikaiban telepedett le. Diákjai kiváló tanárként emlékeztek rá; a tanítás mellett több cégnek
is dolgozott tanácsadóként, élete vége felé
pedig a közgazdaságtanba is belekóstolt.
1968-ban ment nyugdíjba, de 1989-ben
bekövetkezett haláláig fáradhatatlanul kutatott. Amikor a Cavendish Laboratórium
1946-ban megünnepelte Newton születésének 300. évfordulóját, Kármán Tódor is
odautazott Amerikából, és így emlékezett
vissza az eseményre: „Nekem személyesen
nem maga a kiállítás okozta a legnagyobb
örömet, hanem az, hogy az előadó ugyanolyan vaskos magyaros kiejtéssel beszélt,
mint én.” Az előadó Orován Egon volt. ¡

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonproﬁt Kft. 19, 27 • ELTE TTK Biokémiai Tanszék Motor Farmakológiai Kutatócsoport 16–17 • Fermentia Kft. 28–29 • Infoware Zrt. 36–37, B4 • MEDICOR Elektronika Zrt. B2 • Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. 38–39 • Weszta-T Kft. B3
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