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feljebb abban az esetben képzelhető el, ha egy gyáróriás

vállalati elvárás, specifikáció, egyedi technológia, saját
kutatás-fejlesztés, na, az ilyen helyre bármikor beléphet egy
frissen végzett mérnök. De ki akar ilyen helyen dolgozni?
A végzettek a diploma átvétele után szembesülnek azzal,
hogy a megszerzett tudásuk sokszor nem konvertálható át
gyakorlati jártasságra valódi vállalati környezetben. Ám ha
belegondolunk, ez a hat-kilenc hónap gyorsan elrepül.
Ha ennyi idő alatt beletanul a fiatal szakember a csúcstechnológia működtetésébe, annak fejlesztésébe, akkor ez azt
jelenti, hogy a felsőoktatási intézményben olyan alapot
kapott, amire építkezni lehet. Kihívás ez a legfeljebb háromnegyed év, de megéri a rájuk váró feladatok megoldásához
szükséges képességek, készségek fejlesztése.
Ettől függetlenül a mérnökök rugalmasabb, a piaci
igényekre szabott képzése sürgető és indokolt.
Megfelelő arányok mellett.
Szegedi Imre
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Interjú Schwab Richárd gasztroenterológus, kutatóorvossal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Óriások vállán
naggyá lenni
„Hihetetlen érzés volt, hogy van egy módszerünk, amelynek segítségével előre meg tudjuk
mondani, hogy egy daganatos beteg egy adott gyógyszerre reagál. Azt gondoltuk, miénk
a világ” – nyilatkozta magazinunknak Schwab Richárd gasztroenterológus, kutatóorvos,
akit ifj. Duda Ernő ajánlott. A szakember szerint a negyven-ötven éves kor felett jelentkező betegségek részben az antibiotikumok túlzott használatához köthetők.

Előző nyilatkozónk, ifj. Duda Ernő azért ajánlotta, mert
kevés példát tud arra, amikor valaki orvosként, kutatóként
és üzletemberként is kimagasló eredményeket tud elérni.
Szerinte az Ön életútja példakép minden fiatal számára.
Hogyan fér meg egymás mellett a három – orvos, kutató és
üzletember – világ?

Elvétve van arra példa, hogy valaki „generációs előzmények” nélkül
hoz létre maradandót. Hatalmas szerencsémnek tartom, hogy eddigi életemet végig meghatározták olyan szakmai óriások, akiktől
folyamatosan tanulhattam, illetve akik a maguk területén mind
maradandót alkottak.

– Elsősorban orvosnak és kutatónak tartom magam. Meggyőződésem, hogy az orvosi szakma mesterségszerűen tanulható, az újabb
és újabb belépők elődeik, a szakma óriásainak vállain jutnak előre.

Kik az Ön óriásai?

– Az elsők között szeretném Pap Ákos professzort említeni, akinek
a mestere a magyar gasztroenterológia megalapítója, Varró Vince
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professzor volt. Utóbbi a legendás magyar belgyógyásztól, Hetényi Gézától tanult, ő pedig Korányi Sándor tanítványa. Ákos ennek a Korányi–
Hetényi-iskolának a letéteményese, aki nemcsak nagy elméleti tudással
és kivételes klinikai tapasztalattal rendelkezett, de már az 1970-es években a világ vezető tudományos folyóiratában közölt első szerzős cikket
saját beteganyagon végzett megﬁgyelésekről, melyekhez a gyógyszerhatóanyagok fejlesztését, szintetizálását is saját maguk végezték. Amikor
csatlakozhattam hozzá tanítványként, az akut hasnyálmirigy-gyulladás
kezelésével kapcsolatos klinikai kutatásai folytak. Ákos munkacsoportja
ismerte fel először, hogy a gyulladás súlyossága a bélben dől el – az onnan felszívódó bakteriális fragmensek felelősek a magas halálozást okozó szövődményekért –, a kezelést teljesen új alapokra kell helyezni. Ezt
a munkát is patkányokon, majd szarvasmarhákon kezdték. A klinikai
alkalmazás kezdete volt abban az időben, amikor diákkörösként dolgozni kezdtem Ákosnál. Az addig 40 százalékos halálozással járó betegséget négy százalékra csökkentette a módszer. Egy magyar kisiparossal
gyártatta le a betegek kezelésében alapvető szerepet játszó tápszondát.
Később Ákossal részt vehettünk a Semmelweis Egyetem égisze alatt induló első ipari-egyetemi kutatóközpont életre hívásában, melynek születésénél Duda Ernő mellett a néhai Kéri György professzor és Sarkadi
Balázs akadémikus is rész vett. A célkitűzés az volt, hogy az ipar igényeit
összehozzuk az Egyetemmel és oktató kórházakkal. Ezek közül az egyik
intézmény a MÁV Kórház volt, ahol az akkori igazgató, Kamuti Jenő
segítségével közel ezer négyzetméteres területen a kutatás központja
jöhetett létre, szoros ﬁzikai kapcsolatban Ákos osztályával.
Az orvoslás, kutatás, üzleti véna közül melyik hozott érték,
vagy mindegyik önálló út?

– A vegyész végzettségű nagyapám a háború előtt gyáriparos és kutató-fejlesztő szemléletű ember volt, a nyolcvanas években volt olyan
szabadalma, amit értékesített. Orvosként viszont családi előzmények nélküli a pályám. A nagymamám mesélte mindig nevetve, hogy
az egyik ükapja volt orvos előttem.
Mikor dőlt el, hogy orvos lesz?

– Nagyon ﬁatalon. Négyéves lehettem, amikor kiderült, hogy édesanyám daganatos beteg. Eckhardt Sándor professzor volt az orvosa,
aki számomra egy csodálatos példakép. A hazai onkológia fantasztikus
alakja hihetetlen professzionizmusa mellett elképesztően emberséges
és kedves volt. Olyan szerettem volna lenni, mint ő. Öt éven át jártunk
az Országos Onkológiai Intézetbe, ahol mindent megtettek édesanyámért, de végül legyőzte a kór. Nem vad düh volt bennem, hanem az,
hogy én is úgy szeretnék segíteni, mint az édesanyám orvosai, akikben
feltétlenül bíztunk.
Azaz, a székesfehérvári József Attila Gimnáziumba úgy ment,
hogy onnan csak valamelyik orvosegyetemre vezethet az útja?

– Már általános iskolásként tisztában voltam a jövőmmel. A közelmúltban hunyt el a biológia-tanárnőm, Vastagh Rita, aki deklasszált családból származott, emiatt nem vették fel az orvosira az ötvenes években,
így végül biológiatanár lett. Azzal állt „bosszút” saját pályája kisiklása
miatt, hogy az életét tette fel arra, hogy orvosokat neveljen. A csillogó
szemű, érdeklődő ötödikes, hatodikos gyerekeket vette a szárnyai alá
(lelkesedésből és teljesen ingyen) és terelte őket az orvosi pálya felé.
A szakköröket a lakásán tartotta, délutánonként és hétvégén. Olyan
hatással volt ránk, hogy a tanítványok évtizedek múltán is visszajártak
hozzá, és konkrétan sorszámunk volt, hogy hányadikak vagyunk a sor-
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ban, akik az ő pártfogoltjaként választottuk ezt a pályát. Ebben
további inspirációt jelentett, hogy iskolánk diákja volt Semmelweis Ignác is. A megyei könyvtár falán, az egykori kollégium
épületén van emléktáblája, ami mellett mindennap elmentem.
A Semmelweis Egyetemen évfolyamtársa volt Peták
István – ő 2013-ban nyilatkozott sorozatunkban –,
akivel évtizedek óta együtt dolgoznak. Mi a története
ennek a különleges kapcsolatnak?

– Én már klinikus orvosként dolgoztam, István kutató volt az
Egyesült Államok, sőt talán a világ vezető gyermek onkológiai
kórházában, a St. Jude Children’s Research Hospitalban, Memphisben. A néhai Kéri György professzorral (akit mindenki
Jókaként ismert) nekünk Ákossal akkor már évek óta nagyon
sok közös kutatási projektünk volt. Jóka szakmai területe volt
a célzott onkológiai hatóanyagok fejlesztése, és ebben hihetetlen nemzetközi kapcsolatrendszere volt. Neki akkor alakult egy
nagyon komoly gyógyszerkutató cége német–amerikai háttérrel itthon, és az egyetemi együttműködéshez nyert egy akkor
gigantikusnak számító pályázati támogatást. Ennek az egyetemi projektnek lettem én a vezetője, és a régi barátság és egy kedves közös barátunk, Szegedi Zsolt révén Peták Pista hazacsábítása az első dolgunk volt. Akkor itthon nem nagyon lehetett
a külföldi laborok ﬁnanszírozási hátteréhez hasonló feltételrendszerről álmodni sem. Jóka ebben is zseniális volt. Az, hogy
ma mindketten itthon dolgozunk, túlzás nélkül az ő érdeme.
A „transzlációs” kutatólaborban Peták Pista nagy lehetőséget látott, amiért érdemes hazajönni az USA-ból. Ifj. Duda
Ernő volt az is, aki hozzánk irányította annak a bizonyos első
nemzetközi tudományos elismerést hozott betegünknek a lányát, akinek konkrétan már haldoklott az édesanyja áttétes
tüdőrákban. Akkor nekünk a kor színvonalát (a klinikai gyakorlat tekintetében) messze meghaladó kutatási eszközök
álltak a rendelkezésünkre. Az EGFR nevű onkogént vizsgáltuk
vastagbélrákmintákon. És akkor jött ez a tüdőrákos beteg,
akinél olyan eltérést találtunk, amit korábban még senki sem
írt le, de sejthető volt, hogy egy épp klinikai vizsgálatokban
megbukott gyógyszer ennél a betegnél mégis hatékony lesz
a génhiba miatt. A többi már történelem. A készítmény hatására e beteg pár héten belül lábra állt, majd teljesen felépült.
Mi írtunk egy nagy visszhangot keltett cikket egy vezető amerikai onkológiai szakfolyóiratba, és eldöntöttük, hogy erre céget alapítunk. Olyan paradigmaváltás volt, hogy molekuláris
diagnosztikával megismerhető, hogy miért nő egy daganat
és ez gyógyítható, hogy 32 évesen az ember ilyenkor érzi azt:
lépnie kell. És persze nagy szerencsénk volt, mert akkor lett
erre jogilag lehetőség, hogy közalkalmazottként céget hozhattunk létre az orvos és kutatói állásunk mellett, továbbá
hogy én pont végeztem a második szakvizsgámmal, és utána
fel tudtam adni a kórházi állásomat szakorvosként, és még
sok tényezőt említhetnék. De a lényeg, hogy a haldokló beteg
„feltámadása”, amit a szakma a bibliai történet után Lázáreﬀektusként ismer, olyan inspirációt adott, hogy nem néztünk hátra, csak előre. És ez azóta is így van.
Miért döntött úgy, hogy az orvosi mellé gazdasági területen is egyetemi szintű képzésre van szüksége?

Interjú Schwab Richárd gasztroenterológus, kutatóorvossal
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– Ezt Sarkadi Balázs akadémikusnak köszönhetem, aki a Kooperációs
Kutatóközpont szakmai vezetője volt, és nem hagyott ezzel békén.
Azt mondta, látszik, hogy fekszik ez nekem, és ügyesen szót értek
az üzleti világ szereplőivel, de megfelelő képzettség nélkül a hályogkovácsok színvonalán maradok. És miután az ötödévet az egyetemen Londonban végeztem, ami hihetetlenül szemléletformáló volt,
elhatároztam, hogy az angolszász világban szerzek diplomát. És olyan
szerencsém volt, hogy a CEU Business School ösztöndíjpályázatát
elnyerve nemzetközi MBA-képzésben vehettem részt három kontinensen hat országban két év alatt, ami tényleg jó alapot adott a későbbi üzleti tapasztalatszerzéshez. Utólag derült ki, hogy az ösztöndíj
egyik szponzora a Demján Sándor Alapítvány volt. Édesapámmal
a Balatonon voltunk, amikor megcsörrent a telefonom. Demján
Sándor hívott fel személyesen, hogy a jövőmről szeretne velem beszélni. A sok hihetetlen fordulat közül az életemben azt hiszem, ez viszi a pálmát. A villájuk teraszán beszélt velem két órát. Nem gyakran
történik ilyen az ember életében. Kértem tőle három nap gondolkodási időt, hogy újratervezzem az életem, de valójában ott és akkor
eldőlt. Haláláig közvetlen munkatársaként dolgozhattam mellette.
Egyik interjújában a 21. század genetikai forradalmának
egyik legnagyobb hatású munkájaként említette a Humán
Mikrobiom Projektet, amelynek keretében több száz önkéntes baktériumflóráját azonosították. Mi az a mikrobiom,
és milyen eredményeket hozott ez a projekt?

– Érdekes, hogyan kerültem kapcsolatba a mikrobiommal. Vettünk
egy különleges, új generációs génszekvenáló eszközt 2010-ben, aminek kerestük az új klinikai alkalmazási lehetőségeit. Gyakorló klinikusként nagyon sokszor találkoztam olyan krónikus gyulladásokkal, amelyeknek a kezelésére antibiotikumot adtunk, de kórokozót
nem lehetett kitenyészteni a mintákból. Itt volt saját praxisomban
a Helicobacter pylori, amelyet fénymikroszkóppal könnyebb detektálni, kitenyészteni szinte lehetetlen. Evidens volt, hogy a molekuláris diagnosztikai módszerek sokkal érzékenyebbek lesznek.
A 2013-ban publikált Humán Mikrobiom Projekt eredménye óriási
döbbenet volt. Kiderült, hogy nem is a fertőzések lesznek az igazi
diagnosztikus célpontok, ezek csak a jéghegy csúcsai… a velünk
élő baktérium- (és vírus-) ökoszisztéma jellegzetességei, változásai
sokkal nagyobb gyógyászati jelentőséggel bírnak, és például szoros
kapcsolatban vannak az elhízással és a kettes típusú diabétesszel.
A velünk élő baktériumﬂóra fajgazdagságának a pusztulása, degenerációja – például az antibiotikum-túlhasználat miatt –, illetve
bizonyos fajok túlszaporodása befolyásolja az egészségünket. Nem
szoktunk ebbe így belegondolni, de annak ára volt, hogy a fertőző
betegségek visszaszorításával, a javuló életkörülményekkel a várható élettartamunk jelentősen nőtt: a jellegzetesen a negyvenötven éves kor felett jelentkező betegségek összefüggésben vannak a bélﬂóra degenerációjával, ami például az antibiotikumok
és az élelmiszer-tömegtermelés következménye. Ez az ára annak,
hogy nem halunk meg tüdőgyulladásban vagy éhínségekben tízhúsz-harminc évesen. A csodálatos persze az, hogy ezeket most
célzottan, „oki” módon, ugyanúgy regenerálni, ezáltal a betegségek okát gyógyítani lehet. Csakúgy, mint 2003-ban a tüdőrákos
nőbetegünk esetében. Ez a világ teljesen magával ragadott.
Hogyan befolyásolhatjuk a mikrobiomunkat? Miből kellene sokat, többet fogyasztani?
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– Az egészséges mikrobiom – leegyszerűsítve a bélﬂóra – alapja
a nyers zöldségekben gazdag táplálkozás, rendszeres testmozgás
és az alvás. Nem elhanyagolhatók persze a környezeti ártalmak
sem, a dohányzás, alkoholfogyasztás, légszennyezés, a stressz…
Sajnos nyilvánvaló, hogy a nagyüzemi élelmiszer-termelés is fontos
oka ennek. Vannak olyan adatok, hogy a fejlett világ mezőgazdaságában élenjáró államokban előállított sárgarépák – melyeket
félreértés ne essék, nem is földben, hanem tápoldatokban, adott
méretre és formára növesztenek pontosan kontrollált körülmények között, és optikailag tökéletesek –, nos, ezeknek a mikro- és
nyomelemek diverzitása és beltartalma mintegy 80 százalékkal
csökkent az ötven évvel ezelőtti hagyományos kertészeti, istállótrágyás, manufakturális termeléshez képest. Ugye annak megint
„társadalmi” ára van, ha olcsó és szép árut lehet a szomszédos diszkont élelmiszerboltban venni, amit még csak meg sem kell mosni,
és mind egyforma. Miközben arra koncentrálunk, hogy a termelés
során a vegyszerek ne maradjanak a terményben, sajnos a földek
baktériumdiverzitása vagy súlyosan károsodott, vagy eleve kontrollált tápoldatokban fejlődött a növény, ami nem is tartalmazhat
a természeteshez közeli ásványi anyagokat.
Ha a földben élő baktériumok fajgazdagsága lecsökken, a növények sem tudják felvenni a számukra fontos mikro- és nyomelemeket, ezért védtelenebb lesz a növényi immunrendszer a legkülönbözőbb kórokozókkal szemben. Ezt a folyamatot az élelmiszerlánc
csúcsán álló ember is megszenvedi, hiszen ásványi anyagban szegényebb termékekhez jutunk, ami a mi bélﬂóránk diverzitását is
tönkreteszi.
Némi túlzással állítható, hogy nincs olyan rádió- és tévécsatorna, ahova ne hívták volna meg az elmúlt években.
Hogyan lett a gasztroenterológia celebje?

– A tudományos ismeretterjesztést nagyon fontosnak tartom,
szakmai kérdésekről szívesen beszélek, de arra kínosan ügyelek,
hogy ezek soha ne rólam szóljanak.
Ha már ismeretterjesztés: nem teljesen világos számomra,
hogy mi a kapcsolat a bél és az agy között?

– Valóban egyre többször hangzik el a bél-agy tengely kifejezés.
Harminc éve beszélünk erről, de a jelenség megfogható, leírható
tudományos háttere sokáig hiányzott. Úgy tűnik, hogy a bél- és
az idegrendszer között a mikrobiom a kapocs. A bennünk élő bak-

Schwab Richárd 1971-ben született Székesfehérváron.
1989-ben érettségizett a székesfehérvári József Attila Gimnáziumban. A Semmelweis Egyetemen 1995-ben diplomázott,
majd a belgyógyászat és a gasztroenterológia területén szerzett szakvizsgákat. 2008-ban a CEU-n és a Purdue Egyetemen
duális képzésben nemzetközi MBA-diplomát szerzett. Tíz évig
dolgozott a nagy forgalmú hazai gasztroenterológiai centrumokban Pap Ákos tanítványaként. Éveket töltött külföldi egyetemeken (Bázel, Bécs és London), részt vett egy új gyógyszerhatóanyag preklinikai és klinikai fejlesztésében. Számos nemzetközi cikk szerzője és feltaláló szabadalmakban. Orvosi és
tudományos eredményei elismeréséül 2006-ban a Magyar
Gasztroenterológiai Társaság Magyar Imre-emlékelőadás díjjal
jutalmazta.

portré

Interjú Schwab Richárd gasztroenterológus, kutatóorvossal

tériumok által termelt anyagcseretermékek, hormonszerű anyagok, illetve az általuk keltett gyulladások nagy szerepet játszanak
egyes idegrendszeri betegségek kialakulásában.
Azt vallja, itthon is el lehet érni nemzetközi sikereket. Ebben azért benne van, hogy lehet, de nehezebb, mint Londonban vagy New Yorkban. Mégis miért?

– A hamis realisták mottója, hogy külföldön minden könnyebb,
bezzeg itthon minden sokkal nehezebb, mert nincs se ez, se az.
Nem igaz. Mindenütt nehéz, mindenütt meg kell dolgozni a sikerekért. Az elmúlt két évtizedben nem volt olyan ötletünk, ami azért
hiúsult volna meg, mert itthon nem volt rá forrás. A siker egyik
kulcsa, hogy a kudarc okát az ember ne csak keresse önmagában,
hanem meg is találja, és utána tudjon változtatni. És ez nehéz.
Néhány éve arról beszélt, hogy az egyetemi év folyam-találkozót Németországban tartották, mert az volt a legkézenfekvőbb helyszín a sok külföldön dolgozó egykori csoporttárs miatt. Hogyan lehetne a többieket hazahozni?

– Aki a mi korosztályunkból kiment és kint sikeres lett, az szerintem
aktív éveiben már nem tér vissza. Nagyon összetett, hogy miért,
erről könyvet lehetne írni. És az okok között a hazaszeretet hiánya
nem szerepel. Én azt hiszem, hogy mindenki a lelke mélyén itthon

érzi magát otthon. És talán nyugdíjasként hazajön. Én ezt nagyon
remélem, mert ezek az emberi kapcsolatok nagyon hiányoznak.
Háromévnyi svájci kaland után költözött haza, mert az itthoni kulturális közegben érzi legjobban magát. Többször
nyilatkozta, hogy imádja a színházat, a független társulatok produkcióit. A koronavírus-járvány idején ez az élmény
nem adatott meg. Hogyan pótolta az eﬀéle ingereket? Elmerült a munkában?

– Nagy szerelmem a színház, a természet és a gyógyfürdők. A járvány idején orvosként és a gyerekek mellett kikapcsolódásként ez
borzalmasan hiányzott. Sokat jártuk a természetet és futottam,
rákaptam a főzésre is. Most igyekszem mindennap pótolni és hálát
adni a Jóistennek, hogy a szűkebb családunkat megkímélte a járvány. Rendkívül szerencsésnek érzem magam.
Kit ajánl következő interjúalanynak?

– Ki mást, mint Mechtler László neuro-onkológus professzort,
aki Ausztráliában született, Amerikában él, de az egyik legnagyobb
magyar hazaﬁ és a legkiválóbb orvos, akivel valaha találkoztam.
Ő indította el azt az ösztöndíjprogramot, amely eddig több mint
ötszáz magyar orvos amerikai képzését támogatta az elmúlt huszonöt évben. ¡
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mRNS -alapú rendszer • biológiai kockázat

A nyirokér-növeke dést A
serkentik

Forrás: Semmelweis Egyetem

A koronavírus-vakcinafejlesztés során használt
mRNS-alapú rendszer alkalmas lehet a károsodott nyirokerek növekedésének serkentésére is,
így például a nyiroködéma kezelésére.
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nyirokrendszer fő feladata a folyadékegyensúly szabályozása, a zsírok felszívása a bélből, továbbá lényeges az immunvédekezésben
is. A nyirokrendszer részét képezik a nyirokerek,
amelyek számos új funkciójára derült fény az elmúlt években, szerepük van például a vérnyomás
szabályozásában, de az idegrendszerhez kapcsolódó betegségekben is. A Semmelweis Egyetem
Élettani Intézetének kutatói nemzetközi együttműködésben olyan mRNS-alapú rendszert dolgoztak ki, amellyel szervspeciﬁkus nyirokér-növekedés váltható ki. Publikációjuk a rangos Nature
Communications folyóiratban jelent meg.
Az mRNS-alapú koronavírus elleni védőoltás
lényege, hogy hírvivő RNS segítségével a vírusra
jellemző fehérje kerül a szervezetbe, melyet az immunsejtek felismernek, így később szükség esetén
az immunrendszer el tudja pusztítani a bejutott
vírust. A mostani kutatás során ugyanezt a rendszert használják, csak nem vírusfehérjét termeltetnek, hanem egy nyirokér-növekedési faktort
visznek be az mRNS-rendszeren keresztül, és ezzel
váltják ki a szervspeciﬁkus nyirokér-növekedést az
adott szervben. Ezzel jobban megérthető a nyirokerek egyes szervekben játszott szerepe, valamint
állatmodellben képesek visszafordítani a nyiroködémát, amely alapja lehet későbbi terápiás megközelítésnek. ¡

Hormonok
a Balatonban
Az ELKH Balatoni Limnológiai
Kutatóintézet munkatársai arra
kerestek választ, hogy a Balatonban mérhető hormonkoncentrációk miként hatnak a gerinctelen modellszervezetekre.

A

z emberi eredetű szennyezések szintje a Balatonban és annak vízgyűjtőjében világviszonylatban mérve átlagosnak tekinthető. Bár
az emberre nem jelentenek veszélyt, a környezetben mérhető hormonkoncentrációk egyes
élőlényekben változásokat okoznak. A kutatók
vizsgálatából kiderült, hogy az alacsony koncentrációban, de tartósan jelen lévő egyes hormonok
is valós biológiai kockázatot jelentenek a gerinctelen modellállatokra, és ezzel a vízi ökoszisztémára. Ezért a felszíni vizek – kiemelten a Bala-
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ton – védelme érdekében fontosnak tartják, hogy a magasabb koncentrációjú akut
szennyezések mellett az alacsony koncentrációban hosszú távon jelen lévő szenynyezések vizsgálatára is ﬁgyelmet fordítsanak. A folyamatos és növekvő szennyezés
következtében a nem, vagy csak nehezen lebomló mikroszennyezők koncentrációja
növekedni fog a jövőben. Ma még nem ismert, hogy a sokféle gyógyszermaradvány,
illetve más toxikus szerves és szervetlen vegyület egyidejű jelenléte hogyan hat egymásra, továbbá az sem, hogy ez miként érinti az élővilágot. Az azonban bizonyos,
hogy a szennyezések kis koncentrációban is befolyásolhatják az élővilág stabilitását.
A vizsgálat eredményeit – a Pannon Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem munkatársaival közösen – az Environmental Science and Pollution Research, valamint
a Science of the Total Environment rangos nemzetközi szaklapokban publikálták. ¡

inno -tér
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Szerző: Horváth Dániel

Alkalmazkodóképességünk és a járvány
mentális hatásai

A koronavírus-járvány harmadik hulláma, úgy tűnik, véget ért, és beköszöntött a viszonylag
nyugalmasabb nyári időszak. Azt még nem tudhatjuk, hogy ősszel lesz-e újabb hullám, így
a bizonytalanság nem szűnt meg. Az egészségünket és az egzisztenciánkat érintő bizonytalanság hatalmas stresszt ró szinte mindenkire; az elmúlt másfél év megpróbáltatásaiban már
egyébként is nagy mentális terhet voltunk kénytelenek elviselni. Ez sokaknál pszichés betegségeket váltott ki, az eleve betegek helyzetét pedig súlyosbította. A járvány lelki egészséget
érintő hatásairól beszélgettünk Demetrovics Zsolt egyetemi tanárral, az MTA doktorával,
az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológiai Intézet Klinikai Pszichológia és
Addiktológia Tanszékének vezetőjével és Király Orsolyával, a tanszék adjunktusával.
Ők az MTA Orvosi Osztálya hírlevelében közöltek a témába vágó cikket.

E

lveszett generáció? – ezzel a címmel közölt a The Lancet orvosi szakfolyóirat nemrégiben kommentárt a COVID-19 világjárvány serdülők mentális egészségére gyakorolt hatásáról.
A címben arra a széles körben elterjedt nézetre utalnak a cikk
szerzői, akik az oslói Norvég Erőszak- és Traumatikusstressz-kutató
Intézet munkatársai, hogy az általános nézet szerint az elmúlt másfél év izoláltsága, félelmei nagyon komolyan károsíthatták a serdülők mentális egészségét. Olyannyira súlyos lehetett ez a hatás, hogy
az egész nemzedék „elveszett”, vagyis tömegeknél alakultak ki zavarok. Kérdéses azonban, mint írják, hogy ezeket a félelmeket az adatok
alátámasztják-e.

Nos, az első, nagy mintán végzett empirikus vizsgálat alátámasztja a félelmeket. Izlandi kutatók a serdülőkori depresszió
járvány előtti – 2016-os és 2018-as – gyakoriságát hasonlították össze a járvány utáni, pontosabban az első sokk utáni előfordulással. Összesen 60 ezer izlandi serdülő (13–18 éves ﬁatal)
adatait elemezték, és azt állapították meg, hogy a depressziós
tünetek szigniﬁkánsan gyakoribbá váltak körükben, a mentális jólétük pedig rosszabbodott. Jóllehet az utóbbi évtizedekben világjárvány nélkül is romlik a serdülők mentális egészsége, a járvány hatására ez a lefelé tartó trend még meredekebb zuhanásba kezdett.

tudomány
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A me
mentális egészség szempontjából a pandémiás
idős
őősszak szélsőségesen súlyos stresszhelyzetet teremt
m – a betegségtől való félelem, a halál mindenmt
naapi
p közelsége, a gazdasági hatások (munkahely
elve
v sztése), egzisztenciális bizonytalanság –, mely
ve
miind
n enképp alkalmazkodást kíván, ami nem lehee
tetltltleen. Az ember rendkívüli módon képes alkallma
mazkoodn
d i még a legextrémebb helyzetekhez is, vissz
szonnt
haata
t lmas különbség van az egyes személyek alk
alkallmaazkodóképességében.

Többen fordulnak mentális
panaszokkal szakemberhez
Ma már egyértelműen látszik, hogy a járványhelyzet valóban megnövelte a mentális betegségek kockázatát azoknál is, akik korábban nem küzdöttek ilyen kórképekkel, azoknál pedig főként, akik
eleve érintettek voltak.
„A felmérésekből egyértelmű, hogy számszerűleg is többen fordulnak mentális panaszokkal az ellátórendszerhez, és nagy valószínűséggel ez a hatás hosszabb ideig fog tartani – vélekedik Király
Orsolya adjunktus. – Ha esetleg most végleg lecsengene a járvány,
amiben én sajnos szkeptikus vagyok, a mentális következmények
hosszan fognak tartani. A hatás, ami a stresszt kiváltja, nem fog
eltűnni egyik napról a másikra. Sokan folytonos anyagi bizonytalanságba kerültek, és megváltoztak az életkörülményeik.”
Az ellátórendszer maga is megszenvedte a járványt úgy, hogy
eközben egyre többen igényelnék a segítséget. A szakemberek szerint most még nem látni, hogy a mentális egészségi panaszokkal
küzdők és a számukra nyújtott segítség mikorra tud úgy összehangolódni, hogy mindenki hozzájusson az ellátáshoz.
„Bár nagyon sok vizsgálat még folyamatban van, így egyelőre
nem lehet sok végleges kutatási eredményről beszámolni a világjárvány mentális egészséget illető hatásairól, de az biztos, hogy e
helyzet extrém kihívást jelent sok tekintetben mindannyiunk számára – állapítja meg Demetrovics Zsolt tanszékvezető egyetemi
tanár. – Ez a hatás mindenkinél eltérő mértékű, és a jellege is eltérő.
Már most is látható és becsülhető e hatások egy része, de sok következmény valószínűleg csak hosszabb távon fog jelentkezni.”
Az egyértelmű, hogy a mentális egészség szempontjából sokak életében ez az időszak szélsőségesen súlyos stresszhelyzetet
teremtett, és e stressz forrása igen sokrétű lehet. A legalapvetőbb
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ok magától a betegségtől való félelem, ugyanis az elmúlt másfél
évben mindannyian nagyon közel kerültünk ahhoz, hogy egy eddig ismeretlen vírus fertőzzön meg minket, amely az esetek egy
részében meglehetősen súlyos, akár maradandó betegséget, illetve
halált is okozhat. Ettől a fejlett nyugati világban az emberek már
sok-sok évtizede elszoktak. Magyarországon sem mindennapi
jelenség a halál közelsége, sem az erőszakos halálé, sem a fertőző
betegségek miatt bekövetkező halálé. Most azonban ezt a biztonságérzetet újra kellett értékelnünk, hiszen a veszély nagyon is valós
volt, illetve a nem beoltottak számára továbbra is valós.
Most jószerével egyik hétről a másikra nagyon közel került
az emberekhez a saját halálos megbetegedésük esélye, illetve
a szeretteik, különösen az idős hozzátartozóik súlyos megbetegedése és esetleges halála. Ez hatalmas stresszforrás, még akkor is, ha
a veszély megmarad a szorongás és a félelem szintjén, és nem történik tényleges tragédia a családban. Ám sokak számára ez nem
is csak szorongást, hanem valós veszteséget jelentett, mert sokan
vesztették el a koronavírus-betegség miatt közelebbi vagy távolabbi rokonukat, hozzátartozójukat, kollégájukat.
Azonban az elmúlt – szorongással és elszigeteltséggel telt –
másfél év hatásai korántsem csak ezekre a közvetlen következményekre korlátozódnak.
„Nagyon sok közvetett hatás is megjelenhet a járványhelyzetet
átélt emberek mentális egészségében. Hiszen a járványnak például
gazdasági hatásai is voltak, ami sokaknál a munkahely elvesztésével járt. De ha ez nem következett be, akkor is az ettől való félelem komoly egzisztenciális bizonytalanságot is okozott – folytatja
Demetrovics Zsolt. – Azok az intézkedések, amelyek a járvány
megfékezésére irányultak: a karantén, a társas együttlétek, a kikapcsolódás korlátozása, mind olyan helyzetet teremtettek, amelyekhez alkalmazkodni kellett.”

tudomány
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Az izoláció hatása az emberekre
Ez a korábban senki által nem tapasztalt helyzet igen eltérő mértékben és különböző módon hatott az emberekre. Teljesen másként érintette a szociális izoláció azokat, akik egyébként is egyedül élnek, mint az együtt élő családokat (amelyek esetében akár
még pozitív hozadékai is lehettek az összezártságnak, merthogy
a szülők például többet tudtak együtt lenni a gyerekeikkel). Ám
még abban az esetben is, ha ennek a különleges helyzetnek voltak olyan elemei, amelyeket pozitívan is értékelhetünk, e szituáció
úgyis plusz stresszhelyzetként hatott mindenkire, amihez alkalmazkodni kellett. Megint más volt a helyzet a rosszul funkcionáló
családoknál, ahol az összezártság az egyébként is meglévő feszültségeket a felszínre hozta, illetve fölerősítette.
Az új helyzet mindenképpen alkalmazkodást kíván. Ez nem lehetetlen, hiszen az ember rendkívüli módon képes alkalmazkodni
még a legextrémebb helyzetekhez is. Viszont hatalmas különbség van az egyes személyek alkalmazkodóképességében. Ez igaz
az egzisztenciális kihívásokra és az interperszonális helyzetekre,
illetve ezek szinte teljes hiányára is. Vannak, akik rugalmasabbak,
és könnyebben alkalmazkodnak a váratlan szituációkhoz, vagy introvertáltabbak, és így könnyebben viselik a szociális izolációt, míg
másoknak sokkal inkább lételemük az intenzív társas élet. Ezért
a lezárás időszaka nagyon különböző mértékben jelentett kihívást
az egyes embereknek.
A koronavírus-járvány – tavaly nyárhoz hasonlóan – „visszavonult”, mert a többi légúton terjedő betegséghez hasonlóan
szezonálissá vált a viselkedése. Télen, amikor hidegebb van, jobban terjed, és a vírus tovább fertőzőképes marad a szabad leve-

gőn, illetve az emberek több időt töltenek zárt térben. Emellett
egyre többen szereznek immunitást az oltások révén. Azt nem
tudhatjuk, hogy ősszel jön-e a negyedik hullám, miként azt sem,
hogy mikor jelenik meg egy olyan mutáns variáns, amely jelentős
mértékben csökkentheti a jelenlegi vakcinák hatékonyságát. De
bárhogy is alakul a járvány jövője, a betegség és a járványhelyzet,
az eddigi megpróbáltatások pszichikai hatásai bizonyosan maradandók lesznek, és talán még akkor is érződnek majd, amikor
a SARS-CoV-2 vírus már besimult az egyéb humán koronavírusok
közé. Ám ugyanígy maradandónak bizonyulhatnak a társas találkozásokat átalakító szokások is.
„Nem gondolom, hogy a járvány hatásai nyomtalanul fognak
elmúlni. A közösségi lét még nagyobb része tevődött át az online
térbe, és e változások egy része jó eséllyel megmaradhat – vélekedik Demetrovics Zsolt. – A munkahelyeken és az oktatásban megjelent online megoldások is szinte biztosan fenn fognak maradni
valamilyen formában. Az oktatásban most ugrásszerűen végbementek azok a változások, amelyekről régóta beszélt mindenki, de
kényszerítő tényező hiányában eddig csak lassan haladtak.”

Az idősek helyzete
A különböző társadalmi csoportokat meglehetősen eltérő mértékben viselhette meg az elszigeteltség és a megszokott társas érintkezések tilalma. Noha elsőre azt gondolhatnánk, hogy a ﬁatalok, akik
inkább eljárnak otthonról, és a közfelfogás szerint folyamatosan buliznak, sokkal nehezebben viselik, ha nem találkozhatnak a barátaikkal, mint az idősek, akik megint csak az előítéletek szerint folyton
otthon ülnek, ám a valós helyzet ennél minden bizonnyal összeA ko
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tettebb. Demetrovics Zsolt szerint az, hogy a ﬁataloknál kimaradt
néhány hónapnyi bulizás, az talán akkor érzékenyen érintette őket.
Ugyanakkor ezt a szükségletet sokan minden bizonnyal igyekeztek
valahogy kompenzálni, és várhatóan a korlátozások feloldásával
a ﬁatalok szociális élete viszonylag hamar helyreáll.
Az idősek azonban jóval nehezebb helyzetben vannak, mert a
legtöbbjük egyébként is izoláltabban élt, sokaknál nem könnyíti
meg, hanem éppen nehezebbé teszi a megpróbáltatást, hiszen
a szeretteikkel meglévő, nemritkán kevéske interakciót is nélkülözniük kellett. Tehát nem lehet egyértelmű, súlyosság szerinti sorrendet felállítani a különböző korcsoportokra nehezedő stresszhelyzetek között, az viszont bizonyos, hogy a hatásai eltérőek
voltak a különböző társadalmi csoportokban.
A karanténidőszakban számos közszolgáltatás, illetve a szociális háló bizonyos elemei akadozóvá váltak, vagy eﬀektíve el is lehetetlenültek. Demetrovics Zsolt szerint az is bebizonyosodott, hogy
baj esetén egy ezzel ellentétes, és sokkal reménykeltőbb folyamat
is beindult: „Ha baj van, akkor sok erőforrás mobilizálódik. Számos
olyan történetet is hallani lehetett, amikor barátok, szomszédok,
ismerősök, kollégák tettek erőfeszítéseket annak érdekében, hogy
csökkentsék az izolációt, illetve segítsék az önellátást. Ugyanígy
a szakemberek (pszichológusok, pszichiáterek) részéről is számos
erőfeszítés irányult a felmerülő mentális nehézségek enyhítésére.”
A szociális elszigeteltség és a senki által nem ismert, potenciálisan
halálos betegség fenyegetése az egészséges embereket is hatalmas
megterhelésként érhette. De még sokkal nagyobb nehézségekkel
találták magukat szemben azok, akik eleve küzdöttek valamilyen
mentális problémával. A mentális betegek ebből a szempontból
olyan különleges csoportot alkotnak, akiknél egyrészt szűkültek
az ellátás lehetőségei az ellátóhelyek bezárása vagy a működésük
korlátozása miatt. Ez a körülmény önmagában is kihívást jelentett,
és ezt tetézte, hogy a mindenkire nehezedő stressz a problémákkal küzdő embereknél különösen súlyos megterhelést okozhatott.
„A kollégák arról számolnak be, hogy a mentális kórtörténettel
nem rendelkező és a korábban is kezelt emberek is sokan jelentkez-

nek az ellátóhelyeken. Tehát nagyon sok az új beteg is – mondja
Király Orsolya. – Ők valószínűleg nem fordultak volna pszichológushoz, pszichiáterhez, ha nem alakul ki a járványhelyzet. A két
leggyakoribb kórkép a szorongás, illetve a depresszió.”
A depresszió és a szorongás gyakoribbá válásával megnövekedhet az ezek folyományaként kialakuló egyéb mentális betegségek,
illetve a különféle függőségek veszélye is. Mivel ezek rövid távon
csökkenthetik a szorongásos és depressziós tüneteket, könnyű belecsúszni a problémás használatba, amiből aztán hosszú távon igen
nehéz kigyógyulni, teszi hozzá Király Orsolya. Magyarországon
hallatlanul nagy probléma az alkoholizmus, és ezen a járványhelyzet bizonnyal tovább rontott. A különböző viselkedési addikciók
kockázata is növekedett azáltal, hogy az otthonukba zárt emberek jobb híján (és a stresszel való könnyű megküzdés érdekében)
esetleg fokozottabb mértékben kezdték használni az internetet,
merültek bele a közösségi oldalak használatába, online szerencsejátékokat játszottak, és pornográf tartalmakat fogyasztottak. Illetve, főként a ﬁatalok, videojátékokkal játszottak, amelyek esetén
szintén kialakulhat a problémás vagy függő használat. Ugyanakkor
azt is látni kell, hogy ez az esetleges fokozott használat nem szükségszerűen jelenti a függőség kialakulását, főleg nem hosszú távon.
Érdemi válaszokat majd az utánkövetéses vizsgálatok adnak.
Fontos kiemelni, hogy a kamaszoknak is megterhelő a szociális
izoláció, a bezárt iskola. Még ha a közhiedelem szerint a diákoknak
alapvetően nem is hiányzik, ha nem kell iskolába járniuk, valójában
ez nem így van, hiszen az iskola nemcsak a tanulás, de a számukra
legfontosabb terület, a közösségi lét színtere is.

Visszacsapó hatások
„Nem csak az akut helyzet lehet kritikus. Általánosan ismert az öszszes kihívással és stresszhelyzettel kapcsolatban, hogy sokszor a kritikus helyzetben az illető valahogy mozgósítani tudja a mentális és
ﬁzikai tartalékait, és ezek segítségével megküzd a helyzettel. Amikor
azonban véget ér az akut vészhelyzet, jelentkezik a visszacsapó, ki-

Növeli a viselkedési addikciók
kockázatát, hogy az otthonukba
zárt emberek jobb híján fokozottabb mértékben kezdik használni az internetet, merülnek
bele a közösségi oldalak, online
szerencsejátékok és pornográf
tartalmak használatába. A ﬁatalok
főként videojátékokkal játszottak,
és ebben az esetben is kialakulhat a problémás és/vagy függő
használat.
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Általánosan ismert, hogy kritikus helyzetben valahogy mozgósítani tudjuk a mentális és ﬁzikai tartalékainkat, és ezek
segítségével megküzdünk a helyzettel. Amikor azonban véget
ér az akut vészhelyzet, jelentkezik a visszacsapó, kimerülési
hatás, amelynek a problémái sokrétűek lehetnek az egyén
állapotától, kórtörténetétől, személyiségétől függően.

merülési hatás – magyarázza Demetrovics Zsolt. – Mindezek miatt most nagyon fontos lenne, hogy az egészségügyi ellátórendszer,
illetve a közösségi segítők is odaﬁgyeljenek arra, hogy sokak mentális állapota nem fog egy csapásra rendeződni. Most valamelyest
csökken a nyomás, de a kifáradási időszak nem ért véget. Ezért
most fognak megjelenni azok a problémák, amelyek az akut időszakban »el lettek napolva«.”
A visszacsapó hatás problémái szintén sokrétűek lehetnek
az egyén állapotától, kórtörténetétől, személyiségétől függően.
Sokan vannak, akik átestek a betegségen, akár súlyos állapotba kerültek, sokak életéért az intenzív osztályokon küzdöttek, lélegeztetni kellett őket, míg végül szerencsésen meggyógyultak. Náluk
előfordulhatnak visszamaradó testi tünetek, mentális problémák.
A ﬁzikai károsodásokat poszt-covid-szindrómaként foglalják össze,
és részleteiben még ma sem ismerjük pontosan, ugyanis még nem
telt el annyi idő, hogy egyáltalán vizsgálni lehetett volna a hosszú
távú következményeket.
Mentális szempontból ezeknél az életveszélybe került embereknél megjelenhetnek poszttraumás stressz zavar (PTSD) jellegű
tünetek. Ám nem kell ahhoz közvetlenül is érintettnek lenni, hogy
maradandó változások történjenek a viselkedésben. Az elmúlt
majdnem másfél évben sokan hozzászokhattak az otthoni léthez.
Ahhoz, hogy jószerével minden tevékenységet, amihez korábban el
kellett menni és emberek között kellett lenni (például a bevásárlás),
hónapok óta sokan otthonról, online intéznek. Nem is lesz egyszerű mindenkinek visszaszokni az idegenekkel való találkozáshoz.
Ez nem feltétlenül irracionális viselkedés, hiszen a járványnak
még egyáltalán nincs vége, és nem minden vakcina megbízhatóságáról van ugyanolyan konszenzus a szakemberek között; ráadásul a társadalom majdnem fele továbbra sincs beoltva, és ki tudja,
hogy ez változni fog-e a közeljövőben. Mindezek miatt sokan még
úgy is tartanak mások közelségétől, hogy a rendeletek többé már
nem korlátozzák az emberek mozgását – legalábbis belföldön.

Demetrovics Zsolt úgy véli, hogy ebben a kérdésben is egyensúlyra kell törekedni. Biztosan lesznek, akiknek nehéz lesz a visszarendeződés, de nem is szabad egyelőre minden viselkedésünkben
tökéletesen visszarendeződni. Viszont az a meggyőződése, hogy
az emberek nagy része rendkívül rugalmas, ami jó alapot teremt
arra, hogy többségük rá fog találni azokra a módszerekre és lehetőségekre, amelyek a lehető legteljesebb mértékben helyreállítják
az életüket – belátható időn belül. Akiknél pedig nehezebben
történik ez meg, náluk nagyon fontos, hogy megfelelő segítséget,
támogatást kaphassanak.
„Teljesen természetes reakció, ha az ember ilyen rendkívül veszélyes helyzetben szorongani és félni kezd a saját és a szerettei egészsége miatt. Ma már szinte nincs is olyan ember, akinek az ismerősei
között ne történt volna megbetegedés, esetleg halálozás – mondja
Király Orsolya. – De nem kell személyes érintettség ahhoz, hogy szorongani kezdjünk. A két éve még teljesen mindennapos tevékenységek, a bevásárlás vagy a tömegközlekedés ma szorongást váltanak
ki sok emberből, és nehéz meghatározni, hogy ezek a mentális hatások mikortól tekinthetők kórosnak és kezelésre szorulónak. Talán
ott lehet meghúzni ezt a határt, ahol már az ember egészséges pszichés működése sérül.”
Vagyis van egy pont, ahol a szorongás vagy a depresszió miatt az ember már nem képes ellátni a mindennapi tevékenységeit
– a munkát, a bevásárlást, a háztartás fenntartását – úgy, ahogy
szeretné. Az emberek az esetek többségében akkor kérnek segítséget, amikor úgy érzik, hogy az az állapot nekik már nem komfortos, és egyedül nem képesek megküzdeni a problémával. Ez a pont
a hosszan tartó járványhelyzet, az izoláció és a veszély közelsége
miatt most jóval több embernél jön el, mint korábban, és még
nem látszik a mentális krízishelyzet vége. ¡

A két éve még teljesen mindennapos tevékenységek – mint
a bevásárlás vagy a tömegközlekedés – ma szorongást váltanak ki sokakból, vannak akiknek nehéz lesz a visszarendeződés, de az emberek nagy része rendkívül rugalmas, ami
jó alapot teremt arra, hogy többségük rá fog találni azokra
a módszerekre és lehetőségekre, amelyek a lehető legteljesebb
mértékben helyreállítják az életüket – belátható időn belül.
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Szerző: Szegedi Imre

A transzlációs medicina
kritikus tömege jön létre
„Azon kutatók és kutatásaik érdekelnek bennünket, akiknek az eredményei a laboratóriumokból kikerülve a betegágyak mellett hasznosulhatnak” – nyilatkozta magazinunknak
dr. Christoph W. Sensen, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ
(Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine; HCEMM) főigazgatója.
Grazból érkezve, 2020 decemberében vette át a szegedi központú intézmény főigazgatói tisztségét. Mit vár nak Öntől, illetve Ön mit vár ettől
a feladattól?

– Legfontosabb egy olyan bázis létrehozása, melyben nagy hangsúlyt kap a transzlációs medicina, az alapkutatási eredmé-

a munkában az összes olyan magyarországi
tudásbázisra számítok, ahol jelenleg ilyen
típusú kutatás, fejlesztés folyik.
Az Európai Unió 2014-ben írt ki pályázatot az olyan tagállamai és társult
államai számára, melyek kutatási,
fejlesztési és innovációs teljesítménye nem éri el az európai élvonalét.
A HCEMM a 169-ből a tizenegy nyertes
pályázat egyike lett, és a legmagasabb,
15 millió eurós támogatást nyerte el.
A kormány és a partnerintézmények
összefogásának köszönhetően az intézmény költségvetése 2024-ig 52 millió euró lesz. Mire elegendő ez a keret?

– Valójában az Európai Unió, a HCEMMpartnerek – a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, a Szegedi Tudományegyetem és a
Semmelweis Egyetem –, valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által beﬁzetett teljes összeg már most
meghaladja az 52 millió eurót. Ez a keret elegendő hozzávetőlegesen 20-25 „Matching
Groups” – ők a társintézményekben dolgoznak –, 5-6 „Core Groups” – ezek költöznek
be a most épülő kutatóközpontba –, továbbá négy Advanced Core Facility (ACF;
fejlett műszerpark) létrehozására. Valamennyi fél szorosan együttműködik a heidelbergi központú EMBL-lel (European
Molecular Biology Laboratory), amely egyben a HCEMM konzorcium tagja is.

nyek klinikai alkalmazásának elősegítése és
a nemzetközi értékelési rendszeren alapuló
tudományos kiválóság biztosítása. Ebben
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Munkatársaik sok más mellett a sejtek közötti kommunikációban szere pet játszó kis hólyagocskákat, a pik kelysömör kiújulását, az anyagcsere működésében mutatkozó különbségeket vagy
éppen a tumorok kialakulásának molekuláris mechanizmusait kutatják.

tudomány

A csoportok a világ öt legjobb, élettudománnyal foglalkozó kutatóintézetének
egyikeként számontartott, imént említett EMBL partnerségi programjában is
részt vesznek. Ez az együttműködés hozott már eredményt?

– A transzlációs orvoslás alapjainak lerakásánál tartunk – ebben a folyamatban szorosan együttműködünk az EMBL-lel. Segíti
az ACF-ek létrehozását, a kutatási irányok
meghatározását. 2021 végére – amikorra
már remélhetően nem kell számolni a koronavírussal összefüggő korlátozásokkal –
intenzívebbé tesszük az EMBL-lel a tudományos tevékenységet. Azt reméljük, hogy
a csoportvezetők és az ACF-vezetők a heidelbergi szakemberekkel személyesen tudnak egyeztetni.
A programot a szegedi központú
HCEMM Nonprofit Kft. menedzseli,
amelyet a Szegedi Tudományegyetem,
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és
a Semmelweis Egyetem alapított. Hat
kutatócsoporttal kezdték meg a működést, jelenleg tizenhat csoport dolgozik, de harmincat szeretnének befogadni. Mi a felvételi követelmény?

– Folyamatos a fejlődés, az egyik újabb
csoportunk a következő hetekben jön létre, az inkubátorházban 2021 végéig kutatási és fejlesztési bázis alakul. A tervezett
négy ACF-ből hármat már létrehoztunk.
Terveink szerint legalább harminc csoportunk lesz – az ACF-ekkel együtt – 2025-ig.
Az összes csoportvezetőt nemzetközi szakértői értékelés keretében választjuk ki,
a HCEMM tudományos tanácsadó testületével együttműködve. A fő felvételi követelmény a tudományos kiválóság, a központ
szempontjából releváns kutatási területe-

Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ • hcemm.eu

ken. Különösen azon kutatók és kutatásaik
érdekelnek bennünket, akiknek az eredményei a laboratóriumokból kikerülve a betegágyak mellett hasznosulhatnak.

tásokból a gyógyításban közvetlenül
felhasználható eredmények – gyógyszerek, eljárások – szülessenek. Születtek ilyenek? Milyen konkrét eredményeket hozott az elmúlt két év?

alapítottuk az intézet saját csoportjait,
amire 2021 őszétől kerül sor.

Tavaly a Nemzeti Laboratóriumok
Program része lett a HCEMM. A tagsággal mit ismertek el, és milyen elvárásokat kell teljesíteni?

– Hetvenhét kutatási eredményünk vár
publikálásra, ezek kétharmada szakterületük legjobb folyóirataihoz lett benyújtva.
Fontos eredmény, hogy a koronavírus-járvány jelentette korlátozások ellenére létrehoztunk két klinikai vizsgálati egységet
a Szegedi Tudományegyetemen, illetve a
Semmelweis Egyetemen.

– Az ipari partnerekkel való intenzív
együttműködésre törekszünk. Olyanokkal,
akiknek akár speciális szolgáltatások nyújtásával (ez a munka már elkezdődött), akár
licencszerződések révén segítünk, ellensúlyozva hozzájárulásukat az önfenntartó
szervezetté válás felé vezető úton. Arra is
számítunk, hogy tevékenységünket kibővítjük európai kontextusban, kiaknázva a
Horizon Europe új lehetőségeit. Arra törekszünk, hogy további magyar partnereket toborozzunk a HCEMM programjaiba
annak érdekében, hogy elérjük a magyarországi molekuláris és transzlációs orvoslás
kritikus tömegét. ¡

– A Nemzeti Laboratóriumok egy adott
tématerület hazai szakmai csomópontjai,
amelyeknek jelentős globális problémákra
hazai és nemzetközi szinten választ adni
képes kompetenciák fejlesztésén túl fontos
feladata a kutatási eredmények társadalmi, gazdasági és környezeti hasznosítása
is. Ezen elvárásoknak a HCEMM megfelel,
Nemzeti Laboratóriumként célunk, hogy
magasan kvaliﬁkált kutatókat képző és foglalkoztató, a molekuláris medicina legmodernebb irányzataival foglalkozó regionális,
tudományos központtá váljunk.
A HCEMM felállításának elsődleges
célja volt, hogy a biológiai alapkuta-

A szegedi lézerközpont szomszédságában már épül a HCEMM kutatóintézete, ahol a magáncégek különböző formákban még könnyebben
tudnak majd bekapcsolódni a központ
munkájába. Érezhető a magánszféra
érdeklődése?

Mit akarnak elérni 2025-ig, illetve mi
lesz azt követően?

– Alaposan végiggondoljuk a lehetőségeinket, de ez 2021 végén lesz aktuális, amikor
elkészül az inkubátorház. Erre a kérdésre
akkor lehet érdemben válaszolni, ha meg-
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Wigner Fizikai Kutatóközpont • wigner.hu

Szerző: Paulik Katalin

Energiatermelés
inerciális fúzióval
A bőséges, hatékony és környezetbarát energiatermelés egyik ígéretesnek tűnő módszere
az inerciális fúzió, amelyhez a Wigner Fizikai Kutatóközpontban (Wigner FK) a rövid,
intenzív lézerimpulzusok plazmonkeltését szeretné hasznosítani a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal Nemzeti Laboratóriumok Program támogatásával tavaly
alapított Nanoplazmonikus Lézeres Fúzió Kutatólaboratórium. Biró Tamás Sándor,
a projekt szakmai vezetője elmondta, hogy az inerciális fúzió technikájának fejlesztésében
egy teljesen új, innovatív megközelítést javasolnak, amelynek során a magfúzió begyújtása
hatékonyabbá és gazdaságosabbá válhat az előzetes számítások alapján. Ezt nanorészecskék
hozzáadásával a fúziós üzemanyaghoz tervezik elérni.

A nanofúziós projekt szakmai vezetője Biró Tamás Sándor, a Wigner Fizikai
Kutatóközpont RMII gyorsítós lézeres laboratóriumában.
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Mai tudásunk szerint a fenntartható energiatermelésnek
hosszú távon a magfúzió lehet a leghatékonyabb módja,
ha megvalósul.

A Nanoplazmonikus Lézeres Fúzió
Kutatólaboratórium főbb céljai

– A fúzió az energianyerés olyan módja, amit még sehol a világon
nem művelnek ipari szinten, azonban óriási ígéret rejlik benne:
egy gramm fúzióra bírt anyaggal Magyarország éves elektromosáram-fogyasztását meg lehet termelni. A fúzió mesterséges megvalósítására két nagy irányzat alakult ki idáig. Az egyiknél a nagyobb méretű berendezésekben erős mágneses teret hoznak létre,
hogy a forró plazma ne érintkezzen a berendezés falával. A másik
módszer az úgynevezett tehetetlenségi vagy inerciális fúzió, ahol
az energiát nem melegítésre, hanem közvetlen energiaközlésre
használják, és lézerekkel sugározzák be a pár milliméteres célpontot.
Ebben a projektben azt kutatjuk, hogy vannak-e olyan alternatív
lehetőségek, amelyekhez nincs szükség az ITER-hez (International

1. Plazmonhatás keltése és tanulmányozása
nanorészecskékkel adalékolt polimer mintán.
2. Különleges eloszlású és irányítottságú arany nanoantennák
tervezése és optimalizálása.
3. Nanoantenna-adalékolás megvalósítása.
4. Szilárdtestfóliák besugárzása ultrarövid lézerimpulzusokkal, az impulzusok térbeli és időbeli átfedésének technikai
kidolgozása kétoldali besugárzás esetén.
5. Mintaelemzés mikroszkópiai, spektroszkópiai és magﬁzikai
eszközökkel.
6. Hatáskeresztmetszet és tríciumhozam-számolások, illetve
számítógépes szimulációk kifejlesztése, tesztelése.
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Hogyan áll össze a kutatólaboratórium?

A Wigner FK RMII lézerlaboratóriumban használt vákuumkamra azért kell, mert a nagy teljesítményű fókuszált lézerfény
a levegőben túlságosan szóródna, energiát veszítene.

Thermonuclear Experimental Reactor – a szerk.) hasonló óriási méretekre, hiszen annak a belső plazmaterében is csak mindössze egy
gramm anyag van.

– Négy fő csoportra osztottuk a munkát. Az elméleti csoport tagjai nagyrészt Szegedről érkeztek, ők végzik nagy kapacitású komputerekkel a lézerfény optimális és egyenletes elnyeléséhez szükséges számításokat. A minta-előkészítő csoport a nanotechnológiával foglalkozik, vezetője Bonyár Attila a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Elektronikai Technológia Tanszékéről. A Wignerben dolgozó egyik csoportunk felel a vákuumkamráért, az optikáért és a lézeres belövésért, a másik csoport
pedig a belőtt és kezelt céltárgyak utólagos vizsgálatát végzi el.
Azt keresik spektroszkópiai módszerekkel, hogy hogyan változott
meg az anyag szerkezete, összetétele, valamint azt, hogy keletkezett-e benne valami, ami a neutronok elnyelésére utal. Jelenleg azzal kísérletezünk, hogy miként adja át a lézer egyenletesen az energiát, és ehhez milyen rétegeket kell előállítanunk. Ezt
a nanorészecske-sűrűségproﬁl kialakításával képzeljük el, ami azt
jelenti, hogy a különböző rétegekben más és más a nanorészecskék
sűrűsége, középen több, a szélén, ahol amúgy is előbb nyeli el
az energiát, kevesebb.

Kérem, mutassa be röviden a laborban folyó munkát.

– Az ultrarövid lézerimpulzussal indukált plazmonok hatásait
vizsgáljuk.
Miért kell, hogy rövid idejű legyen?

– Azért használunk ultrarövid lézerimpulzusokat, hogy elkerüljük
a Rayleigh–Taylor-féle instabilitás kialakulását. Jelenleg egy néhány
centiméteres, 20 mikron vastagságú hártyával kísérletezünk, amivel azt szeretnénk elérni, hogy a minta egyszerre nyelje el az energiát a felületén és a belsejében. Ehhez az kell, hogy egyszerre
gyulladjon be minden pontján, mert így nem tud az instabilitás kifejlődni. Az instabilitás elkerülése mellett javítani szeretnénk az
energia befogadását is, ezért tervezzük, hogy a fúziós üzemanyagba 25 nanométer átmérőjű és 85 nanométer hosszúságú rudacskákat helyezünk. Ha a kísérlet olyan fázisba jut, hogy a Wigner Fizikai
Kutatóközpontban rendelkezésre álló lézerek energiája már nem
lesz elegendő, akkor folytatjuk a szegedi ELI-ben, ahol ugyanezt
a kísérletet nagyobb energiával tudnánk elvégezni. Amennyiben
a fúziós küszöb megközelíthetővé vagy elérhetővé válik, megkezdődhet a második fázisban a fejlesztési munka: ezeknek a ﬁzikai
folyamatoknak a hasznosítása áramtermelésre.
A lézerfény kalandos utakat tesz meg a laboratóriumban,
amíg kellően fókuszálva elér a céltárgyhoz.

Az egyik Raman spektroszkópiai laboratórium a Wigner FK
Kban a Hunatom mérnökeinek és Kovács Páll energiaügyért
felelős államtitkárnak a látogatása alatt. Itt a lézerfény infravörös, szabad szemmel láthatatlan.
Miért gondolták, hogy érdemes ezzel foglalkozni, honnan
jött az ötlet, és milyen perspektívát látnak a kutatásban?

– A nanotechnológia és az egyidejű lézeres begyújtás terve két
magyar ﬁzikus ötletének az „összeházasításából” fakad. Csernai
László Norvégiában élő professzornak és Kroó Norbert akadémikusnak, a hazai plazmonika és lézeres kutatás egyik úttörőjének
két ötlete jelentette a kiindulási pontot. 2019 őszén határoztuk el,
hogy belevágunk ezekbe a kutatásokba, amihez az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózattól 2020 tavaszától kezdve kaptunk támogatást.
2020 szeptember végén pedig megérkezett kutatási programunk
jóváhagyása az Innovációs és Technológiai Minisztériumtól. Öt évre tervezünk: ez egy alapkutatás, aminek a végén arra törekszünk,
hogy elkészüljön egy megvalósíthatósági tanulmány. A kutatás
végén tehát azt kell eldönteni, hogy ezek az ötletek együtt technikailag működnek-e, és hogy meg tudjuk-e valósítani azokat Magyarországon. A távlatok fantasztikusnak tűnnek, mert teljesen új
az, amit csinálunk. ¡
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Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium • qi.nemzetilabor.hu

Részvétel a „második
kvantumforradalomban”
A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium fellendíti a hazai tudományos közösség
kutatási és fejlesztési tevékenységét a „második kvantumforradalomban”, amelynek célja
az egyedi kvantumrendszerek detektálásában és kontrollálásában megszerzett képesség
kiaknázása újfajta alkalmazásokban. A konzorciumban részt vesz a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a BME Természettudományi Kar, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar,
illetve az ELTE Természettudományi Kar és az ELTE Informatikai Kar.

A

z informatika fejlődése alapvetően változtatta
meg az életünket, és ez a folyamat napjainkban
is rohamléptekben halad. Küszöbön áll egy újabb
fundamentális jelentőségű változás, amelynek kiindulópontja az, hogy az információ feldolgozását, tárolását
és továbbítását végző fizikai rendszerekben kvantumtechnológiát alkalmazunk. Speciális kvantumfizikai jelenségeket,
a kvantumos szuperpozíciót és összefonódást, mint újszerű
erőforrásokat kiaknázva, minőségi ugrást érhetünk el a kommunikációban, a számítás- és információs technológiákban.
A kvantumtechnológia hatása emellett kiterjed a méréstechnikára és az orvosi diagnosztikára is. Az új technológia
lényegileg túllépi a hagyományos módszerek korlátait a biztonság, hatékonyság, pontosság és érzékenység tekintetében.
A tudományos és műszaki fejlődés elérte azt a szintet, hogy

A Kvantuminformatika Nemzeti
Laboratórium stratégiai céljai
• Regionális kvantumkommunikációs hálózat létrehozása,
amely csatlakoztatható az Európai Unióban tervezett
kvantuminternethez.
• Fotonokon, atomokon és mesterséges atomokon alapuló
hardverkomponensek fejlesztése kvantuminformatikai
műveletekhez, és az ehhez szükséges laboratóriumi háttér
fenntartása a nemzetközi élvonal szintjén.
• A kvantumszámításban élvonalbeli tudással rendelkező,
a nagy infrastruktúraként működtetett kvantumszámítógépeket felhasználóként alkalmazni tudó hazai szakértelem felépítése.

A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium keretében épülő vezetékes kvantumkommunikációs hálózat lehetővé teszi Magyarország bekapcsolását az európai kvantuminternetbe. A BMEE és a Wigner Fizikai Kutatóközpont között optikai szálon kialakítanak
egy kvantumos kapcsolatot, amelyet további, szomszédos külföldi városokba irányuló linkekkel egészítenek ki. A hálózat lehetővé
teszi a kvantumos titkosító kulcsszétosztás tesztelését, illetve a nagy távolságú kvantumkriptográﬁa alkalmazását.
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A BMEE Fizikai Intézetében fejlesztett kvantumelektronikai áramkör sematikus, illetve elektronmikroszkópos képe. Két csatolt
kvantumbit látható, amelyeket nanoelektródákkal hangolt félvezetőkben csapdázott elektronokkal hoznak létre.
a kutatási eredmények lépésről lépésre átültethetők legyenek
a gyakorlatba. Ez forradalmian új lehetőségeket rejt magában a társadalom és a gazdaság számára, és ezzel kivívta
a „második kvantumforradalom” elnevezést.
A „második kvantumforradalom” egyszerre jelent intellektuális, műszaki, gazdasági és társadalmi kihívást Magyarország számára, és a legkiválóbb hazai kutatók és mérnökök
szoros összefogását igényli ezen a területen. Kutatóintézeteinkben és az egyetemeken jelentős számú (15-20), nemzetközileg magasan jegyzett kutatócsoport dolgozik kvantuminformatikai témákon. A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium összefogja ezen hazai fizikus, mérnök, matematikus
és informatikus erőforrásokat, amelyek tevékenységét tovább
lehet fókuszálni a kvantumtechnológia egyes gyorsan kialakuló elméleti és alkalmazott területeire. A Nemzeti Laboratórium keretében átgondolt és összehangolt fejlesztésekkel
maximalizálni lehet hazánk szerepét és jelentőségét a kvantuminformatika most kibontakozó széles horizontján.
A kvantuminformatikai kutatások sokoldalú portfóliója,
változatos eszköztára és erősen ötletvezérelt jellege Magyarország számára is számos lehetőséget rejt új kvantumtechnológiai alapkomponensek és kulcsfontosságú funkcionális
egységek kifejlesztéséhez. A vezető műszaki megoldások,
a know-how átvétele és fejlesztése révén biztosítjuk a hazai
kutatás-fejlesztési szektor magas színvonalát egy modern,
az előttünk álló évtizedekben nagy társadalmi és gazdasági hatású technológia ismeretében és alkalmazásában. Ez
a szakértelem nélkülözhetetlen lesz egyúttal többféle küszöbön álló stratégiai feladat teljesítéséhez is. Hazánk egyik legfontosabb ide kapcsolódó közeljövőbeli feladata az európai
kvantuminternet kiépítése és a hálózathoz történő csatlakozás, ami az elvi alapon biztonságos kommunikációhoz biztosít kvantumos csatornát mind az állam, mind a gazdaság
szereplői számára.
A Nemzeti Laboratórium erős szakértői bázist alkot, és
egyben szakmai utánpótlást biztosít olyan innovációs ökoszisztéma kialakításához és fejlődéséhez, amelyben a hazai
iparnak nagy hagyományai és eredményei vannak, mint
például informatika, telekommunikáció, precíziós optikai és
mikroszkópfejlesztés és -gyártás, orvosi diagnosztika és űripar. A Nemzeti Laboratórium koordinációs szerepet vállal
ebben, és ösztönzi a kvantuminformatikához kapcsolódó

Vákuumkamra a Wigner FK
K Kvantumoptika Laboratóriumában, amelyben a lézerekkel mikroKelvin hőmérsékletre hűtött
atomokat mágnesesen lebegtetik, és atom-foton interfészt
fejlesztenek kvantumbit műveletek végzéséhez.

technológiák iránt érdeklődő magyarországi kis- és középvállalkozásokkal való együttműködés kialakítását. Erre kiváló lehetőséget nyújt a Nemzeti Laboratóriumban tervezett
kísérletes kutató-fejlesztő munka, illetve a szoftverfejlesztés, amely egyrészt a természetes „táptalaja” technológiai
spin-oﬀ vállalatok születésének, másrészt a kutatási célok
megvalósításának hatékonysága lényegesen megnövelhető
már aktívan működő és egyben innovatív high-tech vállalatok bevonásával. Ezek a cégek, a kvantumtechnológiákban
használható hardver- vagy szoftverkomponensek gyártásával, egy alacsony vagy mérsékelt befektetésigényű új területen érhetnek el értékes portfólióbővülést. ¡
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Pannon Egyetem • klima.nemzetilabor.hu

Szerző: Paulik Katalin

Szakmai szövetség
az éghajlatváltozás
kutatására
„Az éghajlati rendszer nem ismeri a tudományterületek határait. Arra vállalkoztunk,
hogy az éghajlatváltozás témakörében egy tudományterületeken, intézményeken,
sőt országhatárokon átívelő szakmai szövetséget építsünk” – nyilatkozta magazinunknak Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője.
Konzorciumvezetőként mit jelent az Ön számára az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium,
miért tartja fontosnak ezt az együttműködést?

– A konzorciumi partnerek a szakmai kompetenciáiknak megfelelő kutatásokkal foglalkoznak. Az Ökológiai Kutatóközpont
az éghajlatváltozás ökológiai rendszerekre gyakorolt hatásaival,
a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet pedig elsősorban az éghajlatváltozás tavat érintő következményeivel foglalkozik. Közismert, hogy a Balaton meglehetősen sérülékeny, amit az éghajlatváltozás több szempontból is veszélyeztethet. A Pannon Egyetem
vizsgálja például az éghajlatváltozás és a levegőminőség közötti
kapcsolatot, vagy olyan – például víztechnológiai – megoldások
fejlesztésén dolgozik, amelyekkel enyhíteni lehet az éghajlatváltozás következményeit. Vannak gazdasági vonatkozású kutatásaink
is, mivel ezt a szektort szintén érzékenyen érinti az éghajlatváltozás. A társadalomtudományok területén vállalásunk a klímaváltozással kapcsolatos társadalmi tudatosság szintjének növelése,
illetve az emberek hozzáállásának megváltoztatása.
A projekt első évében a tudományterületek közötti együttműködés eredményeként összeállítottunk egy kombinált kérdőívet.
Az első részben arra voltunk kíváncsiak, hogy mit tudnak az emberek a klímaváltozásról, mennyire megalapozottak a médiából,
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A sekély vizekben élő fotoszintetizáló mikroorganizmusok
fényakklimációjának tanulmányozásához használt kísérleti
elrendezés.

Forrás: ELKH

Milyen kutatási tématerületekre fókuszálnak?

Fotó: Tomáš Zavřel

– Az éghajlatváltozás mindannyiunkat súlyosan érintő probléma,
ami a jövőben még inkább meg fogja határozni az életünket, így
ezzel nekünk, kutatóknak is foglalkoznunk kell. Magyarországon
sok helyen működnek ezzel foglalkozó tudományos műhelyek,
de nincs egy olyan intézmény, ahol az összes, éghajlatváltozással
kapcsolatos kutatás összeér. Holott alig van olyan terület, aminek valamilyen formában ne lenne az éghajlatváltozáshoz köze,
hiszen ez minden országot, gazdasági és társadalmi csoportot
érint. A mi célunk az, hogy a kutatási területek összekapcsolásával új tudományos eredményeket érjünk el, hazai és nemzetközi együttműködésben új, multidiszciplináris kutatási témákat
vigyünk sikerre.

Vízi ökológiai kísérlet a mezokozmosz infrastruktúrában.

tudomány

Pannon Egyetem • klima.nemzetilabor.hu

A Balaton vizéből történő karbonátkiválást szimuláló laboratóriumi kísérletekben képződött ásványegyüttes elektronmikroszkópos
felvételeken. A szálas, kéveszerű anyag magnéziumdús protodolomit, melynek közepében a rombuszvetületű kristály magnéziumtartalmú kalcit, és mindkét ásványhoz szorosan kötődnek a szilícium- és alumíniumtartalmú szmektit agyagásvány nanométeres
foszlányai. (HAADFF: sötét látóterű pásztázó transzmissziós elektronmikroszkópos felvétel; a jobb oldali négy kép energiadiszperzív
röntgenspektrometria alkalmazásával készített elemtérképeket mutat, amelyeken a jelölt elemek koncentrációja az adott szín
intenzitásával arányos.) (Molnár et al., 2021, Earth and Planetary Science Letters, 567, 116971.)

illetve egyéb forrásokból szerzett ismereteik. A kérdőív második
részében pedig az ezzel kapcsolatos gondolataikat, érzéseiket,
hozzáállásukat kívántuk felmérni. A Föld napján indult kérdőív
sikeresen lezárult, közel tízezren válaszoltak rá. Ilyen jellegű kombinált kérdőívet talán mi készítettünk először. Az eredményeket
tudományos szempontból értékeljük, és a főbb megállapításokat
ismeretterjesztő írások formájában is közzétesszük a honlapunkon
és a médián keresztül.
Az éghajlatváltozás különböző rendszerekre gyakorolt hatásainak, valamint az ehhez való alkalmazkodás lehetséges
útjainak vizsgálata során a konzorciumi partnerek a saját
kutatásaikat folytatják és erről tájékoztatják egymást?

– Nem egyszerűen arról van szó, hogy mindenki folytatja a kutatásait és az eredményeit közzéteszi. Ennél többet szeretnénk. A kutatási területek közötti kapcsolatokat, szinergiákat kihasználva
az éghajlatváltozással kapcsolatos problémák komplex megoldásán dolgozunk, inspiráljuk egymást. A projekt első szakaszában
már volt is arra példa, hogy a tudásmegosztásból új ötletek szü-

lettek egy másik tudományterületen. Éppen ez ennek a laboratóriumnak a célja, hogy a széttagolt kutatásokat integrálja, és ezáltal
még eredményesebbé tegye.
Közös projektek indítása is szóba jöhet?

– Természetesen. Az éghajlati rendszer nem ismeri a tudományterületek határait, a problémák mindenütt jelentkeznek, ezért kezelésük is komplex megközelítést igényel. A multidiszciplinaritás itt
nem csak egy szlogen, valódi tartalma van, hiszen az éghajlatváltozásból adódó problémák megoldása is csak a tudományterületek
összefogásával valósulhat meg.
Tervezik a nemzeti laboratórium működésének kiterjesztését?

– Kidolgoztunk egy tervet arra, hogy a laboratórium tevékenységét milyen irányban bővítsük más hazai intézmények, valamint
külföldi partnerek bevonásával. Számos lehetőség kínálkozik akár
hazai, akár EU-s pályázati források megszerzésére, mivel az éghajlatváltozás sajnos még hosszú ideig központi téma marad. ¡

tudomány
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neutronspin-echo módszer, szupertükör • természettudományok

Mezei Ferenc
Gothenburg Lise
Meitner-díjas

Mezzei Ferencc professzor

A 2021-es Gothenburg Lise Meitner-díjat
Mezei Ferenc professzornak ítélték. A rangos
elismerést a svédországi Göteborgi Egyetem
Fizika Tanszéke alapította 2006-ban.

A

díjat Mezei Ferenc az úgynevezett neutronspin-echo módszer és a szupertükör felfedezéséért kapta, amelyek jelentős mértékben hozzájárultak
a neutronszórási módszerek fejlődéséhez. A spin-echo elvet a magyar ﬁzikus
a KFKI területén működő Budapesti Kutatóreaktornál (BKR) 1972-ben végzett
kísérlettel igazolta. Az első szupertükröket szintén a KFKI-ban készítették, és
a reaktornál végezték az ezzel kapcsolatos méréseket. Egy másik fontos felfedezése a hosszú impulzusú neutronforrás-koncepció, amely a svédországi
Lundban jelenleg épülő Európai Spallációs Forrás (ESS) újszerű műszaki tervezésének az alapja. Ezt a koncepciót Mezei Ferenc publikálta elsőként, 1994ben. A neutronszórásban a repülésiidő-technika (time-of-ﬂight; TOF) a hosszú
impulzusú forrás koncepciójának egyik alappillére, a magyar ﬁzikus hozzájárulása ennek fejlesztéséhez alapvető fontosságú.
Mezei Ferenc döntő szerepet játszott a csillebérci reaktor 1990-es korszerűsítése után létrehozott Budapesti Neutron Centrum (BNC) műszerparkjának
kialakításában. 1992 és 2010 között ő volt a BNC Nemzetközi Tudományos Tanácsadó Testületének elnöke. Napjainkban egy úttörő projektet vezet, melynek célja egy új típusú kompakt neutronforrás (compact accelerator based
neutron source; CANS) létrehozása. Az Energiatudományi Kutatóközpont
– a Mirrotron Kft.-vel közösen – Martonvásáron építi meg Európa első CANSberendezését, amelyet 2022-ben helyeznek üzembe. A fejlesztésről magazinunk rendszeresen beszámol. ¡

Kutatók Éjszakája
A több mint egy évtizede rendszeresen
megrendezett őszi nagy tudományfesztiválra – ha a koronavírus nem szól közbe –
idén szeptember 24–25-én kerül sor.

jukkal mentek el egy-egy rendezvényre. Átlagos anyagi körülmények
között élő emberek ők, akik beosztással minden szükségest előteremtenek. A rendszeresen visszatérők aránya 60 százalék körül van évről
évre. Körükben a legismertebb tudós Szent-Györgyi Albert, de Öveges József, Vizi E. Szilveszter és Lovász László is sokuknak ismerős.
A válaszadók szerint a kutatók legfontosabb tulajdonsága az okosság
mellett a kitartás, a műveltség, a szorgalom és az elfoglaltság. ¡

A

szervezők célja, hogy a diákok, szüleik, tanáraik és az érdeklődő nagyközönség számára bemutassák, hogy a természettudományok a mindennapjainkban milyen mértékben
szövik át életünket, mennyire fontosak ezek ahhoz, hogy jobban megértsük a körülöttünk lévő világot. A szervezők azt remélik, hogy idén a szokásos módon lehet ünnepelni, de még
nem tudják, hogy a járványhelyzet lehetővé teszi-e a személyes
megjelenést a rendezvényeken. A tavalyi tapasztalatok viszont
azt mutatják, hogy sokan örültek az online programoknak, hatalmas volt azok hatása, így remélhetőleg online programokkal
fognak bővülni a hagyományos programok akkor is, ha nem
lesznek korlátozások.
A Kutatók Éjszakája látogatóinak körében végzett – idén
tavasszal ismertetett – felmérésből kiderült, hogy 2012 és 2020
között az érdeklődők jelentős része magasan képzett ﬁatal volt,
ők alapvetően városokban élnek, és a barátaikkal vagy a család-
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Szerző: Bencze Áron

A jelek szerint sikerült a hazai innovációs ökoszisztéma szereplőit hatékonyan megszólítani a Területi
Innovációs Platform (TIP) létrehozásával. Eddig
330 tag csatlakozott a kezdeményezéshez. De vajon
milyen változásokat indukál mindez az egyetemek,
a kutatóintézetek vagy éppen a hazai vállalkozások
életében? Sebők Katalinnal, a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs (NKFI) Hivatal vállalati innovációs elnökhelyettesével nemcsak a TIP-ben rejlő
lehetőségekről, hanem a Nemzeti Laboratóriumok
eddigi eredményeiről és a hálózat bővítésének esélyeiről is beszélgettünk.
Budapesten és hét vidéki egyetemi helyszínen indította el 2019 novemberében a Területi Innovációs Platformokat a Hivatal. Mintegy
másfél év távlatában mennyire látja sikeresnek a programot?

– A megújuló hazai innovációs ökoszisztéma jövőbeli teljesítménye és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy a felsőoktatási és kutatóintézmények, vállalkozások, szakmai szervezetek és a szakpolitikai döntéshozók kapcsolatai helyi szinten is megerősödjenek.
Éppen ezért a Területi Innovációs Platformok megalapításával az volt
a célunk, hogy közös színtérre hozzuk az innovációs ökoszisztéma szereplőit,
az egyetemektől kezdve a klasztereken át egészen a startupokig. A felsőoktatási intézmények tudásbázisára építve olyan egyedülálló hálózat bontakozik
most ki, melyben minden érintett – földrajzi helytől függetlenül – megtalálhatja a kihívására választ jelentő megoldást, lévén hogy az információ, a fejlesztői-kutatói infrastruktúra, a széles kapcsolatrendszer mind rendelkezésre
áll a TIP körein belül.

innováció

Forrás: NKFIH

Aktivizálták az innovációs
ökoszisztéma szereplőit

Sebők Katalin, az NKFIH vállalati
innovációs elnökhelyettese

Ezt az értéket az a 330 tag is felismerte, akik a TIP-hez
a mai napig már csatlakoztak. Úgy vélem, ez a szám már
önmagáért beszél, hiszen ennyi szereplőt egy innovációs
keringésbe kapcsolni már hatalmas eredmény. De természetesen célul tűztük ki a további fejlődést, melynek
része volt, hogy az idei év májusában újabb öt városban
alapítottunk TIP-központokat, így tulajdonképpen már
az egész országot lefedjük a tizenkét vidéki és a budapesti
helyszínnel. Sikerként könyvelem el azt is, hogy folyamatos az aktivitás, rendszeresek a tudásmegosztást, kapcsolatépítést célzó események, melyekből több mint százharmincat valósítottak meg tagjaink az elmúlt másfél évben.
Alapvető célként fogalmazták meg az innovációs
képességek helyben való fokozását, valamint az
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A tudásintenzív fejlesztés a legtöbb hazai cég számára (gépbeszerzés, a működtetéséhez szükséges know-how, több szakterületet
érintő magas tudású szakemberek) a költségek miatt nem fenntartható. Az egyetemeken ez elérhető, szolgáltatásként igénybe vehető,
így a cégek költséghatékonyabban tudnak fejleszteni, a megszületett innovációnak köszönhetően pedig a bevétel is megsokszorozódik.
egyetemek kapcsolatrendszerének mélyítését a helyi kis- és
középvállalkozásokkal, a kkv-kkal. Ezen a területen sikerült előrelépni?

– Az egyetemek-vállalkozások közötti kapcsolatok erősítése nemzetgazdasági érdek, mely előnyhöz juttatja mindkét felet. Az egyetemek olyan tudáskapacitással rendelkeznek, amivel a hazai vál-

lalkozások nagy részének szinte azonnali megoldást nyújthatnak
a gyakran technológiaintenzív termék- vagy szolgáltatásfejlesztési
kihívásaikra. A TIP azt hivatott elősegíteni, hogy könnyebbé váljon
a kapcsolatteremtés, az igények felmérése, miközben új, piacképes
termékek és szolgáltatások jönnek létre. A hálózat tagjainak túlnyomó többsége kis- vagy középvállalkozás, közülük sokan még

Új innovációs tankönyv jelent meg
A gyakorló szakemberek és az innováció világával most ismerkedők, laikusok
számára is egyaránt hasznos kötettel jelentkezett Deák Csaba, aki 2005 óta foglalkozik innovációs menedzsmenttel, és az Innováció: az alkotás útja című művében egyedülálló módszerességgel mutatja be az újítás, feltalálás folyamatát.
„Annak ellenére, hogy régóta van innovációmenedzsmentoktatás Magyarországon, az elmúlt években felmerült az
igény arra, hogy egyre több szakterület – mérnöki, informatikai és természettudományi – felé is nyitottabbá tegyük
az innovációval kapcsolatos tudásanyagot” – érvelt a könyv
időszerűsége mellett az Innotéka magazinnak Deák Csaba.
Mint fogalmazott, elsősorban a piaci szereplők részéről erősödött meg leginkább az igény, hogy olyan szakemberek lépjenek ki a hazai felsőoktatásból, akik már az iskolapadban
magukba szívták az újításra, a megújulásra irányuló szemléletet. Véleménye szerint ezért is rendkívül fontos, hogy minél
szélesebb körben beszéljenek az alkotás igényéről és örömé-
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ről, és hogy sikerüljön felkelteni az érdeklődést az innováció
témája iránt.
A most megjelent szakkönyv szerkesztési elvében, megjelenésében is innovatív szemléletű, és a tervek szerint online,
interaktív tananyag is készülhet majd belőle. Egyes fejezetei
betekintést adnak az innovációmenedzsment világába több
mint 270 oldalon, az alapok elsajátításától kezdve egészen
a gyakorlati alkalmazásig. „Nincsenek a kötetben hosszú listák vagy felsorolások, amit lehetett, próbáltam vizuális formába önteni a könnyebb átláthatóság kedvéért” – mondta
a szerkesztési alapelvekről a szerző, aki a Nemzeti Innovációs Hivatal stratégiai elnökhelyettese volt a 2010-es évek
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csak most térképezik fel a lehetőségeket, de elmondhatjuk, hogy
számos esetben elindult a közös gondolkodás, van, ahol ezt már
konkrét lépések, akár szerződéskötés követte.
Az egyetemeket illetően milyen konkrét változások valósultak meg a TIP kapcsán?

– Az egyetemek számára ez a tagság koncentrált piacinformációt,
a trendek és igények közvetlen megismerését hozza magával. Ez
természetesen változásokat indukál, akár új szervezeti egységek,
innovációs vagy éppen tudástranszferközpontok, irodák létrejöttével, amelyek kifejezetten a vállalati kapcsolatok erősítéséért
felelnek. Az együttműködések és az igények jobb megismerése
generálhat további eszközbeszerzéseket, fejlesztéseket, melyeknek
köszönhetően még hatékonyabban szolgálható ki a vállalati szektor felől érkező kereslet. Tehát azt mondhatjuk, hogy többrétűvé
válik és fokozódik az egyetemek aktív szerepvállalása, közvetlenül kiajánlhatják szolgáltatásaikat, ami ösztönző hatású a kkv-k
növekedésére is.
Az ipari szereplők részéről milyen visszajelzéseket kaptak
a TIP-pel kapcsolatosan?

– Tudjuk, hogy a jelenlegi piaci helyzetben, aki nem innovál,
az könnyen kieshet a „játékból”, ugyanis az innováló vállalkozások behozhatatlan versenyelőnnyel és akár négyszer több forgalmat generálva válhatnak az iparág meghatározó szereplőivé.
A tudásintenzív fejlesztés azonban a legtöbb cég számára megﬁzethetetlennek bizonyul, ha például egy-egy fejlesztéshez részben
szükséges gépet be kell szerezni, a működtetéséhez szükséges
know-how-t el kell sajátítani, és gondoskodni kell a fejlesztéshez
szükséges szerteágazó, sok esetben több szakterületet érintő, magas tudással bíró valamennyi szakember foglalkoztatásáról. Amire
mi felhívjuk a piaci szereplők ﬁgyelmét, az az, hogy az egyetemeken ez a tudás sok esetben már elérhető, szolgáltatásként igénybe

vehető, tehát a költségek jelentős csökkentése mellett nyílik lehetőség az újító törekvések megvalósítására. Így a cégek költséghatékonyabban tudnak fejleszteni, a megszületett innovációnak
köszönhetően pedig a bevétel is megsokszorozódik. Az egyetemekkel már közös fejlesztést megvalósító vállalatok beszámoltak
róla, hogy olyan tudáshoz, ismeretekhez jutottak, melyek náluk
nem álltak rendelkezésre, olyan problémákra sikerült az egyetemi
szakemberekkel megoldást találni, melyekre önmagukban nem
lettek volna képesek. Ilyen jó példákat látunk számos szakterületen, például az agrárium, gyógyszerkutatás, gyártástechnológia,
termékfejlesztés területein.
Hogyan lehet csatlakozni a hálózathoz?

– Jogi személyeket várunk, a teljesség igénye nélkül például egyetemeket, kutatóintézeteket, kkv-kat, nagyvállalatokat, klasztereket, inkubátorokat, kamarákat. A csatlakozáshoz mindössze egy
nyilatkozat kitöltése szükséges, mely letölthető az NKFI Hivatal
weboldaláról. Az aláírt dokumentumot közvetlenül ahhoz a TIPközponthoz kell eljuttatni, amelyhez csatlakozni szeretne az adott
szervezet, ezt követően a hálózat teljes jogú tagjává válik, és automatikusan bekapcsolódik az információáramlásba. Fontos kiemelni, hogy a tagság ingyenes, tagsági díj nincs, folyamatosan várjuk
a csatlakozókat. Az eddig csatlakozott tagok jelentős része kkv,
de vannak nagyvállalatok, startupok, szakmai szervezetek, inkubátorok, kutatóintézetek is.
Milyen konkrét előnyökkel jár a tagság?

– A tagok első kézből értesülnek az aktuális hazai és nemzetközi
innovációs pályázatokról, hatékonyabb forrásfelhasználásra lesznek képesek, a tevékenységük során pedig közvetlenül hozzáférnek az egyetem kutatás-fejlesztési kapacitásaihoz, így az innovációs folyamatok aktív résztvevőivé válnak. Nem elhanyagolható
az sem, hogy közvetlen véleményezési lehetőségük van a kutatás-

rázscéget említette, amelyik először 2000-ben fejlesztett le
WAP-alapon egy mobil banki alkalmazást, azonban az ez-

elején. Deák Csaba meghatározónak tartotta az alkotás folyamatát, melyet négy fejezetben mutat be: az ötletkeresés,
a kiválasztás, a megvalósítás és a hasznosulás. A könyvben több példát is olvashatunk a piacra lépés időzítésének
fontosságáról. A szerző ezzel kapcsolatban arra hívta fel
a figyelmet, hogy akár egyes cégek sikere vagy kudarca
múlhat ezen. Példaként a miskolci alapítású IND nevű ga-

redfordulón még nem érett meg a piac erre a termékre.
2004-ben Java programozási nyelven próbálkoztak, ismét
sikertelenül, 2007-ben azonban – az iPhone megjelenésével
– már elsőként tudtak Európában piacra lépni, és rendkívül
komoly sikereket értek el.
Egy közérthető, mindenki számára befogadható elméleti
tudás közvetítése volt a szerző célja, ezért bízik abban, hogy
könyve nemcsak az oktatók munkáját és a hallgatók tanulmányait segíti, de sok szakmabeli és laikus is kézbe veszi majd.
Deák Csaba úgy látja, az innováció témakörében egyetlen
könyv sem állja ki az idő próbáját, és akár három éven belül
egy újabb történeteket és gyakorlatokat bemutató kötetre lesz
szükség. Mindezektől függetlenül már dolgozik a második
kötetén is, mely egy egészen más aspektusból, a társadalmi
innováció szempontjából vizsgálja a témát. Véleménye szerint
a társadalmi innováció nem pusztán a felzárkóztatásról szól,
jóval összetettebb ennél, hiszen idetartozik egyebek között
a szépkorúak aktivizálása, a hagyományok megtartása vagy
éppen a környezetünk átalakítása is.

innováció

2021. július–augusztus

innotéka
inn

25

információáramlás, költséghatékonyság, kutatás-fejlesztési kapacitás, tudományos csomópont

fejlesztési és innovációs szakpolitikai irányokat illetően. Hogy egy
példával is szemléltessem: az európai uniós források lehívásának
feltétele az úgynevezett intelligens szakosodási stratégia – melyet
sokan csak S3-ként emlegetnek – megalkotása, mely egy területi
alapú, specializációs irányok kialakítására fókuszáló szakpolitikai
eszköz. Ez a metódus segít kijelölni a következő programozási időszakra eső források optimális felhasználási területeit. Ahhoz, hogy
meghatározzuk ezeket a területeket, a TIP-tagokat is bevontuk
a véleményezésbe, a potenciális erősségek és lehetőségek feltárásába, felhasználva azt a speciális tapasztalati és helyi ismeretkört,
melyet beépíthettünk a végső javaslatba is. Így születtek meg
a 2021–2027-es ciklus prioritásai.
2020 őszén elindult a Nemzeti Laboratóriumok Program.
Jelenleg hány ilyen laboratórium van Magyarországon, és
milyen szakterületekre koncentrálnak?

– A Nemzeti Laboratóriumok rendszere egy teljesen új perspektívát hoz a tudományos gondolkodásba. Tulajdonképpen olyan
tudásközpontokról van szó, melyek együttműködésen alapuló,
dinamikus színteret biztosítanak a felfedező és kísérleti kutatások
számára. Egy adott tématerület hazai szakmai műhelyei koncentrálódnak ezekben a tudományos csomópontokban azzal a nem
titkolt céllal, hogy a tevékenységükből származó gazdasági, társadalmi és környezeti eredményeket hazai és nemzetközi környezetben egyaránt hasznosítani tudjuk.
Négy olyan területet jelöltünk ki, amelyek nemzetgazdasági
szempontból kiemeltnek számítanak, így ez idáig az ipar és digitalizáció, a kultúra és család, az egészség, valamint a biztonságos társadalom és környezet kutatás-fejlesztési témakörön belül

17 Nemzeti Laboratórium és egy Kutatólaboratórium kezdte meg
működését. Az autonóm rendszerek, a mesterséges intelligencia,
a társadalmi innováció, a biotechnológia, a humán reprodukció,
a virológia vagy éppen az éghajlatváltozás csak néhány a kutatási
területek közül. A laboratóriumok kutatás-fejlesztési irányai tehát
rendkívül változatosak, ugyanakkor közös jellemzőjük, hogy aktuális, nem csupán nemzeti, de globális szinten is égető kérdések
megválaszolására fókuszálnak.
Milyen platformok, testületek segítik a program hatékonyabb működését?

– Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a Nemzeti Laboratóriumok
hálózata hatékonyan és eredményorientáltan működjön, éppen
ezért alakítottuk ki a Nemzeti Laboratóriumok Programirányítási rendszerét. A Programirányítás több alegységből áll, melyek
más-más területért felelnek. Maguk az egyes laboratóriumok is
létrehozták a saját projektirányító testületüket, melyek az operatív irányítást felügyelik és ellenőrzik. Stratégiai szinten Nemzetközi
Tanácsadó Bizottság működik, mely a laboratóriumok nemzetközi
szintű kompetenciafejlesztését, nemzetközi kutatói közösségbe
való beágyazódásának elmélyítését elősegítő és vizsgáló szerepet
tölt be. A szakpolitikai célokhoz való hozzájárulás mértékét és minőségét a Nemzeti Laboratóriumok Felügyelő Testülete ellenőrzi,
továbbá ennek alapján a következő évi támogatásukra vonatkozóan is javaslatot fogalmaz meg. A Szakmai Tanácsadó Bizottság pedig elvégzi a támogatási kérelmek szakmai értékelését, javaslatok
megfogalmazásával támogatja a testületek munkáját, és biztosítja a közvetlen információáramlást az előrehaladásról, a felmerült
kockázatokról. Ezt az összetett szakmai munkát természetesen
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A Virológiai Nemzeti Laboratórium és a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium megnyitója Pécsett, 2020 szeptemberében.

olyan szakemberek végzik, akik szerteágazó tapasztalatuk, hazai és
nemzetközi elismertségük révén igazi patrónusai ennek az egyedülálló rendszernek.
Mely szakterületeken működő laboratóriumok számítanak
már most is erősnek?

– Úgy látjuk, hogy szépen haladunk a kijelölt célok felé, azonban
azt is tudni kell, hogy ez nem sprint, hanem inkább maraton.
Minden labor aktuális kérdésekkel és trendekkel foglalkozik, így
a maga nemében mindegyik jelentős célkitűzésekkel indult útnak,
az eredményeik a közeli jövőben mindennapi életünk részévé válhatnak.
A globális trendeknek megfelelően a Mesterséges Intelligencia
Nemzeti Laboratórium (MILAB) élenjáró, és a legtöbb konzorciumi tagot, összesen tizenegy szervezetet tömörítő laboratórium.
Mivel maga a technológia az ágazatok széles spektrumát átfogja és
rendkívüli lehetőségekkel kecsegtet, nem meglepő, hogy a MILAB
is hat alprojektet működtet, az egészségügyi alkalmazhatóságtól
a gépi látáson és érzékelésen át a telekommunikáció területéig.
Úgy gondolom, a Virológiai Nemzeti Laboratórium léte sem
kérdőjelezhető meg, ahol a legveszélyesebb, úgynevezett 3-as és
4-es kockázati csoportba tartozó vírusok vizsgálata, az ellenük
potenciálisan használható antivirális hatóanyagok fejlesztése, tesztelése zajlik annak érdekében, hogy felkészülten álljunk az esetleges újabb járványok elé. Mindemellett ez a komplex virológiai
laboratórium egyedülálló hazánkban, hiszen tisztán kutatási céllal
hozták létre, így a virológia területén kutatni szándékozó kutatók
idehaza is tudnak gyakorlatot, tapasztalatot szerezni.

A meddőség is igen aktuális kérdéskör. Talán nem is gondolnánk, de Magyarországon a párok 15 százalékát, azaz mintegy
háromszázezer embert érint ez a probléma. A sikeres meddőségi
kezeléshez viszont elengedhetetlenek a humán reprodukció területén végzett élvonalbeli infrastrukturális háttérrel támogatott,
integrált klinikai kutatások és fejlesztések. Ezért a Humán Reprodukciós Nemzeti Laboratórium szakmai kutatási feladata kiterjed a fogantatás minden szakaszára, a fogantatást megelőző időszakra is. Az így létrejövő eredményeket kapcsolják be az innovációs láncba, és ezáltal válhatnak kézzelfogható megoldásokká.
De itt van még további rendkívül izgalmas kérdéseket vizsgáló
laboratóriumok sora, mint a közúti és légi járművek, robotok mobilitása, a nukleáris hulladék kezelése, az éghajlatváltozás hatásai,
új vakcinák és antimikrobás szerek fejlesztése, a kvantumkommunikáció, a daganatos megbetegedések megfékezése és terápiája,
a nemzeti kulturális örökség mesterséges intelligencia alapú feldolgozása. Nehéz tehát egy területet vagy laboratóriumot kiemelni – ebben a hálózatban mindenki a jövőért dolgozik.
Tervezik-e még új laborok létrehozását?

– Tervezzük a Nemzeti Laboratórium hálózat bővítését a már korábban kijelölt négy fő tématerülethez kapcsolódóan. A bővítés
lehetséges irányainak meghatározásakor számos tényezőt ﬁgyelembe vettünk, bevontuk a hazai tudományos közösséget és elismert tudományos nemzetközi szakértőket, és az általuk megfogalmazott javaslatokat összehangoltuk a nemzetgazdasági, ágazati,
illetve kutatás-fejlesztési szakpolitikai célkitűzésekkel. Az új laboratóriumok kialakításának előkészítése jelenleg is zajlik. ¡
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koronavírus, gyógyszer, vakcina, fertőtlenítés, iparjogvédelem

Átadták a Jedlik Ányos-díjakat
A koronavírus-járvány ellen küzdő kutatók, orvosok, valamint a szellemitulajdonvédelem terén kiemelkedően teljesítő szakemberek vehettek át Jedlik Ányos-díjat.
dén Jedlik Ányos-díjjal tüntették ki
Fekete Andrea gyer mekgyógyászt,
a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikájának docensét, a
SigmaDrugs gyógyszerfejlesztő startup
vezetőjét (az Innotéka idei január–februári számában interjú jelent meg vele
Portré rovatunkban – a szerk.). A kutatóorvosnak a Sigma-1 receptor serkentésére vonatkozó szabadalma áttörést hozhat a koronavírus-megbetegedések szövődményeként kialakuló tüdőgyulladás
és szöveti hegesedés kezelésében.
Karikó Katalin kutatóbiológus, biokémikus is megkapta a Jedlik Ányosdíjat. A BioNTech RNA Pharmaceuticals
GmbH alelnöke által kidolgozott technológián alapulnak azok a legújabb,

Forrás: SZTNH

I

mRNS-alapú vakcinakészítmények, melyek hatékony eszközt jelentenek napjainkban a koronavírus világjárvány megfékezésében.
Dékány Imre szegedi egyetemi tanárt
is Jedlik Ányos-díjjal tüntették ki. A professor emeritus olyan nanotechnológiai
eljárásra épülő fertőtlenítési módszert
dolgozott ki, amely látható fény hatására

alkalmas a felületeken és a levegőben lévő mikroorganizmusok, valamint allergének inaktiválására.
Jedlik Ányos-díjat vehetett át Kotschy
András, a Servier gyógyszerkutató intézet igazgatója, akinek szakmai irányításával elsőként fedezték fel az MCL 1
fehérje szelektív gátlószereit mint innovatív rákterápiás hatóanyagokat.
Szintén Jedlik Ányos-díjat kapott
Szecskay András ügyvéd, a Szecskay
Ügyvédi Iroda alapítója, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület elnöke.
A Magyar Innovációs Szövetség Innovációs díjának különdíját idén Kovács
Andrásnak, a Hagyó Kft. ügyvezetőjének ítélték. ¡

Magyar Suzuki Zrt. • suzuki.hu

Konzorciális együttműködésben a Suzuki
Az Európai Unió károsanyag-kibocsátási szabályozásainak megfelelő,
környezetbarát, biztonságos és versenyképes gépjárműprototípusok
készültek a Magyar Suzuki Zrt. esztergomi gyárában. A 2016 óta futó
projekt a GINOP-2.2.1-15-2016-00015 kódszámú, az Európai Unió által
támogatott Széchenyi 2020 program keretében, konzorciumi együttműködésben, 2,583 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás
felhasználásával valósult meg.

A

Magyar Suzuki a prototípusok előállítása mellett – a vállalat és a beszállítók innovatív hálózati együttműködésével – több száz egyedi fejlesztésű alkatrész gyártására és tesztelésére is koncentrált. Jelentősen javultak az új gépjárművek
hatékony és korszerű sorozatgyártásához szükséges technológiai elemek. Emellett sikerült optimalizálni a prototípusfejlesztési folyamatot. Az EU által támogatott program egyebek
közt kiterjedt a termelésben alkalmazott több száz hegesztőrobotra: ezeket hálózatba kapcsolták, így optimalizálható
a hegesztési pontsorrend. A belső anyagellátási folyamatok
digitalizációjával lehetővé vált a gyáron belüli logisztikai folya-
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matok javítása is. A kutatómunkának köszönhetően Esztergomban
bevezethető a lézerhegesztési technológia, illetve fejlesztették az alkatrészgyártásban alkalmazott polimerek öszszetételét.
A gyártásfejlesztés eredményeképpen még biztonságosabb, a legfejlettebb technológiai, piaci és
környezetvédelmi elvárásoknak megfelelő autók gördülnek ki az esztergomi Suzukigyárból. ¡

inno -tér, innováció

Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Ifjú feltalálókat díjaztak
A 2020/21. évi Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny legjobb, legtehetségesebb fiatal feltalálóinak és tudósainak 11 díjat,
a díjakkal járó több mint 2,5 millió forint ösztöndíjat ítélt oda június végén
a versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség.

A

középiskolás ﬁatalok számára harmincadik alkalommal meghirdetett verseny 188 pályázója közül az első fordulóból 116-an jutottak tovább, közülük 99-en
kidolgozták és be is mutatták a pályázatukat. A legjobbnak ítélt pályázók négy első, négy második, valamint három
harmadik díjat vehettek át.
Első díjas lett Seitz Erik (Pannonhalmi Bencés Gimnázium)
„Az epitheliális-mezenchimális átmenet (EMT) új, többsejtes hálózatos modelljének kifejlesztése és új, potenciális gyógyszercélpont
megtalálása a hibrid-EMT-nek a modellbe építésével” című pályázatával. A nyertes célja a rákos áttétek kialakulásának kezelésére
nemzetközi szinten is új, klinikailag alkalmazható gyógyszercélpont megtalálása, amellyel életeket lehet menteni. A PenAlone
pályázatával szintén nyertes budapesti Radó János (Berzsenyi Dániel Gimnázium) olyan világszinten is újdonságnak számító vezeték nélküli író- és rajzeszközt fejlesztett, mely – az eddigi digitális
tollaktól eltérően – tetszőleges felületen használható, nem hagy
nyomot; az írt szöveg, rajzolt ábra pedig valós időben megjelenik
a monitoron. Az ócsai Balázs Gábor Gergő (Bolyai János Gimnázium) „Láthatatlan kísérő nyomában egy egzotikus csillagrendszerben” című pályázatával arra vállalkozott, hogy egy különleges
kettőscsillag segítségével – melynek fedéseit felhasználva és ismerve a fény terjedési sebességét – keresett a Földhöz hasonló bolygót. A hajdúböszörményi Ecsedi Boglárka (Bocskai István Gimnázium) „A mesterséges neurális hálózatok strukturális optimalizálása” című pályázatával érdemelte ki az első díjat. A hálózattudomány eszközeinek segítségével különböző hálózatregularizációs
módszereket határozott meg, melyek a mesterséges neurális hálózatok működésének optimalizálását tűzték ki célul.

Második díjat kapott a debreceni Bornemissza Ádám és Pirint
Levente Ákos, akik seregélyeket riasztó drónt fejlesztettek. Az erdélyi Kovásznából pályázó Ravasz András Zoltán olyan rendszert
alkotott, amely képes a vakokat segíteni a könyvek olvasásában
külső segítség nélkül, illetve felolvasni a könyvet. A Tatabányáról
pályázó Szőnyi Balázs könnyen használható, olcsón és gyorsan
elkészíthető apró eszközt fejlesztett – személyes otthoni vagy professzionális felhasználásra –, amelynek segítségével a legtöbb mai
okostelefon és tablet akár a nagyobb és drágább szkennereket is
kiválthatja. A Debrecenből pályázó Fiák Ádám olyan mérőeszköz fejlesztésére vállalkozott, amely számos különböző szenzorral
gyűjt információt a környezetéről, majd a mért adatok alapján
olyan háromdimenziós modellt alkot, amelyen jól szemléltethetők
a begyűjtött adatok.
Harmadik díjas lett a pécsi Gerencir Leon olvasást megszerettető programjával, a debreceni Erdélyi Zsuzsanna és Kun Vanda
új csontpótló anyagával, illetve a budapesti Sáska Gábor és Vankó
Dániel a kerékpáros közlekedést megreformáló ötletével.

Az ösztöndíjakon felül azok a középiskolák, melyek műszaki,
természettudományos szakkört, klubot működtettek, és legalább
három vagy több nevezést adtak be, a nevezések közül pedig legalább kettő a második fordulóba jutott, 800 ezer, illetve egymillió
forintos díjban részesültek. Tizenkét kiemelkedő középiskolai, természettudományt oktató tanár ugyancsak díjban (500-800 ezer
forint) részesült.
Az első díjas pályázók képviselhetik hazánkat az Európai Unió
2021 szeptemberében, a Salamancai Egyetem rendezésében sorra
kerülő 32. Fiatal Tudósok Versenyén, amelyen 37 ország ﬁataljai
versenyeznek. ¡

inno -tér

2021. július–augusztus

innotéka
inn

29

Magyar Öntészeti Szövetség • foundry.hu

Szerző: Dr. Hatala Pál

Hatvankét éve a hazai
öntészet szolgálatában
A 26. Magyar Öntőnapok Konferencia és Kiállítást, a szakma méltán legnagyobb hazai rendezvényét 2021. október 15. és 17. között tartják Herceghalmon. A rendezők, az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Öntészeti Szakosztálya és a Magyar Öntészeti
Szövetség (MÖSZ) kétévente szervezi meg ezt a szakmai összejövetelt az érdeklődőknek.

A

z első kétnapos Magyar Öntőnapok rendezvény
1959. április 6-án kezdődött Budapesten, a Technika Házában, életre hívója az OMBKE volt, míg
a MÖSZ 1992-es megalakulása óta vesz részt
a rendezvény megszervezésében és lebonyolításában.
Kimondani is jóleső érzés, hogy az Öntőnapok 62 éve
rendszeres találkozási lehetőséget nyújt a szakma tagjainak!
Az első huszonöt rendezvényen eddig összesen közel hatezren vettek részt (ebből mintegy 250 fő külföldi). Az utóbbi időben – immár hatodik alkalommal – a rendezők önálló
diák- és doktoranduszszekciót is szerveznek, melynek első
napján az öntészeti bemutatókon az eddigi évek alatt több
mint 350 középiskolás diák vett részt.
Korábban tizenkét város adott helyt ezeknek a rendezvényeknek, közülük több város többször is. A mai kor követelményeinek megfelelően a magas színvonalú konferencia és
kiállítás helyszínét immár ötödik alkalommal a Herceghalmon található Hotel Abacus Business@Wellness Hotel****
biztosítja.
A hosszú évek alatt a rendezvény
főbb fontosabb adatai alkalmanként
Regisztrált résztvevők száma: 220-250 fő
Szakmai előadások száma: 40-42
Diákelőadások száma: 8
Cégismertető előadások száma: 5-8
Kiállítók: 12-15 társaság
Támogatók: 20-24 társaság
A részt vevő középiskolások száma: 60-80 fő
Gyárlátogatáson (öntödék) részt vevők: 40-50 fő
Idén a szervezők és a rendezvény támogatói a megnyitó
napján, a megnyitó előtt szakmai délelőttöt szerveznek a szakirányú képzésben részt vevő középiskolások számára az öntészeti szakirányú képzés jövőjének biztosításáért, az öntészet
társadalmi elfogadottságának javításáért. A megjelenő 60-80
diák összefoglaló jellegű, az öntészethez kapcsolódó előadásokat hallgathat meg.
A délelőtti program végén a Miskolci Egyetem Öntészeti Intézetének oktatói és hallgatói – már hagyományosan – formázási és öntési bemutatót tartanak a diákoknak az Abacus Hotel bejárata előtt, természetesen a diákok közreműködésével.
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A középiskolásoknak tartott szakmai délelőttel egy időben
a konferencia résztvevői öntödei gyárlátogatásokon vehetnek
részt, idén a Csepel Metall Kft.-nél Budapesten, valamint
az Ecseri Kft.-nél Cegléden.
A diákszekcióban a szervezők a miskolci és más hazai
egyetemek BSc és MSc szintű egyetemi hallgatóinak biztosítanak szakirányú előadási lehetőséget.
A résztvevők a rendező szervezetek meghívására kulturális
programon is részt vesznek.
A rendezvény második napján már két szekcióban folynak
az információs és a szakmai előadások.
Este aztán jó hangulatú – a selmeci diákhagyományokat
felidéző – tradicionális szakestélyt is tartanak a rendezők
a konferencia résztvevőinek.
Hagyomány, hogy a konferencia előadásai közül a legjobbaknak Kiváló Szakmai Előadás elismerést, Nándori Gyulaemlékérmet, továbbá az öt éve elhunyt dr. Bakó Károly emlékének ápolására alapított Ezüst lanzetta díjat ítélnek oda
a konferencia szekcióelnökei.
A rendező szervezetek várják a rendezvényen a hazai és
a külföldi öntészet munkatársait, az érdeklődő és együttműködő személyeket, cégképviselőket! A konferencia hivatalos
nyelve a magyar és az angol, szinkrontolmácsolással.
A 26. Magyar Öntő Napok Kiállítás és Konferencia magyar
és angol nyelvű ismertetője és regisztrációs lapja elérhető
a foundry.hu és az ombkenet.hu honlapokon. ¡
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Öntőgépszerviz Kft. • ontogepszerviz.hu

Szerző: Selmeczi Imre tulajdonos, ügyvezető igazgató

Komplex szolgáltatás,
folyamatos szakmai
fejlődés
Az Öntőgépszerviz Kft. 2001-ben alakult az akkor már
több mint tíz éve az öntödeiparban dolgozó szakemberek
egy cégbe szervezésével, azzal a céllal, hogy az ügyfelek
minél komplexebb szolgáltatást kaphassanak egy kézből.

A

z Öntőgépszerviz Kft. az elmúlt húsz évben folyamatos fejlődéssel elérte, hogy az európai piacon
méltó versenytársa lett bármely európai, öntőgépekkel foglalkozó szakcégnek. Ez alatt a húsz
esztendő alatt több mint 70 öntőgépet teljesen, és nagyságrendileg 150 öntőgépet részlegesen felújítottunk. Európa valamennyi országában jelen vagyunk az öntödeiparban.
A folyamatos fejlődésnek köszönhetően jelenleg több
mint 7500 négyzetméter alapterületű daruzott csarnokkal

rendelkezünk. Büszkék vagyunk arra, hogy a létszámunk évek óta 60 fő
felett van, míg éves árbevételünk meghaladja az ötmillió eurót.
Az Öntőgépszerviz Kft. mindig törekedett a komplex szolgáltatásra,
valamint a folyamatos szakmai fejlődésre.
A fő tevékenységünk a nyomásos öntőgépek és egyéb öntödei berendezések felújítása, szervizelése, karbantartása és értékesítése a magyar és külföldi piacon. A felújítási programunk során az öntőgépek
főbb vezérlőelemeit, blokkjait, továbbá a vezérlőszekrényt cseréljük
a jelenleg legmodernebb elemekre annak érdekében, hogy kiemelkedő
színvonalat tudjunk biztosítani ügyfeleink számára. A felújítási programunk közel azonos, vagy megegyezik a gyártói színvonallal.
Több kutatás-fejlesztési projektben is részt veszünk, aminek köszönhetően konzorciumi tagként kifejlesztettünk az elektromos autóipar
számára csúcsminőségű rotorok öntésére alkalmas öntőgépet, valamint egy másik kutatás-fejlesztési projekt keretében az Ipar 4.0 öntőgépekre is fejlesztést végzünk.
Az Öntőgépszerviz Kft. több neves öntödei berendezést gyártó céget képvisel: Idra Srl az öntőgépgyártó, Krown Srl olvasztó és adagolós
kemencegyártó, Tecnopres Srl stancoló présgyártó, Enercon Srl elszívószűrő berendezéseket gyártó, IECI szerszám-temperálógépgyártó.
Forgácsolóüzemünk egyrészt a szerviz alkatrészigényét elégíti ki,
másrészt egyéb cégeknek végez forgácsolási, gyártási munkákat. A nagy
méretű alkatrészek gyártása mellett mára már öntő- és présszerszámok
gyártását is végezzük több öntöde részére.
Szaküzletünk évek óta önálló terület, kiemelkedő adottságokkal.
Kiemelném a hidraulikaelemek széles választékát; a neves hidraulikaelem-gyártók termékei mellett nagy készletünk van hónolt csövekből
és krómozott rudakból.
Raktárkészletünk értéke meghaladja az egymillió eurót.
Érdemes megemlíteni géptelepítés, gépmozgatás, szemcseszórás
szolgáltatásainkat. Továbbá a régóta méltán keresett mobilmaró berendezésünket, amelyet két éve mobil hegesztőgéppel is kiegészítettünk a helyszíni gépasztalok felhegesztésére és visszaforgácsolására.
Köszönöm minden jelenlegi és volt vevőnknek és beszállítónknak,
valamint jelenlegi és volt munkatársainknak az együttműködést, aminek köszönhetően az Öntőgépszerviz Kft. jelentős szerepet tölthet be
az európai öntödeiparban. ¡
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KE -ZA Steel Kft. • kezakft.hu

Szerző: Horváth Dániel

Hegesztés esetén fontos
a szakszerű hőkezelés
A fém alkatrészek hegesztése mindig hatalmas és hirtelen hőmérséklet-változással jár.
Ez jelentős feszültséget okozhat a munkadarabban, ami egyértelműen rontja a hegesztés
minőségét, sőt akár az egész alkatrész szerkezeti integritását is. Ezt a hirtelen hősokkot
mindenképpen enyhíteni kell, ha tartós és megbízható munka elvégzése a cél.

E

zt a célt szolgálja a KE-ZA Steel Kft. által nyújtott feszültségcsökkentő hőkezelő szolgáltatás. A cég munkatársai
évek óta a legmodernebb, számítógép-vezérelt mozgatható hőkezelő gépekkel dolgoznak, és a legkülönfélébb
ipari alkatrészeket – például csővezetékeket, tartályokat – kezelnek, miközben azokon főként hegesztési munkálatokat végeznek.
„Az általunk végzett feszültségcsökkentő hőkezelés alapvetően
felmelegítésből és lehűtésből áll. A megrendelőtől kapott hőkezelési és hegesztési utasítás alapján dolgozunk, ezt az utasítást
követve programozzuk a készülék különböző csatornáit – mondta
Kemény Ferenc, a KE-ZA Steel Kft. ügyvezetője. – Nagyon pontosan kell szabályoznunk ugyanis a melegítés időtartamát, az elért
hőmérsékletet, majd a lehűtést is, hiszen csak így biztosítható, hogy
az anyag állapota ideális maradjon.”
Az eljárás lényege tehát az, hogy a hőkezelt munkadarabot
(beszélgetésünk közben a Kft. munkatársai éppen egy csővezetéket hőkezeltek) szigorúan ellenőrzött paraméterek szerint felhevítik, majd ezután ugyanilyen precízen lehűtik. A hevítéshez
ponthegesztéssel rögzítik a hőelem kábeleit, utána kerámia fűtő-
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A bekerámiázott csővezetékdarab

paplannal burkolják a hőkezelendő területet. Erre kerül a szigetelőpaplan, amely megakadályozza a kerámiából kiáramló hő
elszökését, és ezután kezdődhet maga a felfűtés.

innováció

KE -ZA Steel Kft. • kezakft.hu

Bepaplanozva

Az ügyvezető elmondta, hogy abban a konkrét megbízásban,
amelyet a beszélgetésünk idején végeztek, az első 300 Celsius-fokig
óránként 250 ±25 Celsius-fokos sebességgel fűtötték fel a vezetéket, majd e sebesség kevesebb mint a felére kellett csökkenteniük
a fűtés sebességét. Így 100 ±20 Celsius-fok/óra sebességgel jutottak el 635 fokos maximum-hőmérsékletig. Ezen a hűmérsékleten
folyik a tényleges hőkezelés, amely alapanyagtól függően eltérő
ideig tarthat.
„A hőkezelés célja annak a feszültségnek a csökkentése, amely
a hegesztés során kerül az alapanyagba. Ha ezt nem végezzük el,
az repedéseket hozhat létre az anyagban, és korróziót indíthat el
– magyarázta Kemény Ferenc. – Ha a hegesztéskor túlságosan hirtelen hűl vissza a varrat, akkor megkeményedik, és ez károsan hat
a minőségre. A hőkezelés ezt a negatív hatást korrigálja.”
A visszahűtés ugyanúgy szabályozott sebességgel történik,
rendszerint óránként 100 Celsius-fokos sebességgel. Ha az alapanyag gyorsabban hűl, mint az a program szerint megengedhető
lenne, akkor a gép automatikusan visszakapcsolja a fűtést, hogy
ellensúlyozza a túl gyors hőmérséklet-csökkenést. A gép általában
300 Celsius-fokig ellenőrzi a hűlést. Ezután a készüléket lekapcsolják, de a fűtőpaplant nem távolítják el. Ettől kezdve az alapanyag
olyan ütemben hűl vissza a kiindulási hőmérsékletre, ahogy a körülmények ezt lehetővé teszik.
A feszültségmentesítő hőkezelés szükségessége az alkatrész
anyagától és a funkciójától is függ. Ha az alkatrészben (például
csővezetékben) olyan anyag áramlik, amelynél nagyon fontos,
hogy semmiféle feszültség ne keletkezzen a cső anyagában, mert
például a benne áramló szénhidrogének a környezetbe jutva veszélyesek lehetnek, ott elengedhetetlen a hőkezelés a hegesztések során. A cég a legkülönfélébb csővezetékeket hőkezelte már.
Gyakoribbak a 8-10 milliméter falvastagságú csövek, de előfordult
már, hogy egy ﬁnomítóban 100 milliméter falvastagságú csövet is
kezelniük kellett.
A hőkezelő gép fűtőelemét kerámiakockák borítják, amelyek
hasonlítanak például a vasalók fűtőelemeihez. Ebben helyezkedik
el a fűtővezeték, amely áram hatására hevül fel. Hőkezelni nemcsak a hegesztés közben lehet, de bizonyos esetekben utána is
szükséges, hogy az alapanyag feszültségeit csökkentsék. Ilyet végeztek beszélgetésünk közben is. Kemény Ferenc azt is elmondta,
hogy nemrégiben egy hegesztési varrat két oldalán tekerték be

a csövet a hőpaplannal, és a hegesztő a két paplan között kihagyott öt centiméteres sávban dolgozhatott. Munka közben folyamatosan ellenőrizni kell az alapanyag hőmérsékletét. Többször is
előfordult, hogy a túlhevülést megakadályozandó, a hegesztőnek
szünetet kellett tartania.
„Bár lánggal is fel lehet hevíteni a munkadarabot, de ott gyakran megesik, hogy mire az ember végigér a teljes alapanyagon, ott,
ahol kezdte, már túlságosan lehűlt. Ám a mi programozható és
automata hőkezelő gépeink folyamatosan ellenőrzik a hőmérsékletet, és önműködően stabilan tartják a teljes művelet ideje alatt
és az egész alapanyag teljes területén – érvelt Kemény Ferenc. –
Fontos azonban, hogy a kezelés után a lehűlés is szabályozottan
menjen végbe. Máskülönben előfordulhat ugyanis, hogy a túl gyorsan hűlő és megkeményedő varratban olyan apró repedések keletkeznek, amiket maga a hegesztő sem vesz észre. A hőkezelés után
minden esetben keménységmérést végzünk.”
A KE-ZA Steel Kft. hat éve foglalkozik hőkezeléssel. Kemény
Ferenc és felesége, Kemény-Zayzon Gabriella korábban alkalmazottként dolgoztak ugyanezen a területen, majd saját céget
alapítottak, és önállósították magukat. A cégük anyagvizsgálattal, illetve hőkezeléssel foglalkozik. Nehéz lenne felsorolni, hogy
az eddigi működésük során hányfajta különböző alkatrészt kellett
hőkezelniük. Előfordult már, hogy gáz gömbtartályt és kompreszszort kellett feszültségmentesíteniük. Az utóbbi feladata az Oroszországból érkező földgáz összesűrítése volt, a nagy nyomású gázt
tárolják el ezután.

A hőkezelőgép (Weldotherm) kezelőberendezése

Ennek a berendezésnek is 80-100 milliméter volt a falvastagsága, vagyis rendkívül vastag volt. Viszont meglepő módon a felfűtés
időtartama nem függ a falvastagságtól. Kemény Ferenc elmondta,
hogy bár sokan hiszik, hogy a vékonyabb csöveket gyorsabban fel
lehet fűteni, mint a vastagabbakat, de ez nincs így. A hevítés a megadott program szerint zajlik, így azt sem lehet gyorsabban melegíteni, mert az minőségi problémákat okozna az alapanyagban. ¡
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Vasútépítők Kft. • vasutepitok-gyor.hu

Lentiből Kistolmácsig viszi
az utasokat a kisvasút
A Zalaerdő Zrt. által 2020 januárjában meghirdetett „Csömödéri Állami Erdei Vasútüzemének (CSÁEV) üzemeltetésében lévő 760 mm nyomközű vasúti pályán fenntartási
és építési munkák elvégzése” című pályázati felhívásra az S24 Konzorcium adta a legkedvezőbb ajánlatot 2020 márciusában. A felek 2020 májusában kötötték meg a kivitelezési munkákról szóló szerződést. Az S24 Konzorciumot két győri kötődésű cég alkotja,
a Vasútépítők Kft. mint konzorciumvezető, valamint a Pálya-Vasút Kft.

a H.F. Wiebe csoport tagja

A CSAEV kistolmácsi szakaszhosszabbítás új nyomvonala
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A

szerződésben foglalt kivitelezési munkák a CSÁEV üzemelte tésében lévő több mint
100 kilométer hosszú kisvasúti hálózatból két szakaszt érintettek.
A Lenti–Csömödér–Kistolmács fővonal
kistolmácsi végét hosszabbítottuk meg egy
új végponti vágánykapcsolat kialakításával. Nagyságrendileg 1 kilométeren épült
új vasút a 7540-es jelű országos közutat
keresztezve. Két csoport új vasbeton aljas
kitérőt építettünk be a szakasz végén egy
kiemelt peronnal, melyről egy 125 méter
hosszú burkolt járda vezet be a településig.
A kisvasúti hálózat másik érintett szakasza a Törösznek–Pördefölde–Szentpéterfölde szárnyvonal 0+00 és 18+00 szelvények közötti szakasza. Itt a vasúti pálya
teljes egészét átépítettük, alépítményjavítási munkákkal együtt. Az átépítés
három csoport kitérőt és több kisvasúti
átjárót is magába foglalt. Mindkét szakaszról elmondható, hogy az alépítményi
és vízépítési munkákat követően az új
vasúti felépítmény zúzottkő ágyazatba
került, 24,4 kg/fm rendszerű sínek kel,
vasbeton keresztaljakra, nyíltlemezes leerő sí téssel. A tervezett pályasebesség
30 km/h, 60 kN tengelyterhelés mellett.
A Vasútépítők Kft. érdekkörébe tartozott a kistolmácsi szakasz pályahoszszabbítási munkáinak kivitelezése. Az új
nyomvonal nagyobb részét egy meglévő
erdő helyén jelölték ki, így az alépítményi munkák a fák kitermelése után kezdődhettek meg tavaly novemberben.
A csapadékos őszi időjárás nem tette lehetővé, hogy az agyagos talajon a több

Vasútépítők Kft. • vasutepitok-gyor.hu

A bevágásban a fejtést követően termett talaj stabilizálása
mint 12 000 köbméter bevágásfejtést követően az alépítményi munkák maradéktalanul elvégezhetőek legyenek a tél
beállta előtt. A tervezett vasút pályaszintje egyes helyeken
4-5 méterrel került a terepszint alá. A védőréteg terítése előtt
– a megfelelő teherbírás biztosítása érdekében – el kellett
végezni a termett talaj stabilizálását. Nem várt beavatkozást
kellett eszközölni a Kozár-forrással szembeni bevágásban.
A földmű nem száradt ki a tavasz beköszöntével, folyamatos,
nagy vízhozamú, felszínre törő víz volt megfigyelhető, valamint a rézsűfelületeken éles, jól elkülönülő rétegként látszott
a terület nyugalmi vízszintje. A vízszint süllyesztése végett
a pálya két oldalán lévő talpárok alá szivárgórendszert építettünk be. Az alépítményi és vízépítési problémák kezelése után már nem volt akadálya a vasúti pálya fektetésének.
A 12 méter hosszúságú sínek hevederes kapcsolattal illeszkednek egymáshoz, és vasbeton keresztaljak támasztják alá
őket. A vasúti ágyazati anyagot a Zalaerdő Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében lévő oldalra, és vágánytengelybe ürítő
vasúti kocsikkal építettük be. A vágányszabályozási munkát
– a nagyvasúthoz hasonlóan – egy vágányszabályozó géplánc végezte. A géplánc egy Plasser & Theurer KIAG aláverő
gépből, valamint egy SSP Junior ágyazatrendezőből áll, melyeket közúton szállítottak a munkaterületre; a vágányra
történő bedaruzást követően végezte el több menetben a vasNagygépes vágány- és kitérőszabályozás
úti pálya végleges szintre emelését és irányszabályozását.
A kivitelezési munkák befejezése után az új vonalrész használatba vételi engedélyt kapott az érintett szakhatóságoktól.
A turisták már az idei szezonban élvezhetik az új pályarész
adta előnyöket. A Lentiből Csömödéren keresztül érkező járatok közvetlenül Kistolmácsig viszik az utasokat, ahol a tó
festői szépsége és felfrissülést nyújtó vendéglátóhelyek várják a kikapcsolódni vágyókat. A beruházásnak köszönhetően
még több élménnyel gazdagodhatnak a „kisvasutazók”. ¡
Vasbeton aljas, S24 rendszerű kisvasúti kitérő
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Modern örökségünk
újrakondicionálása
Az idei, 17. Velencei Építészeti Biennálé magyar projektje, az Othernity – Modern örökségünk újrakondicionálása a Biennálé központi
Labor
témájára, a Hogyan fogunk együtt élni? kérdésfelvetésre reflektálva arra keresi a választ,
ovács Dániel kurátor, valamint Csóka Attila Róbert,
hogy a modern építészet sokat vitatott, több
Molnár Szabolcs és Smiló Dávid kurátori csapata
szempontból elavult öröksége milyen lehetősé- 12 kelet-közép-európai építészirodát kért fel arra, hogy
geket tartogat a jövő építészei számára. gondoljanak újra 12 ikonikus budapesti modern épületet,

K

Showroom

ezzel egy lehetséges utat mutatva múlt és jövő építészetének összegyeztetésére. A kiállítás két teremből áll: a Labor
a 12 épület történeti állapotát dokumentálja, a Showroom
pedig a 12 kortárs építészeti reﬂexiót mutatja be.
A kiválasztott budapesti épületek a 20. század második
felében, a szocialista rendszerben készültek, és értékeik ellenére mára veszélyeztetettek. A meghívott kelet-közép-európai építészek jól ismerik és értik a régiós építészeti örökség megőrzésével kapcsolatos dilemmákat, de már az egyesült Európában tanultak és szereztek szakmai tapasztalatot,
terveikre pedig a nemzetközi irányba mutató, kísérletező
attitűd a jellemző, amely friss, vizuális formanyelvvel társul.
A kiállítást a Biennálé november 21-i zárását követően
decemberben a projekt szervezője, a Ludwig Múzeum, Budapesten is bemutatja, így azok is megnézhetik majd, akik
idén nem jutnak el Velencébe. ¡

Innovatív ötletek
a turizmus megújítására
Az AR-városnézéstől kezdve a kontaktmentes
beléptetésig érkeztek innovációk a turisztikai
szektor fellendítéséért indított programba, mely
a magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány és
a Startup Campus együttműködésével jött létre.

N

egyvennyolc turisztikai innováció közül választották ki azokat startupokat, amelyek részt vesznek a tízhetes üzletfejlesztési és befektetési
programban. A jelentkező csapatokban voltak egyetemi hallgatók, programozók, webfejlesztők, de érkeztek ötletek közgazdászoktól, sőt antropológusoktól is. Megoldásokat hoztak az egészségügyi turizmus, long-haul
(azaz hosszú távú) repülés, online idegenvezetés és a kontaktmentes ven-
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déglátás kihívásaira. A kiválasztott innovációk között
olyan megoldásokat is találunk, mint az AR (augmented
reality), azaz kiterjesztett valóságon alapuló városnézés,
optimalizált repülőjegy-keresés, interaktív navigálás,
valamint az elektronikus beléptetés a kontaktmentes
utazás élményéért.
A beválogatott csapatok tízhetes online üzleti képzése
magában foglalja a legfontosabb startup módszertanokat,
csapat- és időgazdálkodási ismereteket, termékfejlesztéssel, üzleti tervvel, piacra lépési stratégiával és marketinggel
kapcsolatos elengedhetetlen tudnivalókat, de a szellemi
tulajdonról és egy innovatív termék vagy szolgáltatás piacra viteléről is tanulhatnak majd a startupok, továbbá szakmai mentorálást kapnak az ötletek piaci validációjáról.
A programot szeptember elején egy Demo Day zárja,
a legjobb csapatok prezentációjával. Itt dől el, hogy kik
kapják meg az induláshoz szükséges 20 millió forintos
kezdőbefektetést a CheckINN Startup Program keretében az MFB-csoporthoz tartozó Hiventures és a Startup
Campus Inkubátor révén. ¡

csatornahálózat, decentralizált szennyvízkezelés, mikroorganizmus-tartalom, biológiai tisztítás

Szerző: Paulikk Kata
alin

Új irányok a hazai
szennyvíztisztításban
A környezeti és egészségügyi kockázatok elkerülése érdekében mindannyiunk
számára fontos kell, hogy legyen szennyvizeink megfelelő kezelése. Csakhogy
ritkán lakott vagy kis lélekszámú területeken nem éri meg csatornahálózatot
kiépíteni. Ilyenkor kerülnek előtérbe a decentralizált szennyvíztisztítási megoldások, ezek közül is leginkább a kisebb költséggel üzemeltethető természetközeli szennyvíztisztítási technológiák. De mi a helyzet Magyarországon?

A

csatornázatlan területeken keletkező szennyvíznek
mi a sorsa? A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Karának szakemberei, Vadkerti Edit, a Vízellátási és Csatornázási Tanszék vezetője, Knisz Judit
tudományos főmunkatárs és Karches Tamás, a Vízépítési Tanszék vezetője szerint a csatornahálózattal nem ellátott területeken a tisztított szennyvíz helyben tartása a cél.
Milyen a szennyvíztisztítás helyzete hazánkban? Az 1990es években megvalósult közüzemi vízellátás kiépítését követően hogyan változott a csatornázottság mértéke?

Knisz Judit: Az 1990-es évek elején a lakások közel 90 százaléka
már rendelkezett vezetékes ivóvízzel, azonban a csatornázottság
mértéke csupán 40 százalékos volt. Napjainkra ez az arány, több
ütemben és többféle ﬁnanszírozás mellett, lényegesen megemelkedett. A rendelkezésre álló KSH-adatok szerint a csatornázottság mértéke 2019-ben több mint 83 százalék volt, ami jellemzően
a tízezer lakos egyenértékű (LE) vagy ennél nagyobb településeket
foglalja magában. Az elmúlt körülbelül tíz évben azonban elindult
egy folyamat, amelyet az Európai Unió is támogat: kötelezettséget vállaltunk a kétezer LE feletti, de tízezer LE alatti települések

csatornahálózatának a kiépítésére. Ugyanakkor szintén fontos
a szennyvíztisztítás megoldása a kétezer lakos egyenérték alatti
településeken.
Hol indokolt a decentralizált, egyedi szennyvízkezelési
megoldások kialakítása?

Vadkerti Edit: A decentralizált szennyvízkezelésnél a központi
gondolat a szennyezés helyben történő ártalmatlanítása. Egyedi
szennyvízkezelés olyan helyen ajánlott, ahol nincs centralizált központi telep, és más településhez a csatlakozás gazdaságosan nem
megoldható. A jelenlegi gyakorlat szerint az egyik megoldás, ha
elszállítják a szennyvizet a legközelebbi telepig. Ahol ez nem megvalósítható, a tulajdonos a keletkezett szennyvizet helyben kezeli,
vagy több ingatlan esetében például csoportos kiszolgálású kisberendezés is alkalmazható. Magyarországon is vannak olyan települések, ahol működik ugyan központi szennyvíztisztító, de a település egyes részein még nem történt meg a csatornahálózat kiépítése,
vagy gazdaságosan nem kivitelezhető, viszont a tulajdonosok csak
akkor kaphatnak lakhatási engedélyt, ha megoldják a szennyvízkezelést. Ott, ahol hosszú távon sem tervezik csatornahálózat kiépítését, a problémát kislétesítmények vagy kisberendezések telepítésé-
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Az egyedi szennyvízkezelés olyan helyen ajánlott, ahol nincs centralizált központi telep, és más településhez
a csatlakozás gazdaságosan nem megoldható. Az egyik megoldás, ha elszállítják a szennyvizet a legközelebbi telepig. Ahol ez nem megvalósítható, a tulajdonos a keletkezett szennyvizet helyben kezeli, vagy több
ingatlan esetében például csoportos kiszolgálású kisberendezés is alkalmazható.

vel lehet megoldani. A szennyvíztisztítás költségének 80 százalékát
a csatornahálózat építése és üzemeltetése teszi ki, ezért nem gazdaságos mindenhol nagy csatornahálózatot kiépíteni.
Melyek a szennyvíztelepi hatékonyságot leginkább befolyásoló tényezők? Mit kell figyelembe venni a tervezésnél?

Karches Tamás: Elsősorban a terhelést, valamint annak a változását kell megnézni. A szennyvíz mennyisége és minősége egy napon belül is változik. A vízhasználat főleg a reggeli vagy esti órákra
összpontosul, ami ugyanúgy nagy terhelést jelent a tisztítóműben,
mint a kisberendezésben, és a rendszernek ezeket a csúcsokat is
tudnia kell kezelni. A terhelés mellett számít az évszakos állandóság is. Nem mindegy, hogy folyamatosan, vagy csak időszakosan
lakják az épületet, mert egyedi kisberendezések esetén a szennyvizet tisztító baktériumok elpusztulhatnak, ha hónapokig nem
használnak például egy nyaralót vagy üdülőtábort, ezért minden
alkalommal újra kell indítani a rendszert.
A kis terhelésű szennyvízrendszerek és az egyedi szennyvíztisztító létesítmények hatékonyságán mivel lehet javítani?

K. T.: Már a tervezésnél ﬁgyelünk arra, hogy minél hatékonyabb
legyen a szennyvízkezelés, ami alapvetően az elfolyó tisztított víz
különböző szennyvízalkotóinak – mint a nitrogén vagy a foszfor –
alacsony szinten tartását jelenti. Tehát ahhoz, hogy minél kisebb
környezeti terhelést okozzon az, amit a befogadóba: vízbe, talajba
juttatunk, folyamatosan ﬁgyelni kell a szennyvíz szervesanyagés növényi tápanyagtartalmát. Ezenkívül a patogének, gyógyszer-
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maradványok monitorozása is fontos, ugyanis a kezelt szennyvíz
fertőzőképessége alapvetően meghatározza a további felhasználást, például azt, hogy öntözésre alkalmas-e.
K. J.: A szennyvíztisztítást követő két alapvető kérdés: egyrészt,
hogy mi történik a berendezésből kikerülő tisztított szennyvízzel,
másrészt az iszapkezelés módja. Magyar gyártó fejlesztése például
egy iszapzsákos technológiával készült kisberendezés, ahol a tulajdonos egyszerűen kiveszi a berendezésből a keletkezett iszapot,
amit komposztálást követően kiszórhat a bokrok, fák gyökereihez. Egyéb esetekben szippantás szükséges, tehát az iszapot el kell
szállítani. Komoly nehézséget jelenthet egy adott településnek
vagy a tulajdonosoknak, hogy mit kezdjenek az iszappal. Ez egy
olyan probléma, amit meg kell oldaniuk. A kezelt szennyvíz sok
esetben szikkasztásra vagy felszíni befogadóba kerül. Egy másik
felhasználási lehetőség a tisztított szennyvízzel történő öntözés,
de Magyarországon, főleg kisberendezések esetén, még nincs
sok tapasztalatunk erről, ehhez még további szabályozásra lenne
szükség. A nagy szennyvíztisztító telepeknél vizsgálják a kifolyó víz
mikroorganizmus-tartalmát, ez azonban egyedi kisberendezéseknél nem megoldható, ezért úgy kell kezelni a vizet, mintha fertőző forrás lenne. Még ha határérték alatti is a mikroorganizmusok
száma az elfolyó tisztított vízben, mivel nem tudjuk folyamatosan
monitorozni, nem javasolt a felszíni öntözésre való felhasználása.
A Karunkon folynak ezzel kapcsolatos kutatások, vizsgáltuk például, hogy a tisztított víz tározása milyen hatással van a minőségére. Egy esettanulmányból az derült ki, hogy a tárolás lényegesen
javítja a tisztított szennyvíz minőségét, részben a szervesanyag-
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tartalom szempontjából, ugyanis a tározás során a káros szerves
anyagok lebontása folytatódik, illetve a patogén mikroorganizmusok száma is jelentősen csökken.
A fejlesztéseknél elsőbbséget élveznek a nagyobb környezeti terhelést okozó nagy és közepes települések? Az uniós
átlaghoz viszonyítva hogy állunk ezen a területen?

V. E.: Elindult egy folyamat, amelyet harminc évvel ezelőtt nem
tudtunk volna elképzelni. A tízezer LE feletti települések helyzete napjainkra nagyrészt megoldódott, ehhez rendelkezésre álltak
uniós programok, támogatások, források. Most jutottunk el a kétezer LE alatti településekhez, ahol még nem megoldott a szennyvíztisztítás. 2020 végén jelent meg az 1868/2020-as kormányhatározat, mely a kétezer LE alatti településeken a szennyvíztisztítási
beruházások megvalósításának vizsgálatáról és a program elindításáról szól.
Ahogy Magyarországon fejlődött a vidéki turizmus, sok szálloda és panzió nyílt, ahol természetközeli megoldást, például
gyökérzónás vagy tavi tisztítást használnak. Számos alternatívája
létezik a szennyvízkezelésnek, és a magyar lakosság is egyre tudatosabb ebben a kérdésben. Ilyen szempontból tehát nagyon jók
a kilátások és az irányok, viszont vannak lemaradások is, például
a jogszabályi háttér sem teljes körű.
Jelent-e problémát az éghajlatváltozás, befolyásolják-e
a szennyvíztisztítók működését az időjárási szélsőségek, a
kiugróan magas csapadékos időszakok?

V. E.: Elsősorban nem a hőmérséklet változása jelenti a legfőbb
problémát, hiszen a miénknél melegebb és hidegebb éghajlati vi-

szonyok mellett is megoldható a szennyvízkezelés. Persze befolyásolhatja a szennyvíztisztítás hatékonyságát, mivel minden mikroorganizmusnak van egy hőmérsékleti optimuma.
K. J.: A klímaváltozás inkább a centralizált szennyvíztisztítóknak okozhat problémát. Az egyesített hálózat révén a hirtelen,
nagy mennyiségben lezúduló csapadék a szennyvíztisztítókba kerülve túlterhelést okozhat, és ennek következtében tisztítatlanul
juthat ki a telepről a szennyvíz. A globális felmelegedés miatt új
mikroorganizmusok jelennek meg, az intenzív esőzések növelik
a vizek, köztük a csapadékvíz szerves mikroszennyező-tartalmát,
amelynek eltávolítására nem minden esetben képesek a szennyvíztisztítók. Ilyen szempontból mondhatjuk, hogy van összefüggés az éghajlatváltozás és a szennyvízkezelés között. Ezenkívül
meg kell említeni, hogy a klímaváltozás folytán a vízhiányos területeken előtérbe kerülhet a tisztított szennyvíz hasznosításának
lehetősége is.
Kinek a felelőssége és feladata a decentralizált szennyvíztisztító telepek, valamint az egyedi kisberendezések üzemeltetése?

K. J.: Ez egy izgalmas és még nem megválaszolt kérdés, hiszen nem
lehet egyetlen felelőst megnevezni. Kézenfekvőnek tűnik, hogy
a legpraktikusabb megoldást a víziközmű-szolgáltatók jelentenék,
de egy ilyen döntés előtt azt is érdemes ﬁgyelembe venni, hogy
ezek a cégek rendkívül túlterheltek és alulﬁnanszírozottak. Felmerülhet az is, hogy magánvállalkozók végezzék ezt a feladatot. Számos helyen programszinten történik a telepítés, ezekben az esetekben a település önkormányzata pályázik, és egy külsős céget
bíz meg az üzemeltetéssel. Az egyedi beruházásoknál jellemzően

A nagy szennyvíztisztító telepeknél vizsgálják a kifolyó víz mikroorganizmus-tartalmát, ez azonban egyedi kisberendezéseknél nem megoldható, ezért úgy kell kezelni a vizet, mintha fertőző forrás lenne. Ugyanakkor a tárolás lényegesen növeli a tisztított szennyvíz minőségét, részben a szervesanyag-tartalom szempontjából, ugyanis a tározás során
a káros szerves anyagok lebontása folytatódik, illetve a patogén mikroorganizmusok száma is jelentősen csökken.
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Problémát jelenthet a klímaváltozás a centralizált szennyvíztisztítóknak, mert az egyesített hálózat révén
a hirtelen, nagy mennyiségben lezúduló csapadék a szennyvíztisztítókba kerülve túlterhelést okozhat, és
ennek következtében tisztítatlanul juthat ki a telepről a szennyvíz. Ugyanakkor a globális felmelegedés miatt
új mikroorganizmusok jelennek meg, az intenzív esőzések pedig növelik a vizek, köztük a csapadékvíz szerves
mikroszennyező-tartalmát, amelynek eltávolítására nem minden esetben képesek a szennyvíztisztítók.

a tulajdonosok végzik az üzemeltetést. Minden esetben problémát jelent, ha a tulajdonosok nem ismerik az üzemeltetéssel járó
feladatokat, például, ha nem tudják, hogy mit szabad és mit nem
a lefolyóba önteni, márpedig komoly költségekkel jár, ha a biológiai tisztítást végző mikroorganizmusok elpusztulnak. Az első
fontos lépés tehát a tulajdonosok megfelelő tájékoztatása, mivel
a felelősség őket is terheli. Ezért is szervezünk konferenciákat, valamint a résztvevők által elfogadható ajánlásokon dolgozunk a Víztudományi Karon és a szakma képviselőivel. Igyekszünk konszenzusos választ adni a többi között arra is, hogy kinek a felelőssége
az egyedi berendezések üzemeltetése.
Mit tartanak a legaktuálisabb problémának, illetve milyen
feladatokat kellene a legsürgősebben megoldani?

K. T.: Alapvetően a jogszabályi háttér tisztázása lenne a legfontosabb feladat. A szakma kidolgozott műszaki alternatívákat. Elég
széles spektrumban léteznek már technológiai megoldások, persze lehet ﬁnomhangolni, és szükséges is a helyi adottságoknak
megfelelően. A megválaszolandó kérdések közül fontos, hogy kié
a felelősség, mikor engedélyezett, illetve milyen esetekben lehet
egyedi szennyvíztisztítási megoldásokat alkalmazni. Ehhez szükséges a megfelelő jogszabályi környezet kialakítása.
K. J.: Ezen belül is a támogatási rendszer kialakítása kulcsfontosságú. Ahol települési szinten történtek a beruházások, ott nagyon sok tapasztalat gyűlt össze mind a jogalkotók, mind az önkormányzat, mind a felhasználók oldalán. Nagyon fontos például,
hogy megfelelő minőségű kisberendezések kerüljenek telepítésre,
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illetve a nem megfelelő minőségűek pótlásához, illetve alkatrészek
cseréjéhez is forrásokra van szükség. A karbantartáshoz szintén
valamilyen formában forrást kell biztosítani programszintű telepítések esetén. Ezekre a kérdésekre a jogszabályok szintjén kell
megoldást találni.
Milyen decentralizált szennyvízkezelési módok működnek
az országban, és ezek közül melyek a legkorszerűbbek?

K. T.: A decentralizált szennyvíztisztítási alternatívák között vannak biológiai tisztításon alapuló egyedi kisberendezések, amelyek energiafelhasználást igényelnek. Egy másik elterjedt alternatíva a tisztítómezővel ellátott oldómedence, amely a tisztítást
energiabevitel nélkül végzi. Ebben az esetben egy zárt tározóban
anaerob módon, azaz oxigéntől elzártan történik a mechanikai leválasztás és előtisztítás, majd a részben tisztított szennyvizet úgynevezett szikkasztómezőre, tulajdonképpen a talaj felső rétegébe
vezetik, ahol a kavics, homok és talajszemcsék felületén kialakult
mikrobiális bioﬁlmréteg végzi a tisztítást. A tapasztalat és a szakirodalmi adatok azt mutatják, hogy ha a tisztítómezőt időnként
nem tartják karban, a tisztítás nem elég hatékony, és ha felszín
alatti víz van a közelben, könnyen előfordulhat annak szennyeződése. Léteznek úgynevezett extenzív technológiák, melyek minimális energiabefektetéssel a természetes öntisztulási folyamatokat
veszik alapul. Természetközeli módszer a gyökérzónás víztisztítás,
ahol a szennyvíz a növények gyökérzónájában és az azt magába foglaló közegen folyik keresztül. Ezenkívül szóba jöhetnek még egyéb
alternatív módszerek is, például a tavas tisztítási megoldások.

zöldkörnyezet

csatornahálózat, decentralizált szennyvízkezelés, mikroorganizmus-tartalom, biológiai tisztítás

V. E.: A legmodernebb technológiák is rendelkezésre állnak,
azonban sokszor nem lehet a legkorszerűbbet választani, mert
mindig a problémához kell igazítani a megoldást. Az egyedi szennyvízkezelésnél a legjobb megoldás mindig attól függ, hogy milyen
a terület. Van, ahová egyszerűen nem lehet közcsatornát kiépíteni,
és a szippantós kocsi sem tud eljutni. Védett vízbázisra pedig nem
lehet beleengedni a szennyvizet a talajba további tisztításra.
K. J.: Egy nyaralónál hiába telepítik a legmodernebb csúcstechnológiát, nem fog működni, mert ha a tulajdonosok egész télen
távol vannak, mire nyáron visszamennek, elpusztulnak a mikroorganizmusok. Létezik olyan megoldás is, amikor a kezelt szennyvíz utótisztítása kis tavakban történik, ahol a növények gyökerén
megtalálható mikroorganizmusok végzik el a munkát. A növények azáltal, hogy felveszik a tápanyagot, csökkentik a szervesanyag-terhelést. Vannak így működő üvegházak is, például egy
magyarországi cég készít ilyen jellegű telepeket. Sokféle megoldás
létezik, közülük sok hatékonyan működik, és vannak, amelyek kevésbé, de bármilyen szennyvíztisztítás jobb annál, mint ha nem
lenne. Van azonban egy pont, amikor már olyan nagy ráfordítást
igényelne, hogy növeljük a hatékonyságot, hogy egyszerűen nem
éri meg. Ilyenek például a nagy telepeken is alkalmazott nagyon

költséges membránalapú tisztítóberendezések. Erre a kisebb városi szennyvíztisztítókban jellemzően nincs forrás. Olyan ipari
létesítményekben alkalmazzák inkább ezt a technológiát, ahol
a gyár kötelezettsége a víz előtisztítása, mielőtt a kommunális szennyvíztisztítóba kerül. Léteznek olyan kisberendezések is,
amelyeknél membrántechnológiát használnak a tisztításra, ezek
azonban több karbantartást igényelnek, ami plusz terhet ró
az üzemeltetőkre.
Az országos átlag 80 százalék felett van a csatornázottságot illetően. De hány olyan településről tudnak, ahol nincs
szennyvíztisztítás?

K. J.: Hazánkban a kétezer fő alatti települések száma 2379, ezek
több mint felénél már megoldott, vagy folyamatban van a fejlesztés
a szennyvíz gyűjtésére, ártalmatlanítására. Közel ezer településen
még nem megoldott a szennyvíz tisztítása, ez az ország lakosságának mintegy négy-öt százalékát érinti. Ezek a települések kerülnek
most sorra a támogatási rendszerben, melyeknek több mint fele
gazdaságosan csatornázható. Fontos, hogy megfelelő előkészítés,
műszaki felmérés alapján az adott területhez igazítva találjuk meg
a lehető legjobb megoldást a szennyvíz ártalmatlanítására. ¡

A decentralizált szennyvíztisztítási alternatívák között vannak biológiai tisztításon alapuló egyedi kisberendezések, amelyek energiafelhasználást igényelnek. A tisztítómezővel ellátott oldómedence a tisztítást energiabevitel nélkül végzi. Egy zárt tározóban, oxigéntől elzártan, a mechanikai leválasztást és előtisztítást követően a tisztított szennyvizet úgynevezett szikkasztómezőre vezetik, ahol
a kavics, homok és talajszemcsék felületén kialakult mikrobiális bioﬁlmréteg végzi a tisztítást. A gyökérzónás víztisztításnál pedig
a szennyvíz a növények gyökérzónájában, és az azt magába foglaló közegen folyik keresztül.

zöldkörnyezet
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illegális hulladék • villanyszámla, várható élettartam

Össznépi erdőtakarítás
Szinte az egész ország megmozdult az erdők
kitakarítása érdekében. Az e célra kifejlesztett
HulladékRadar applikáción keresztül országszerte több mint 1500 köbméter erdei hulladékról érkezett bejelentés, és az erdőgazdaságok
ezenfelül az erdészek által felderített további
közel 11 ezer köbméter szemetet is összegyűjtöttek és elszállítottak.

kiválasztottak olyan helyszíneket, amelyek alkalmasak lehetnek a hulladék felszámolásához szükséges intézkedések további elemzésére; megelőzés céljából pedig az állami
erdőgazdaságok országosan 113 sorompót és 234 kamerát
telepítettek a legveszélyeztetettebb területekre.
Míg a természetjárók, kirándulók egyre kevesebb szemetet hagynak maguk után, addig mások tudatosan károsítják a természetet, ennek következtében az illegális hulladéklerakók nagyon gyorsan újraképződnek. ¡

K

özel 13 ezer köbméter hulladékot gyűjtöttek össze és szállítottak el
ez év május végéig a kezelésükben lévő területekről az állami erdőgazdaságok a Tisztítsuk meg az országot! program keretében. Az előzetes
becslést jóval felülmúlta az így eltávolított illegális hulladék mennyisége,
amelynek legnagyobb részét a háztartási vegyes hulladék, illetve az építési-bontási hulladékok tették ki. Különösen nagy problémát jelent, hogy
a természetbe kikerülő veszélyes hulladékok, gumiabroncsok aránya elérte az országos mennyiség öt százalékát. Ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonproﬁt Kft. által koordinált programban részt vevő szervezetek mindegyikénél

Hova tovább napelem? M
A háztartási napelemes rendszerekkel megtermelt áram elszámolásának változása kapcsán
felmerül a kérdés: megéri-e a jövőben jelentősebb összeget fordítani egy ilyen beruházásra?
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iközben bővül a napelemekre igénybe vehető
állami és uniós támogatások, kedvezményes hitelek köre, változik a jogszabályi környezet: a legkedvezőbb feltételeket kínáló szaldós elszámolásra már csak
néhány évig lehet szerződni, ráadásul csak azoknak,
akik az építéshez nem használtak fel állami támogatást.
Kujáni Péter, az Energiatakarék Kft. szakértője szerint
a beruházás előtt érdemes számolni: amíg a szaldós elszámolás mellett akár nulla közelébe lehet csökkenteni
a havi villanyszámla összegét, addig a bruttó elszámolásnál legfeljebb a kétharmada takarítható meg, így
a megtérülési idő 10-12-ről 14-18 évre nő. Mivel a napelemes rendszerek várható élettartama ennél hosszabb,
a beruházás mindenképpen nyereséges lesz. Mi több,
az otthonfelújítási programban elérhető akár 50 százalékos állami támogatással a megtérülési idő, a szakértő
kalkulációja szerint, 7-9 évre mérséklődik.
A napelemes rendszerről történő közvetlen fogyasztás mértékének növelésével tovább lehet javítani a megtérülési időt. A cél, hogy a hálózatból pénzért vételezett
és a napelemekkel ingyen megtermelt áram felhasználásának aránya minél jobban az utóbbi felé tolódjon el.
Ehhez érdemes a programozható elektromos eszközök,
fagyasztóládák, vízmelegítők, mosógépek használatát
a napos órákra időzíteni, valamint a nappal megtermelt
többletenergiát éjszakai felhasználásra akkumulátorban
tárolni. Mindezekkel elérhető, hogy az év jelentős részében a saját napelemeink által megtermelt elektromos
energiát tudjuk használni. ¡

Central Geo Kft. • centralgeo.hu

Szerző: Szegedi Imre

Földbe sajtolt zöldenergia
A szénhidrogénipar hazai megjelenése óta mintegy tízezer
kutat mélyítettek az ország területén. Az ország készletei
azonban fogynak, jelenleg mindössze néhány száz szénhidrogénkút működik. A felhagyott létesítmények környezetbarát
hasznosítására talált ötletes megoldást a Central Geo Kft.

A

gok (lítium, kobalt, grafit, nikkel, réz)
sokkal végesebbek, mint a víz. A fenti előnyök miatt nem véletlen, hogy az egyes
előrejelzések a jelenlegi hatszorosára
becsülik a 2050-ben előállított hidrogén
mennyiségét. A nagyobb kutatóintézetek
közül a Bloomberg New Energy Finance
696 millió, a Hydrogen Council 622 millió tonnás globális hidrogéntermeléssel
számol 2050-re. A legegyszerűbben víz
bontásával – oxigén és hidrogén keletkezik – állítható elő ez a gáz, amelyhez
az energiát napfényből is nyerhetjük.
A napjainkban elterjedt hidrogéntárolási módok (nagy nyomáson palackban vagy alacsony hőmérsékleten
cseppfolyós állapotban) nagy körültekintést igényelnek. Az atomok kis méretűek, ezért könnyen átjutnak minden
anyagon, tehát a tartályok falát ennek
megfelelően kell megtervezni és szigetelni. A hidrogén gyúlékony és robbanásveszélyes: a levegővel keveredve
a legkisebb szikra hatására berobban.
A felhagyott szénhidrogén-kutató fúrásokban történő tárolás nagy nyo-

múlt század elején kiépült
szénhidrogénipar világszerte rengeteg embernek adott
és ad jelenleg is munkát.
Az energiaipar forradalmi fejlődése
azonban alapjaiban változtatja meg ezt
az ágazatot is. Világosan látszik, hogy
az energetikában az új, környezetbarát
megoldások egyre jobban terjednek.
„Szabadalmaztatás alatt álló eljárásunkkal mi a felhagyott szénhidrogénkutakat újrahasznosítanánk” – tájékoztatta magazinunkat Viszkok János, a
Central Geo Kft. főgeológusa. Zöldenergiát, konkrétan hidrogént tárolnának
a felhagyott létesítményekben.
A hidrogén több ok miatt került a figyelem középpontjába az elmúlt években. Mivel vízből bőven van a Földön,
ezért a hidrogén gyakorlatilag korlátlan
energiatárolási lehetőséget ígér, akár
hosszabb időtávra is. Ez a kémiai elveken
alapuló akkumulátorokra – mint a lítiumion – nem igaz, hiszen ezek tárolókapacitása alacsony, használatuk időben
korlátos, az előállításhoz szükséges anya-

Megújuló

Villanyáram

Elektrolizáló

H2-égető

H2

Egyéb H2-felhasználás

Ki/be tárolás

Felhagyott
szénhidrogénkút

Rendszerterv
sematikus ábrája

zöldkörnyezet

A felhagyott szénhidrogénkutak
terepi felmérése
máson biztonságosabban megoldható,
mint a felszínen, hiszen oxigénmentes
a környezet.
Az országban az éves átlagos napfényes időtartam eléri a 2500 órát, és alig
van hely, ahol kevesebb mint 2000 óra.
Az utóbbi évek tendenciáját tekintve
a közeljövőben további napfénytartamnövekedés prognosztizálható. Azaz napenergia segítségével vízből nagy menynyiségű hidrogént állíthatnánk elő.
Viszkok János szerint ez a megoldás gazdaságos még alacsony hatásfokú hidrogénégetés és nyomásvesztés esetén is.
A technológia egyszerű, kis karbantartási költséggel üzemeltethető.
A környezetbarát megoldás nem marad az ötlet szintjén. A szolnoki cég
szakemberei teszttelepet alakítanak ki,
ahol méréseket végezve ellenőrzik a
hidrogéntárolás lehetőségét, hatékonyságát. Ha mindent rendben találnak,
igazi (felhagyott) kúton próbálnák ki
a felszín alatti tárolást. ¡
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hulladék, műanyag, újrahasznosítás

Valamit tenni kell
a csomagolással!
Kezdhetnénk például a nem újrafeldolgozható csomagolások betiltásával?
Ezt a kérdést már egyetlen gyártó sem kerülheti meg, de lehet még sikertörténet is belőle, mivel a csomagolási hulladék egyre fontosabbá válik nemcsak a gyártók, hanem a fogyasztók számára is – állítja a Roland Berger cég
legutóbbi tanulmányában.
körforgásalapú nézőpont nélkül nem alakítható ki egy valóban
sikeres és fenntartható csomagolási szisztéma. A fenntarthatóvá
válás megtérülése szintén meghatározó tényező a vállalkozások
számára. Azonban a szerzők úgy vélekednek, hogy minél előbb
fektetnek a vállalatok a fenntartható csomagolási lehetőségekbe,
annál hamarabb lezárható a probléma, és válnak kihasználhatóvá
az ezzel kapcsolatos piaci előnyök. Ahhoz, hogy az FMCG (FastMoving Consumer Goods), azaz a gyorsan forgó fogyasztási cikkek
gyártói hatékonyan csökkenthessék csomagolásaik környezetre
gyakorolt hatásait, a tanulmány három lépést jelöl meg. Az egyik
a csomagolási portfólió környezeti kritériumok alapján történő
optimalizálása; a másik az önfenntartó hulladékgyűjtő és újrahasznosító hálózatok fejlesztése; a harmadik az újrahasznosított
anyagok felhasználásának a pártolása. Mindez az új technológiák
alkalmazásával, az értéklánc teljes hosszában bevezetett innovációval, valamint a csomagolóanyagok használatának és a tervezési
folyamatoknak az újragondolásával érhető el. ¡

A

műanyag csomagolások kevesebb mint 15 százalékát
hasznosítják újra világszerte, miközben évente 10 millió tonnát meghaladó műanyag kerül az óceánokba.
Az ilyen és ehhez hasonló aggasztó hírek segítettek
a csomagolási hulladék környezeti hatásainak tudatosításában
és a megfelelő jogalkotási folyamatok elindításában, írják a tanulmány szerzői. Egyúttal felhívják a ﬁgyelmet a hulladékértékláncban bekövetkezett változásokra, valamint a növekvő követelményekre és a szigorodó szabályokra is. Az EU jelenlegi célkitűzései
előírják, hogy a csomagolási hulladékok nettó éghajlati hatásának
2050-ig nullára kell csökkennie. A világ más régiói is szigorúbb
célokat tűznek ki, tiltásokat vezetnek be. Jó példa erre Kína hulladékimport-tilalma, amelyet már más délkelet-ázsiai országok is
követnek: ezek a kezdeményezések a csomagolási hulladék értékláncának és újrafeldolgozási megoldásainak hatalmas átalakítását és újragondolását váltották ki. Az új szabályok bevezetésével
a kormányok olyan fontos kezdeményezéseket indíthatnak el,
amelyek innovatív módon ösztönzik a csomagolások fenntarthatóbbá tételét. A gyártói felelősség erősítése és az italospalackokra
vonatkozó visszaváltási megoldások kulcsfontosságú elemei a csomagolási hulladékkal dolgozó nagy teljesítményű rendszereknek.
A tanulmány szerint ezeket a rendszereket az adott piacok
körülményeihez kell igazítani, de a teljes értékláncra vonatkozó
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fake news • kriptovaluta

Hogyan hat az MI
az oltásellenességre?
A hiteles forrásokat nélkülöző információk
hatszor gyorsabban száguldanak a közösségi
médiumok révén, mint a valódiak. A hackerek ráadásul MI-algoritmusok és botok segítségével lovagolják meg a fake newsban
rejlő lehetőségeket – még a koronavírus
esetében is. Egyebek között az ilyen posztok és álhírek miatt emelkedett meg
az oltásellenesség világszerte.

lokat megjelölje és kiszűrje. Ezzel számos, fake news terjesztő felület iktatható ki. A weboldalak pontozására alapuló technológiát
a Google is alkalmazza. Miután a fake news terjedését sok esetben
a speciális célokkal létrehozott botok segítik, a techcégek olyan
MI-eszközöket vetnek be, melyek a közösségi média felhasználói
ﬁókjait proﬁlozzák a kommentjeik, aktivitásuk és felhasználói
adataik alapján. Ennek segítségével pedig már viszonylag könnyen
kiszűrhetik a hamis ﬁókokat. A Hoaxy, Snopes, Meedan, Google
Trends, Pheme, Politifact, FactCheck már több mint 80 százalékos
hatékonysággal jelzik, ha egy hírforrás nem megbízható. ¡

S

zerencsére a mesterséges intelligencia (MI) az álhírekkel szemben is a segítségünkre lehet. A technológia ugyanis a megfelelő algoritmus használatával képes különbséget tenni az emberek és a gépek alkotta szövegek között: a helytelen nyelvhasználat,
a megszokottól eltérő szóminták, de akár a nagybetűk túlzott
használata is lebuktathatja a csalást. A mesterséges intelligencia
abban is segíthet, hogy az általunk hitelesnek ítélt, ám hamis információkat megjelenítő híroldalakat, forrásokat, közösségi proﬁ-

Budapesten kap
szobrot a bitcoin
kibocsátója

Két profi szobrász kivitelezésében állítanak
emléket a Bitcoin kibocsátójának, Satoshi
Nakamotónak (ez egy fórumos név, a valódi név
ismeretlen). A közösségi finanszírozásból készülő
bronzszobor a budapesti Graphisoft Parkban kap
helyet, és ez lesz az első ilyen típusú alkotás
a világon a kriptovaluta ismeretlen atyjáról.

A

Szobortervek

z alkotók, Réka Gergely és Gilly Tamás – a Bitcoin létrehozójának
máig ismeretlen kilétére utalva – a szobor felszínét tükröződőre készítik, az alkotás másik érdekessége az lesz, hogy az életnagyságú alak kapucnit is kap, utalva az anonimitására és ezzel az internetes közösségre,
de akár az Anonymous mozgalomra is. A szobor állítói szerint azonban
nem is a sosem felfedett személy a lényeg, hanem a legfontosabb maga
a blokklánc-technológia, amely számos területen teheti jobbá a világot,
az élelmiszer-ellátástól a segélyszállítmányok célba juttatásáig. „Van egy
mondás, miszerint mi mindannyian Satoshi vagyunk. Maga a gondolat
a fontos, hogy egy igazságosabb, jobb pénzrendszert teremtsünk, amely
decentralizált, független a bankoktól és az államoktól” – fogalmazott
Györﬁ András ötletgazda. A magyar kezdeményezés nemzetközi érdeklődést is kiváltott: a többi között az entrepreneur.com, a Fox News és számos szakmai oldal is hírt adott róla. A mintegy két hónap alatt gyűjtött
több mint hárommillió forintból a szobor mellett még egy nemzetközi
imázsﬁlm is elkészülhet, mely erősíti a jövőben a projektet. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Digitalizált logisztika
A logisztikai ágazat vezető cégei, techóriások és startupok segítségével,
az elmúlt években egyre több olyan megoldást vezettek be, melyek eredményeként jelentősen átalakították a piac megszokott kereteit és szabályait.
Félautomata logisztikai rendszerek, mesterséges intelligencia, big data és
robotizáció segíti gyorsabbá és hatékonyabbá tenni a szektor teljesítményét. Milyen digitális jövő vár a logisztikára a következő években?

N

api tízezres esetszám, telített kórházak, kijárási tilalom, korlátozások mindenütt. A koronavírus-járvány
miatt home oﬃce-ba kényszerült magyarok körében
ugrásszerűen megnőtt az online vásárlások száma.
A folyamat nem túl bonyolult, az ember, hátra dőlve a kanapéján,
kezében okostelefonnal szinte pillanatok alatt leadhatja a rendelését egy új bútorra vagy éppen egy tabletre. A vírus megjelenésével azonban nemcsak az árak emelkedtek ugrásszerűen a piacon, hanem a szállítási idő is jócskán megnőtt. Nem véletlenül.
Az Amerikából rendelt termékek egyes alapegységeit Távol-Keleten gyártják, az összeszerelést azonban már egy-egy szegényebb
ázsiai országban végzik el, az utolsó simításokat pedig egy jóval
magasabb értéket képviselő európai üzemben. A történetnek
azonban még ekkor sincsen vége, hiszen csak ezután kezdődik
a házhoz szállítással kapcsolatos újabb feladatok megszervezése.
A Deloitte Technology Trends 2021 kutatása szerint a megkérdezettek 97 százaléka számolt be arról, hogy az ellátási láncuk valamelyik pontja sérült. Ez azt eredményezte, hogy – akár egyetlen
láncszem kiesése miatt is – a végtermékek előállítása jelentős késedelmet szenvedett. A hirtelen megváltozott üzleti környezetre
a hagyományosan berendezkedett logisztikai rendszerek egyszerűen nem tudtak kellő gyorsasággal és rugalmassággal reagálni.
Elég csak a pánikvásárlásokra, a boltok üres polcaira gondolni.
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Egyes iparági szakértők véleménye szerint az elkövetkező évtizedek elsősorban már nem az embereket, hanem a „dolgokat”
fogják tovább mobilizálni, és ez a szemlélet jelentősen felértékeli
a logisztika súlyát a jövőben. Egy vezető közúti szállítmányozási
telematikai szolgáltató, a WebEye kutatásai egyebek között arra
hívják fel a ﬁgyelmet, hogy a fókuszban a mindig és mindenhol
elérhető információk, az ügyfelek által generált egyre növekvő
adatigény, valamint az ezekre választ adó hatékonyabb döntési
folyamatok állnak majd. Ennek megfelelően a szállítmányozásban
elsősorban a hatékonyságnövelés, a termék- és árubiztonság, továbbá a minőségbiztosítás fogja katalizálni a fejlesztéseket.

Sofőrök nélkül
A jövő logisztikai folyamatait jelentősen befolyásolják más iparágak innovációs fejlesztései. Ezek közül is kiemelkedik a járműipar,
ahol mind nagyobb teret nyer az elektromobilitás, az önvezető
jármű fogalma, és ugyancsak hangsúlyt kaptak a hálózatba kapcsolt járművek és a drónos szállítás. Az Audinak szállítást végző
Innovatív-cégcsoport tavaly ősszel állított szolgálatba Győrött egy
40 tonna össztömegű, teljesen elektromos kamiont. A magyar fejlesztésű tehergépkocsinál nincs fékhasználat, csak vészfékezés esetén, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kamion álló helyzetben
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mérsékelheti, de még az első jármű fogyasztása is 5-10 százalékkal
kevesebb a hátul keletkező kisebb légörvények miatt. A megspórolt üzemanyagnak köszönhetően – értelemszerűen – a környezetszennyezés is csökken. Nem elhanyagolható előny az sem, hogy
csupán egyetlen sofőr utazik a konvojjal.
Ugyancsak a közúti szállítást támogatják az okosutak. A világ
számos pontján találkozhatunk már azokkal a megoldásokkal,
ahol a beépített szenzorok és jelzőrendszerek képesek jelzések,
terelősávok interaktív kialakítására, a sofőrök okostelefonjaira
kapcsolódva valós idejű közlekedési információs szolgáltatásra,
sőt még akár arra is, hogy az aszfaltba épített napelemes panelek
segítségével télen ki lehessen olvasztani az útra fagyott jeget.

visszatölti az elhasznált energiát. A vállalat logisztikai központjából 90 percenként indul útnak egy alkatrészekkel teli kamion,
majd tér vissza az üres göngyölegekkel. Az e-kamion két töltés között 7-11 kört tud teljesíteni, és ez összesen 60-100 kilométeres
távolságot jelent. Az elektromos jármű szolgálatba állításával egy
évben a saját össztömegével megegyező károsanyagkibocsátáscsökkentés érhető el. A vállalat jelenleg tíz kamionnal szállít a német prémiummárka gyárépületei között, és a tervek szerint 2022re a teljes ﬂottát elektromosra cserélik.
Igen komoly előrelépést jelenthet a szállítmányozásban az önvezető járművek elterjedése és iparszintű használata, hiszen
a sofőrökkel ellentétben megállás nélkül képesek üzemelni, így
számottevően nő a szállítás hatékonysága. Az automatizált jármű képes előzésre, kikerülőmanőverekre, gázadásra és fékezésre.
Emellett képesek egymással úgy kommunikálni, hogy a sebességüket és az útvonalukat folyamatosan optimalizálják. A mesterséges intelligencia ráadásul – előre látva a lehetséges forgalmi
fennakadásokat – még időben újra tudja tervezni az útvonalat.
A Daimler néhány éve sikerrel tett meg egy automatikus tesztutat Németországban, míg a Volvo egy teljesen önjáró járművet
mutatott be egy svéd bányában.
Nemrég kezdett el terjedni az úgynevezett platooning technológia, melynek lényege, hogy csak az első járműben ül vezető,
a többi kamion a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül követi
a konvoj első tagját. Az innovációnak köszönhetően a járművek
reakcióideje hússzor gyorsabb, mint az emberé, ezzel a tehergépjárművek közti távolság 8-10 méterre csökkenthető. Az így keletkező szélárnyék a konvoj tagjainak a fogyasztását 15-20 százalékkal

Tudatos kanyarodás
A UPS futárcég sofőrei már a hetvenes évektől kerülték a balra
nagy ívben kanyarodást, mivel az a megfigyelések szerint
idő- és üzemanyag-pazarló beragadásokat okoz. A vállalat
ezt az alapelvet felhasználva és továbbfejlesztve egy teljesen
saját navigációs szoftvert dolgozott ki. Az Orion a járművek
útvonalait folyamatosan elemezve optimalizálja magát, és így
a Google-alapú navigációnál lényegesen pontosabban tud útvonalat tervezni, és nemcsak a balra nagy ívben kanyarodást
kerülve, de az összes, „papíron” jó útvonalat, ahol a valóságban a teherautók elakadhatnak. Az eredmény: éves szinten
400 millió dollár megtakarítás üzemanyag és amortizációs
költségeken, továbbá 37,8 millió liter kevesebb, üresben
elégetett üzemanyag.

Az áruszállításban is mind nagyobb teret nyer
az elektromobilitás: az önvezető járművek, a hálózatba kapcsolt járművek és a drónos szállítás.
A hálózatba kapcsolt járművek (platooning technológia) lényege, hogy csak az első járműben ül
vezető, a többi kamion a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül követi a konvoj első tagját.
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elején a kereskedőházak esetében lényeges szempont volt a megfelelő hazai raktárbázis, addig mára inkább már költségnövelő tényezőként tekintenek rájuk, miután minden disztribútor egy-két
napon belül képes eljuttatni a kiválasztott termékeket a megadott
címre. Egyes kutatások szerint a raktár-automatizálási fejlesztések
megtérülési ideje három évnél rövidebb lett. A tapasztalatok szerint, ha a robotok folyamatosan működnek, akár négyszer-hatszor
is hatékonyabbak az emberek által végzett munkánál. Az Ocado
brit élelmiszer-kereskedelmi cég saját maga által kifejlesztett automata raktári rendszere, a hive-grid-machine hetente 65 ezer online
bevásárlást tud összekészíteni teljesen önállóan, az összekészített
termékeknek csupán a csomagolását végzik munkások.
Thomas Visti, az együttműködő autonóm mobil robotok területén meghatározó Mobile Industrial Robots (MiR) vezérigazgatója egy szakmai kiadványban írt cikkében arra hívta fel a ﬁgyelmet,
hogy a mai modern gyárterületek olyan forgalmas és dinamikus
tereknek számítanak, ahol emberek, gépek, raklapok és egyéb akadályok vannak. Mint fogalmazott, a mobil robotok különösen jól
beleillenek az ilyen zsúfolt környezetbe, ugyanis együttműködő,
önálló tájékozódásuknak köszönhetően az anyagmozgatás rugalmassá és könnyen irányíthatóvá válik, extra költségek vagy a meglévő folyamatok megszakítása nélkül. Ráadásul biztonságosan
dolgoznak az emberek mellett is. Működtetésükhöz semmilyen
programozási ismeretre nincs szükség: a raktárban dolgozók egy
okostelefonon vagy bármilyen más készüléken elérhető interfész
segítségével kommunikálhatnak a robotokkal, és egy gomb megnyomásával útjukra indíthatják őket.
Nemrég a Whirlpool három mobil robottal gazdagította a lengyelországi Łódźban található üzemét. A robotok feladata, hogy
emberi beavatkozás nélkül szállítsanak szárítógépajtókat. Egy

Az önvezető technológia már vízen is hódít: Skandináviában,
a Turku környékén szolgálatot teljesítő komphajót a Rolls-Royce
saját fejlesztésű Ship Intelligence Technology rendszerével látták
el. A berendezés egyebek között helyzetérzékelőkből és az ütközések elkerülésére szolgáló, korlátozott funkciójú mesterséges intelligenciából áll, mely autonóm navigációs rendszerrel és önálló kikötési rendszerrel párosul. Az 53 méter hosszú Falco még a kikötési mozgások önálló kivitelezésére is képes, miután helyzetérzékelői a környezet változásait minden pillanatban adatokká „fordítják le”, melyeket rádiókapcsolat segítségével a hajót navigáló cég
központjába továbbítanak.
És ha már szállítás, a drónok sem maradhatnak ki a sorból.
A ZF Németország első olyan vállalata, amely jóváhagyást kapott
repülő robotok használatára különböző szenzorok és vezérlőegységek szállításához. A vezető autóalkatrész-gyártó vállalat által
használt drónokat hat rotorral szerelték fel, újratölthető elemeivel 30-40 percnyi utat képesek egyszerre megtenni, és maximum
5 kilogrammnyi súly szállítására alkalmasak. A ZF friedrichshafeni
központjában repkedő drónok fogadtatása pozitív volt, mivel jóval
gyorsabban teszik meg az utat, mint a gyár területén közlekedő
autók. A FedEx pedig egy olyan robottechnológia fejlesztését tervezi, mely kifejezetten a földön járó változatokra koncentrál, ezek
a típusok már jóval nagyobb súlyt képesek vinni, és hosszabb távolságot is tudnak megtenni.

Robotinvázió a raktárakban
A logisztika másik nagy területe a raktározás, ahol napjainkban
egyre több félautomata logisztikai rendszer működik, és egyre gyakrabban robotok segítik az emberek munkáját. Míg a 2000-es évek

A logisztika másik nagy területe a raktározás, ahol egyre több félautomata logisztikai rendszer működik, és egyre több esetben robotok segítik az emberek munkáját. Önálló tájékozódásuknak köszönhetően az anyagmozgatás rugalmassá
és könnyen irányíthatóvá válik, extra költségek vagy a meglévő folyamatok megszakítása nélkül, és biztonságosan dolgoznak az emberek mellett is.
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A blokklánc-technológia egy közös megegyezéssel létrehozott digitális főkönyv, amely teljesen transzparens, az összes
résztvevő számára látható, és utólag már nem megváltoztatható. Egy blokkláncalapú logisztikai rendszeren keresztül
nyomon tudják követni az áru útját a termelőtől a vásárlóig, bezárva a kiskapukat, így például a visszadátumozást.

robot 12 ajtót képes önállóan felvenni a raktárállomáson, majd
a gyártósorra szállítja azokat, ahol egy automata kocsirendszer
segítségével rakja le őket. A 130 méter hosszú utat a robotok kevesebb mint négy perc alatt teszik meg, miközben szenzorok és
kamerák támogatásával kerülik el az ütközéseket.
Tavaly kezdte fejleszteni a logisztikai robotok újabb generációját a BMW. A német prémium autógyártó a nagy teljesítményű
számítógépes technológia előnyeit ötvözi a mesterséges intelligencia (MI) használatával, és ennek köszönhetően érzékelhetően
javult a gépek koordinációja, és könnyebben megkülönböztetik
az embereket és a tárgyakat. Az MI-alapú robotikai applikációk
alkalmasak gépi tanulásra, így a korábban előforduló helyzetek
tanulságait képesek beépíteni a jövőbeli döntéshozatalba. Figyelemre méltó előrelépés tapasztalható a virtuális logisztikai terve-

zés területén is. A háromdimenziós szkennerek alkalmazása lehetővé teszi, hogy szabadon mozgassák az egyes tárgyakat a virtuális
térben, ennek eredményeképpen sokkal egyszerűbben lehet megtervezni a gyártócsarnokok logisztikai folyamatait.
Azt sem szabad azonban elfelejteni, hogy a digitalizáció rendkívül összetett szervezeti átalakulást követel meg a logisztikai vállalatoktól. Az automatizált rendszerek bevezetése vagy a big data
analízise nemcsak új képességeket igényel, de új státuszokat is.
Emellett az automatizációs technológiák komoly sztenderdizációs
elvárásokat is támasztanak. Egységes kódok, méretek és szabványok használatára lesz szükség ahhoz, hogy az egyes egységekben
alkalmazott rendszerek kompatibilisek legyenek egymással.
A digitális fejlődés a szállítmányozás pénzügyi elszámolását
is megreformálja. Az úgynevezett blokklánc-technológia egy közös megegyezéssel létrehozott digitális főkönyv, amely az összes
résztvevő számára teljesen áttekinthető, és utólag már nem megváltoztatható. Azaz olyan már-már hagyományosnak tekinthető
kiskapuk bezárását teszi lehetővé, mint a visszadátumozás, ráadásul még a papírozást is meg lehet vele spórolni. A világ egyik
legnagyobb kiskereskedelmi lánca, a Walmart például az IBM-mel
közösen dolgozott ki saját blokkláncalapú logisztikai rendszert,
amelyen keresztül az általuk forgalmazott élelmiszerek útját tudják nyomon követni a termelőktől a vásárlókig.
A szakértők szerint a jövő logisztikája egyre inkább a vásárlók
személyes elvárásaihoz alkalmazkodás képességére helyezi majd
a hangsúlyt. A mesterséges intelligencia pedig nemcsak az ügyfélélményt, a vevőkkel való kommunikációt is forradalmasíthatja,
de a vásárlási szokásokat monitorozva olyan ajánlatokat készíthet
elő, amivel még gyorsabbá és kényelmesebbé teheti a vásárlást. ¡

Közel kétmilliárdos piac
A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) 2020-as globális
robotikai jelentése arra hívja fel a ﬁgyelmet, hogy 2019 végén
a logisztikai robotok eladási értéke elérte az 1,9 milliárd dollárt. A több mint 40 százalékos erősödés eredményeképpen
a vállalatok és szervezetek világszerte 75 ezer autonóm mobil
robot (AMR) és automata vezérlésű jármű (AGV) rendszert
vásároltak. Az IFR a piaci igények ismeretében úgy vélekedik,
hogy a szegmens értékesítésének emelkedése 2020-ban is
hasonló mértékű volt. Véleményük szerint az érdeklődés elsősorban a gyártás digitalizálása, a rugalmas RaaS modellek
(azaz „robot mint szolgáltatás”), illetve az autonóm fertőtlenítés területén lesz leginkább érzékelhető.
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Facebook-hirdetések A
– koncepció nélkül
Egy friss kutatás szerint a hazai kis- és középvállalkozások (kkv-k) mintegy fele végez digitális
marketingtevékenységet, azonban döntő többségük minden különösebb koncepció nélkül teszi
mindezt. Ráadásul az érintett cégek harmada ki
sem értékeli a hirdetések eredményét.

Google Shopping

18%

21%

12%
12%

17%
8%

7% 4%

Instagram 5% 4%

(Szinte) folyamatosan használták
Alkalomszerűen
használták

60%
72%
81%
90%
92%

You Tube

95%

Linkedln

96%

Waze

98%

TikTok

100%

Kerekítések miatt az egyes sorok nem minden esetben adják ki a 100 százalékot.

Nem használták

Fizetős hirdetésre használt felületek az elmúlt egy évben
(n=89, amely cégek végeznek marketingtevékenységet)

Forrás: Digiméter-kutatás, 2021. tavasz

Facebook
Hirdetések egyedi
weboldalakon
Google Ads Display

2020-ban indult Digitális Versenyképességi Mutató országosan reprezentatív felmérését 5–249 főt foglalkoztató, 100 millió és
18 milliárd forint közötti árbevételű cégek körében, telefonos adatfelvétellel, 200 cégből
álló mintán végezték. A kutatás egyebek között
arra mutat rá, hogy a magyarországi kkv-k
45 százaléka végez digitális marketing tevékenységet, jellemzően a Facebookon (40%),
a második legnépszerűbb lehetőség pedig
az egyedi weboldalakon elhelyezett hirdetés
(28%). Az eredmény alapján elmondható, hogy
a legnagyobb probléma nem a hirdetéseket feladók arányával, hanem a tevékenység mögött
meghúzódó tudatosság hiányával van. A cégek
döntő többsége (88%) ugyanis semmilyen előre rögzített célt nem fogalmazott meg maga
előtt, ráadásul háromnegyedük nem is rendelkezik a digitális marketinghez rendelt büdzsével sem. Az is problémát jelent, hogy a digitális
tevékenységet folytató cégek harmada nem értékeli ki a hirdetések eredményét, adatalapon
csupán a cégek 4 százaléka igyekszik megközelíteni a célpiacát. A felmérés arra is kitért, hogy
kis erőforrás-befektetéssel gyors javulást lehetne elérni: akár a dedikált munkatárs képzésével,
akár hozzáértő szakember alkalmazásával, akár
külsős ügynökség megbízásával. ¡

Kik veszélyeztetik N
a digitális átalakulást?
A vállalati digitális intelligenciára szakosodott
ABBYY cég legújabb felmérése alapján, bár
a cégek felsővezetőinek több mint 80 százaléka
gondolja azt, hogy vállalatuk digitálisan felkészültnek számít, szakmai szempontból azonban már
messze nem ennyire derűlátóak a szakemberek.
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oha a digitális átalakulás jelentősen felgyorsult, folyamatos kihívásokkal néznek
szembe a cégek: a vállalkozások 97 százaléka
tapasztalt megszakításokat digitális transzformáció (DX) projektek során, de meglepő módon csak 60 százalékuk szerint okolható ezekért a világjárvány. Ezeknek a megszakításoknak rendkívül komoly következményük lett:
minden ötödik cég teljesen elhagyta a digitális
átalakulási útját, és minden harmadik szerint
nem működtek rendeltetésszerűen az újonnan
bevezetett technológiák. Ráadásul a döntéshozók véleménye szerint a DX-projektek zavarai nem érnek véget a járvány elmúltával sem,
a vállalkozások háromnegyede ugyanis további
problémákra számít. Ezek főként arra vezethetők vissza, hogy a felsővezetők körében csőlátás alakulhatott ki: 50 százalékuk úgy gondolja,
hogy ők irányítják a DX-projekteket, miközben
a menedzserek alig harmada tudja ezt megerősíteni. A kutatás legsúlyosabb megállapítása szerint ez a szakadék a szervezetek vezetői
és a menedzserek között megakadályozhatja a
cégeket abban, hogy sikeresen valósítsák meg
a digitális átalakítást, mivel a beruházások nem
érik el a várt és kívánt hatásokat. ¡

Judy Samuelson • Robert Capa • Stephen Le

Judy Samuelson

A hat új üzleti szabály

készítéséig – szükség van a vállalatok
képességeire, befektetéseire, problémamegoldó készségére és globális
összeköttetéseire. Olyan üzleti modellek
kellenek, amelyek megbecsülik a valódi hozzájárulást nyújtó szereplőket
– a munkavállalókat és a természetet
is beleértve –, és amelyek a társadalmi
hasznosságukkal összhangban fizetnek
osztalékot. A könyv példákon keresztül
azt is taglalja, hogy a nehezen mérhető
immateriális javak előtérbe kerülése,
például hírnév, bizalom, hűség, milyen
új módszerek szükségességét veti fel
a befektetések lehetőségeinek felmérésében és az eszközkezelésben. •

Valódi értékteremtés
a változó világban
Pallas Athéné Könyvkiadó
(PABooks)

A szerző legújabb kötetében
az üzleti élet új törvényszerűségeit
veszi számba, újradefiniálva
az üzleti siker fogalmát is.
A globális problémák terén – a klímaváltozástól kezdve az egyenlőtlenségeken át a dolgozóknak a munka
világa új korszakára történő fel-

Robert Capa

A tetten ért halál

első évének eseményeit. A fotók és
az azokat kísérő szövegek egy rendkívüli időszakban ragadják meg a diadalmas pillanatokat, és rajzolják ki
a háborús borzalmak krónikájának
ívét: a demokratikusan megválasztott
spanyol kormány védelmében a köztársasági erők összefognak, hogy leverjék a Francisco Franco tábornok
vezette fasiszta felkelést.
Képi rekviem ez, mely emléket állít
a kezükben fegyverrel elesett harcolók
ezreinek, tisztelegve áldozatvállalásuk előtt. •

Park Könyvkiadó

Az 1938-ban Death in the making
címmel megjelent könyv első magyar
reprint kiadása, mely kiegészült egy
történeti igényű esszével, és a fotók
szerzőségét is sikerült pontosan
azonosítani, így derült fény arra,
hogy közülük néhányat Robert Capa
és Gerda Taro mellett barátjuk,
Chim készített.
Fényképeken keresztül követhetjük
nyomon a spanyol polgárháború

Stephen Le

A táplálkozás százmillió éves története

mindent ehetünk, de mértékkel, és így
tovább. A különböző kultúrák évszázados konyhái a bonyolult biológiai
igények és a környezet által finomhangolt evolúció eredményei. Mit tehetünk
az egészségünkért a tömegélelmiszerek
korában? Stephen Le kanadai biológiai
antropológus könyve elődeink táplálkozási stratégiáit feltáró nagy ívű
történeti áttekintés, a világ különböző
földrészein élő embereket és az ottani
ételfogyasztási szokásokat bemutató
szórakoztató útirajz, aktuális tudományos kutatás és meggyőző életmódtanácsadó egyszerre. •

Mit ettek az őseink,
és miért fontos ez ma?
Typotex Kiadó

Életünknek manapság kevés olyan
területe van, amelyet annyi ellentmondásos információ terhel, mint az étrendünk: együnk sok húst, ne együnk
sok húst, a teljes kiőrlésű gabonák
egészségesek, a teljes kiőrlésű gabonák
katasztrofálisak, csak bizonyos élelmiszereket szabad fogyasztanunk,
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gulyáságyú, talajmechanika, sűrített levegős légzőkészülék

Tűzoltók életének
megmentője

Forrás: Arcanum/Magyar Múzeumok, 2003/3.

A technológiai fejlődés következménye, hogy régi korok találmányai felett eljár az idő, és akár furcsának tűnnek már
a 21. században. Ez mit sem von le értékükből: ha egykor leleményesen oldottak meg egy problémát, az ma is tiszteletet
érdemel. Mint például Kőszeghi-Mártony Károly sűrített levegős légzőkészüléke, amely első pillantásra bizarr kacsajelmeznek tűnhet, pedig életeket mentett.
Kőszeghi-Mártony 1783-ban született Sopronban, ott is járt
középiskolába, majd a bécsi hadmérnöki akadémián tanult
tovább. Pár éven belül az osztrák hadsereg tisztje lett, és a császárság honvédelme igencsak ellátta munkával. A tanultak alkalmazásán túl viszont saját kísérletekkel és találmányokkal
igyekezett segíteni hazáját. Az elsők között tette mozgathatóvá
például a tábori főzdét, azaz feltalált egy gulyáságyút. Jelentősebb volt építőmérnöki kutatása, Magyarországon ugyanis
elsőként foglalkozott azzal, hogy a talaj összetételétől és helyzetétől függően mekkora nyomást gyakorol az építményekre.

A légzőkészülék ábrázolása 1830 körül

Kőszeghi-Mártony Károly.
Oláh Mátyás László domborművének részlete

Publikációi és kísérletei a talajmechanika egyik úttörőjévé tették. Leginkább azonban a légzőkészülékének köszönhetően ismerik a nevét.
A készülék kifejlesztésére a hadseregtől kapott megbízást 1828-ban,
és a megoldandó problémát maga is megtapasztalta a harctéren – sőt,
majdnem bele is halt egy alkalommal. Az akkori hadviselés bevett
gyakorlata volt, hogy az ostromlott várak sáncait aknafolyosókban
elhelyezett robbanószerrel rombolták le. Robbantás után az aknászoknak azonnal be kellett rohanniuk, hogy ellenőrizzék az eredményt, de
olykor emberéleteket követelő, veszélyes művelet volt, mert a folyosót
mérgező lőporgázok árasztották el. Kőszeghi-Mártonynak olyan készüléket kellett alkotnia, amely lehetővé teszi a munkát mérgező környezetben is. Nem ő álmodta meg az első ilyen gépet (a híres német
polihisztor, Alexander von Humboldt megelőzte pár évtizeddel), de
gyakorlati alkalmazásra az ő konstrukciója volt igazán alkalmas. A soproni mérnök hatliteres acélpalackot tervezett, amelybe 120 liter levegő
került, 20 bar nyomáson. A palackból két hajlékony cső vezetett egy sisakig; az egyiken áramlott be a levegő a sisakba, a másikat ónnal töltötték fel, hogy kiegyensúlyozzák a szerkezetet. A sisak gyakorlatilag egy
kacsafejhez hasonlító formára varrt kecskebőrből készült fejfedő volt,
amelyre egy szemüveget is szereltek. A palackból a sisakba áramló levegő mennyiségét egy kis csavarral lehetett szabályozni, egy síp hangja
jelezte, hogy a levegő rendesen áramlik, vagy már fogyóban van. A kilélegzett levegő a maszk „kacsacsőrében” keveredhetett a frissel, a felesleges levegő pedig a nyaknál lazán megkötött sisak alján távozhatott.
Mivel a sisakban mindig nagyobb volt a nyomás, mint a sisakon kívül,
nem fenyegetett az a veszély, hogy a mérgező gázok a sisakba jutnak.
Kőszeghi-Mártony majdnem három évig dolgozott a találmányán,
amelyet végül 1830 végén mutatott be. Fényes sikerrel: az „életmentő
készület” segítségével egy aknász akár fél órát is eltölthetett a veszélyes
folyosókon egyetlen palackkal. A szerkezet hasznát hamar felismerték
a harctéren kívül is, és az egész Habsburg Birodalomban elterjedt, leginkább a tűzoltók látták hasznát. Bár a megvalósítás a kor technikai
korlátait tükrözi, Kőszeghi-Mártony találmánya koncepcióját tekintve
igen modern volt, amit az is mutat, hogy hasonló elven működnek ma
is a könnyűbúvárok vagy a bányamentők légzőkészülékei. A mérnök
a szabadságharc ügyét már nem tudta segíteni leleményeivel, 1848
nyarán Brünnben (ma Brno) meghalt. ¡
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