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„A világűr tőlünk sincs messzebb, mint más nemzetektől” – Almár Iván csillagász idézte Marx György fizikus
gondolatát az október végén megjelent, Magyarország
és a világűr című tartalmas és mégis könnyen érthető
ismeretterjesztő kötet első oldalain. Marx György akadémikus ezt a mondatot 1977-ben, az éppen felavatott penci
Kozmikus Geodéziai Obszervatórium vendégkönyvébe
jegyezte fel. Három évvel később Farkas Bertalan személyében feljutott az első magyar az űrbe. Azóta megannyi
űrműszer fejlesztésébe kapcsolódtak be a hazai szakemberek. 2015-ben az Európai Űrügynökség tagjai lettünk,
idén pedig a kormány elfogadta az első nemzeti űrstratégiát.
Ennek keretében megkezdődött a második – vagy inkább
a harmadik, hiszen űrturistaként Charles Simonyi kétszer is
repült – magyar űrhajós kiválasztása. Az űrstratégia részeként egy magyar telekommunikációs műhold Föld körüli
pályára bocsátásának előkészítése is elindult.

hazai vállalatok részt vehetnek a világ egyik legnagyobb
műholdflottájának működtetésében. Szintén idén volt
a 75. évfordulója annak, hogy Bay Zoltán sikeres európai
Hold-radar kísérletet végzett. Novemberben itthon tartották
meg a Nemzetközi Űrhajós Szövetség 33. kongresszusát,
amelyen több mint hatvan asztronauta vett részt.
Nem tartozunk a vezető űripari hatalmak közé, ám ezek
a példák azt mutatják, hogy: „A világűr tőlünk sincs
messzebb, mint más nemzetektől.”
Szegedi Imre
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A jó kutató
sikerorientált

„Egy kutatóintézetnek nem a hazai piacon, hanem a nemzetközi életben kell megmérettetnie
magát. Annyit érünk, ahány külföldi partner bennünket választ kutatásai helyszíneként”
– nyilatkozta magazinunknak Fülöp Zsolt fizikus, a debreceni Atommagkutató Intézet
(ELKH Atomki) Tudományos Tanácsának elnöke, akit Ábrahám László villamosmérnök
ajánlott. A kutató szerint a folyamatos innovációnak köszönhetően a kísérleti fizika egy
jól meghatározott szegmensében az Atomki a világ egyik legjobb intézete.
Családjában inkább a vegyészet, a kémia iránti érdeklődés
volt erős. Miért is?

– Gyerekkoromban gyakran bejártam szüleim munkahelyére, egy
vízminőség-védelmi laboratóriumba. A laborkörnyezet, a lombikok és a műszerek világa elvarázsolt. Egyszerre volt ott jelen a biológia, a kémia és a ﬁzika. Megérintett a tudomány interdiszciplinaritása, hogy a világot a maga egészében érdemes megismerni,
hiszen egy nagy egységről van szó. A másik alapvető élményem,
hogy egyidős vagyok a televíziós Delta műsorral. Ez a sorozat valóban az ismeretet terjesztette, sok embert a Delta állított pályára,
vitt a tudományok felé.
Szakmaválasztásában egy középiskolai verseny döntött.
Mi volt ez?

– Itt lett része az életemnek az Atomki. A kutatóhely versenyt
hirdetett középiskolásoknak, egy adott témával kapcsolatban

dolgozatot vártak a jelentkezőktől. Szintén matematika–ﬁzika
tagozatos gimnáziumi osztálytársammal közösen pályáztunk
és nyertünk. Mindkettőnkből ﬁzikus lett. Ez a kezdeményezés
érdekes példa arra, hogy kutatóintézet is motiválhatja a pályaválasztás előtt állókat.
Fizikusként végzett Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ahonnan az Atomkiba ment dolgozni. Mi
vitte az akadémiai intézetbe?

– A kutatói szabadság reménye. Végtelen energiája van az embernek, ha olyat csinálhat, ami érdekli. Egy tehetséges kutató, ha érdekes témát talál, érdekes témát lát, azon intenzíven dolgozhat.
Az Atomki esetében azt éreztem, hogy ez a szellemi műhely kellő
teret nyújt. A kutatói pályára készülőnek mindent megmutatnak,
mindent felkínálnak, és a jelentkező választhat a lehetőségek közül, leendő kollégaként kezelnek. Most is így van.
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Igen fiatalon, negyvennégy évesen lett az intézet igazgatója.
Miért lesz valaki ereje teljében vezető?

– Az Atomki olyan közösség, amelynek csoportjai önjáróak. Itt
nem működik, hogy felülről megmondjuk, hogy ki mivel foglalkozzon. A legfontosabb a kutatói motiváció, az pedig belülről jön.
Kollégáim tudják, hogy milyen irányban érdemes fejlődni. Az igazgatónak a működési feltételek biztosítása a legfőbb feladata. Az én
csoportom akkoriban már kellően jól szervezett volt ahhoz, hogy
az új pozícióm ne jelentsen törést a munkában. Én pedig úgy éreztem, hogy az egész közösséget további szakmai sikerekhez – új témák indításával, új csoportok létrehozásával és az infrastruktúra
fejlesztésével – segíthetem. A nemzetközi vérkeringésbe akartam
bevinni az intézetet, folyamatosan népszerűsítve a tudásunkat és
a műszereinket.
Egy alkalommal arról beszélt, azon iparkodik, hogy ledőljön a képzeletbeli elefántcsonttorony a kutatók körül.
Fontos, hogy tudósként hasznossá váljon a társadalomban,
munkáját az innováció felé tudja terelni. A saját terelés milyen eredményt hozott?

– A kutatók szakterületükön hatalmas tudással rendelkeznek,
érdekes témára szívesen ráharapnak. Közvetítőként segíteni próbáltam a kapcsolatfelvételt a kutatók és az ipari partnerek között.
A megoldhatatlannak tűnő ipari problémák megoldásában a kutató szívesen részt vesz, hiszen az neki is kihívás. Erre volt példa
eszközök szerkezetének meghatározása – sok volt a selejt, de
a gyártó nem tudta a hiba okát, mi kiderítettük. És nemcsak azt
mondtuk meg, hogy mi okozta a jelenséget, hanem azt is, hogy
mit kell ellene tenni, hogyan lehet javítani az eljárásokat.
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Előző nyilatkozónk, Ábrahám László szerint Ön az az ember, aki tudós és menedzser egy személyben, akivel öröm
együtt dolgozni. Soha semmi konfl iktus, vagy amit nehezen visel el?

– Egyetlen dologgal lehet kihozni a sodromból: az értelmetlen
munkával. Előfordult az életemben, hogy az is értelmetlennek látta a feladatot, aki kiadta nekem, de mégis el kellett végezni. Mindig ügyeltem arra, hogy ne adjak ki ilyen megbízásokat. Én az új
projektek, kutatási irányok nyitására ösztökéltem a kollégáimat,
és ha az elindult, én is vállaltam azért a felelősséget. Igyekeztem
például forrást szerezni. A legrosszabb az, ha van pénz, de nincs
az okos elköltésére alkalmas szakember. Természetesen az sem jó,
ha az ötlet kiváló, de anyagiak híján nem tudunk továbblépni.
Három évet töltött kutatóként Japánban. Szakmailag mit
adott ez az időszak?

– A kutatói életforma alapvető eleme, hogy az ember külföldön
is kipróbálja magát. A Debreceni Református Kollégium már
több száz évvel ezelőtt külföldi tanulásra ösztönözte a diákjait.
Hasonlóan tesz az Atomki is, no, nem azért, hogy a kollégák
külföldön maradjanak, hanem azért, hogy az új ismereteket hazahozzák. Japánban izgalmas nemzetközi környezetbe kerültem,
ahol alapvető volt, hogy a kísérleti eszközök használói maguk
is valamilyen újdonsággal, fejlesztéssel állnak elő. Ott tanultam
meg, hogy a saját kísérleti helyszín folyamatos fejlesztése nagyon
fontos, mert nem mehetünk mindig külföldre. Sőt, ha olyan speciális formációt hozunk létre, aminek nincs párja a világon, akkor
a külföldiek is idejönnek. A folyamatos innováció a mi helyzetünket erősíti, aminek eredménye, hogy a kísérleti ﬁzika egy apró, de
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jól meghatározott szegmensében az Atomki a világ egyik legjobb
intézete. Nem lenézett műhely Kelet-Európában, hanem együttműködésre érdemes bázis.
Meggyőződése, hogy egy tudósnál nem komoly hajtóerő
a pénz, sokkal inkább az önmegvalósítás. Fontos a csapatmunka, egy komplex mérésnél nem végezhető el minden
egyedül, száz százalékban támaszkodni kell mások ismeretére. Pénz nélkül viszont a kísérletes tudományokban, például a fizikában, nincs műszer. Ha nincs műszer, lemarad
az adott kutatóhely a nemzet közi versengésben. Mit ér most
a debreceni műszerpark?

– Egy ilyen kutatóintézetnek nem a hazai piacon, hanem a nemzetközi életben kell megmérettetnie magát. Annyit érünk, ahány európai, amerikai, japán, kínai és más partner bennünket választ kutatásai helyszíneként. A mi gyorsítóinkon európai uniós támogatású
programok futnak – külföldiek a mi berendezéseink használatára
pályázhatnak. Nem jelentkeznének, ha nem lennének biztosak abban, hogy élvonalbeli kutatóhelyen mérhetnek. Ugyanakkor nincs
olyan műszerpark, amely ne avulna el nagyon gyorsan. Minél inkább high-tech valami, annál gyorsabban elhasználódik. Ami tavaly
még jó volt, az idén már nem biztos, hogy versenyképes. Állandóan
fejleszteni kell. A jó kutató sikerorientált, ott szeret dolgozni, ahol
a legjobbak a feltételek. Senki sem akar lemaradni a nemzetközi
versenyben. Szerencsére az utóbbi években elég erős a kormányzati
törekvés a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztésére.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által létrehozott Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság
elnökeként mit tehet ezért?

– A Bizottság a kutatók javaslatai alapján rangsorolja, hogy Magyarországnak milyen nagy nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz
érdemes csatlakoznia. Európai szinten ezek az infrastruktúrák jól
szervezettek, kerülik az átfedéseket. Természetesen a kutatókat
nem érdeklik a költségek, csak az, hogy az ötleteiket a legjobb
technikai körülmények mellett valósítsák meg. A Bizottságnak viszont a tudományos háttér mellett sok más szempontot is ﬁgyelembe kell vennie, és most nem csak a pénzügyekről van szó. Sokszor felmerül, van-e olyan erős kutatói bázis itthon, ami hosszú
távon garantálja egy drága hozzáférésű berendezés kihasználását.
A szegedi szuperlézerként is emlegetett ELI konzorcium
nemzet közi koordinációjáért felelős feladata is van. Különös a helyzet, hiszen néhány évvel ezelőtt volt némi esély
arra, hogy a világ egyik legfontosabb neutronkutató központja lehet Debrecen, ám az végül a svédországi Lundban
épül fel. Szeged ellenben világszínvonalú lézerközpontot
kapott. Van kapcsolatuk a Tisza-partiakkal?

– Magyarország nagyon korrekt ajánlattal állt elő a neutronkutató
központtal kapcsolatban – felmérve lehetőségeinket, vállalható
pénzügyi hozzájárulással pályáztunk. Nem tudtunk versenyezni
az akkori svéd ajánlattal, ami sokkal nagyobb arányú állami részvételt ígért. A Prágában, Bukarest mellett és Szegeden épült három
kutatóhely összehangolt működésén alapuló ELI más struktúrában
valósult meg. A szegedi lézerközpont – a debreceni gyorsítókhoz
hasonlóan – sok mindenre alkalmas. Olyan feladatokra is, amelyekben az Atomki partnerként be tud lépni. Kollégáink rendszeresen

segítik a szegediek egyik tematikáját. Szó sincs irigységről, prosperáló kapcsolatot építünk. Mi is örülünk annak, hogy megépült a szegedi lézerközpont, hiszen ilyen léptékű tudományos berendezés nem
volt Kelet-Európában. A tudományos vasfüggönyön az ELI ütötte
az első lyukat. A tudomány e területén minden bizonnyal az ELI lesz
a legjobb kutatási infrastruktúra. Kisebb léptékben, más tudományágban pedig az Atomki. Mindkettő a sokszínű magyar ﬁzikát erősíti. Ha sikeresek vagyunk, idejönnek, s nem elmennek a kutatók.
Ambicionálja az „anti-brain-drain”-t: azt, hogy Debrecenbe jöjjenek kutatni külföldről. Mivel tudják a cívisvárosba
csábítani a szakembereket? Mérnek és mennek, vagy van,
aki marad?

– Ismernek bennünket, széles körű nemzetközi kapcsolati hálót
tartunk fenn. Ennek részeként külföldi PhD-hallgatók is megfordultak az intézetben. Öt éve jelentkezett nálunk Timothy Jull
amerikai professzor, aki korábban a torinói lepel radiokarbon-vizsgálatában is részt vett. Azért jött, mert radiokarbon mérésére alkalmas világszínvonalú készülékünk felkeltette a ﬁgyelmét – neki
sem volt ilyen eszköze. Fulbright-ösztöndíjjal került Debrecenbe,
majd akadémiai vendégkutatói állást kapott, később felkértük, vezesse az egyik nagy projektünket. Ennek lényege az, hogy izotóptechnikánk segítségével a klímaváltozást elemezzük az elmúlt
több ezer évben. Elvállalta.
Olyan jelenségeket vizsgál a kísérleti mag fizika eszközeivel, amelyek döntő fontosságúak az elemek keletkezése
során. Ezek különleges nagyberendezéseket igényelnek,
amelyeket kizárólag nemzetközi kooperációban használhatnak. Tagja a LUNA–II együttműködésnek, amely Olaszországban egy föld alatti laboratóriumban üzemeltet részecskegyorsítót. Miért fontos az utóbbi?

– Szakterületem a nukleáris asztroﬁzika, amely a csillagok működésére keres választ: mi az atommagﬁzikai háttér, melyek azok
a reakciók, amelyek a csillagokban lejátszódnak. Nem egyszerűen
a hidrogénatomok héliumatomokká egyesüléséről van szó pél-
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Fülöp Zsolt 1964-ben született Debrecenben.
A Kossuth Lajos Tudományegyetem ﬁzikus szakán
1989-ben diplomázott. 1993-ban szerezte meg
a PhD-fokozatot. 1997 és 2000 között Japánban
dolgozott. 1989 óta dolgozik az Atommagkutató
Intézetben, 2008–2015-ig az igazgatója volt.
2010 és 2011 között az Európai Fizikai Társulat
Magﬁzikai Bizottságának elnöki tisztét töltötte be.
2016-ban a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét
és Debrecen Pro Urbe díját érdemelte ki.
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dául a mi Napunknál. Ha ez a folyamat megállna a héliumnál, nem
jönnének létre a nehezebb atomok, amelyekből mi is felépülünk.
Olyan reakciókat vizsgálunk, amelyek választ adhatnak a nehezebb
atomok keletkezésére. Illetve, hogy miért létezik már 4,5 milliárd
éve a Nap, és létezik még legalább ennyi ideig? A Nap hőmérsékletén kis valószínűséggel keletkezik hidrogénből hélium, ezért fogy
el lassan az üzemanyag, de éppen ezért nehéz ilyen magreakciókat földi körülmények között vizsgálni. Az olasz laboratóriumban
mélyen a felszín alatt mérünk – ezen a helyen nincs zavaró kozmikus háttérsugárzás. Húsz éve dolgozunk együtt az olaszokkal.
Felvetődhet, hogy miért kerestek meg bennünket, amikor a mi
eszközeink a felszínen vannak? Azért, mert bizonyos kiegészítő,
de elengedhetetlen vizsgálatok csak a felszínen végezhetők el.
Ez egy olyan együttműködés egy kis hazai és egy nagy nemzetközi
laboratórium között, amely példamutató. Az Atomki részecskegyorsítóira azonban önálló kutatás is sikeresen építhető. Arra
vagyok a legbüszkébb, hogy a nukleáris asztroﬁzikában az egyes
ritka nehéz elemek keletkezéséért felelős asztroﬁzikai p-folyamatnak a világ legfontosabb kutatóhelye a debreceni Atomki. Megkerülhetetlenek vagyunk. Ebben a témában számos konferenciát,
workshopot szerveztünk az elmúlt évtizedekben. Azt vallom,
mindegy milyen témát visz az ember, de abban legyen olyan jó,
hogy a nemzetközi életben meghatározó legyen.
Az Atomki kutatói együttműködnek Európa vezető múzeumaival, közös európai hálózatuk tagja a párizsi Louvre és
a British Museum is. Hogyan kerültek kapcsolatba?

– Az itteni technológia a régészek, művészettörténészek számára
olyan kutatási lehetőségeket kínál, ami miatt különleges leleteket küldenek hozzánk. Izgalmas feladat volt például idén ősszel
a Pompejiből származó csontok összetételének meghatározása.
A külföldi gyűjtemények képviselői azért kopogtatnak az ajtónkon, mert őket a kiválóság és a megbízhatóság vonzza. Ha nekik
nincs speciális feladatra alkalmas eszközparkjuk, akkor megkeresik
azt a helyet, ahol olyan működik, ami az ő kérdéseikre is választ adhat. Vadásznak az ilyen lehetőségre. A múzeumi szakember kiváló
helyen szeretné a mintáját megméretni, olyanokkal, akik az ígért
határidőre teljesítik a vállalásukat. Ha egy hónapot mondtak neki, de fél év alatt sem produkáltak eredményt, akkor a kiválóságot lerombolja a megbízhatatlanság. Mi a kiválóságra és a megbízhatóságra egyaránt törekszünk. Ezeknek köszönhetően európai
uniós támogatással a kontinens minden részéből hozhatják ide
a régészek a leleteiket.

jóval több a jogász, a közgazdász, a bölcsész, mint a műszaki. Ilyen
helyzetben nekünk nemcsak a diákok meggyőzése a feladatunk,
hanem a jövőbeli döntéshozóké is, hogy érdemes és kell is áldozni
a tudományra. A kalandjáték ennek egyik színes eszköze.
Valami mégsem működik, mert például kevesen jelentkeznek fizikus szakra…

– Nagyon sokféle hatás éri a mai ﬁatalokat. Az előbb említett
kalandjáték sem a ﬁzikusi pályára készülőknek szól, hanem annak a korosztálynak, amelyik szeret játszani a számítógéppel,
érdeklik a feladatmegoldások. Az ilyen típusú ismeretterjesztés
alapüzenete, hogy a kutatók munkája érdekes, mert fantasztikus
dolgokkal foglalkoznak. Az emberek többsége nem kutatói pályát választ, de ennek a többségnek sem kell irtóznia a kutatástól.
Egyébként, ha a 200 ezres Debrecenben bárkit megkérdez, tudja,
mit jelent az Atomki név.
Az ELI és az Atomki jövőképéről korábban szó esett, de mi
áll önök előtt?

– Számos megvalósításra érdemes ötletünk van. Minden egyes
témában látjuk a reális továbblépés lehetőségét – minden egyes
lépés azonban súlyos pénzekbe kerül, de a kísérletes tudomány
így működik. Az Atomki Tudományos Tanács elnökeként egyengetem a ﬁatal kutatók pályáját, és mindent megteszek nemzetközi
hírnevünk öregbítéséért.
Részecskegyorsítóink űrkutatásra, régészeti minták elemzésére,
asztroﬁzikai és asztrokémiai vizsgálatra, mikroanyagok fejlesztésére egyaránt alkalmasak. Drága berendezések, de sokféle módon
használhatók. A kutatásban kiszámíthatatlan, hogy mi fut fel,
a sokféle felhasználási lehetőség ezért a siker záloga, hiszen gyorsan átállhatunk valamilyen élvonalbeli kutatásra, vagy éppen mi
indítunk el új élvonalbeli kutatást.
A tudományos ismeret terjesztés mennyire volt hatékony
a saját gyermekei körében?

– Ha arra kíváncsi, hogy ötük közül hányan lettek mérnökök, ﬁzikusok, akkor ki kell, hogy ábrándítsam. Nálunk nem a tudományos
ismeretterjesztés volt a fő téma a vasárnapi asztalnál. A feleségemmel arra ügyeltünk, hogy teljes szabadságot adjunk a gyerekeknek,
illetve a kreativitásukat erősítettük. Számomra mindegy volt, hogy
miben teljesednek ki. Bátran állítom, hogy a kreativitás terén jól
haladnak. Apaként büszkén látom a fejlődésüket.
A fizikán túl mire jut ideje, energiája?

A 2015 februárjában megjelent Miazma kalandjáték helyszíne az Atomki, ahol a fiktív történet szerint az intézet alapító
igazgatója, Szalay Sándor professzor annak idején elrejtett egy meteoritot. Ez csak az egyik a széles körű tudománynépszerűsítő munkái közül. Látszik ennek az eredménye?

– Az ismeretterjesztés egyik típusa a természettudomány felé való orientálás. Ez alapvető az ország jövője miatt, hiszen mérnöki
és természettudományos pályára kevesen jelentkeznek. Nekünk
minden lehetséges eszközzel erre kell terelni a középiskolásokat.
Bemutatni, hogy milyen csodálatos világ az, amit mi művelünk.
Ez nemcsak a mi feladatunk, hanem az ország vezetőié is. Csakhogy, ha megnézzük azt, hogy hány ilyen végzettségű szakember
van a Parlamentben, a minisztériumokban, akkor azt látjuk, hogy

– Mint sokaknak, nekem is a futás a hobbim. Több alkalommal
leküzdöttem a 42 kilométert, de ma már örülök, ha sikerrel teljesítem a távot. Persze a futás is tanulsággal szolgált. Csak a hollywoodi ﬁlmekben működik, hogy akkor is győzünk, ha az utolsó
pillanatban szedjük össze magunkat. A maratoni táv lefutására komolyan kell készülni, egyébként nem sikerül a vállalkozás. Ahogy
a kutatásban is hosszú az út, mire az ember az ötlettől eljut a megvalósításig.
Kivel folytassuk sorozatunkat?

– Bendzsel Miklóssal, aki évtizedeken át meghatározó alakja
volt a hazai műszaki életnek, illetve most is az, hiszen a Magyar
Mérnökakadémia elnöke. ¡
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Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díj

Az ELKH 2021. évi díjai,
elismerései
Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága a kutatók anyagi és erkölcsi
megbecsülésének kifejezésére alapította meg az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat Díjat, a fiatal kutatók elismerésére szolgáló Bárány Róbert-díjat,
illetve elindította a kutató professor emeritus címek adományozását.

Az ELKH
H elnöke, Ma
Maróóth Mik
ikló
lóss pro
rofe
fess
sszo
zorr

A

Fodor Páll professzor

z Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Díjat (ELKH
Díj) évente egy olyan kutató nyerheti el, aki a tudományos közösségben széles körű megbecsülésnek örvend
itthon és külföldön, kiemelkedő szakmai életutat, kimagasló tudományos teljesítményt, kiváló kutatási eredményt,
szabadalmat tudhat magáénak. Az ELKH Díjat 2021-ben Fodor
Pál professzor, turkológus, történész, az MTA doktora nyerte el.
Fodor Pál az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója volt 2012–2021 között, jelenleg címzetes főigazgatója. Több
mint négy évtizede a hazai és a nemzetközi tudományos élet tevékeny résztvevője és egyben alakítója. A legnagyobb tudományos
elismerést kiváltó munkája az Oszmán Birodalom igazgatásának
és pénzügyi adminisztrációjának 17. századi változásait és ezek
hátterét feltáró angol nyelvű monográﬁa.
A Bárány Róbert-díj megalapításának és adományozásának
célja a 35 év alatti ﬁatal kutatók kiemelkedő tudományos munkájának elismerése. Idén Bojtár Márton Gáspár (Természettudományi
Kutatóközpont, TTK), Bukáné Kaskötő Marietta (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, BTK), Draskóczy Eszter (BTK Irodalomtudományi Intézet), Elekes Zoltán (Közgazdaság- és Regionális
Tudományi Kutatóközpont), Hajnalné Nagy Szilvia Anett (MTA–
PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport), Haszpra
Tímea (MTA–ELTE Elméleti Fizikai Kutatócsoport), Kalivoda
Ágnes (Nyelvtudományi Kutatóközpont), Könyves-Tóth Réka
(Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont), Mezei Kitti (Tár-
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sadalomtudományi Kutatóközpont), Nagy Eszter (BTK), Nemes
Gergő (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet), Pap Domonkos
(MTA–SE Gyermekgyógyászati és Nephrológiai Kutatócsoport),
Péter Beatrix (Energiatudományi Kutatóközpont), Rádai Zoltán
(Ökológiai Kutatóközpont), Spohn Réka (Szegedi Biológiai Kutatóközpont, SZBK), Szatmári Gábor (Agrártudományi Kutatóközpont), Thiering Gergő (Wigner Fizikai Kutatóközpont) és Vargáné
Kis Anna (TTK) érdemelte ki az elismerést.
A kutató professor emeritus cím megalapításának és adományozásának célja az ELKH kutatóhelyein tudományos munkakörben foglalkoztatott kutatók eredményes kutatói életpályájának, valamint a tudományszervezés területén végzett jelentős
tevékenységének elismerése. Ilyen címet kapott Barna B. Péter
(Energiatudományi Kutatóközpont), Barnabás Beáta (Agrártudományi Kutatóközpont), Besenyei Gábor (TTK), Czitrovszky Aladár
(Wigner Fizikai Kutatóközpont), Csathó Péter (Agrártudományi
Kutatóközpont), G.-Tóth László (Balatoni Limnológiai Kutatóintézet), Gyáni Gábor (BTK), Ormos Pál (SZBK), Párkányi László
(TTK), Pintz János (Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet),
Pukánszky Béla (TTK), Rajkai Kálmán (Agrártudományi Kutatóközpont), Rechnitzer János (Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont), Szabó Márton (Társadalomtudományi
Kutatóközpont), Tóth Miklós (Agrártudományi Kutatóközpont),
Tóth Tibor (Agrártudományi Kutatóközpont) és Vörös Imre (Társadalomtudományi Kutatóközpont). ¡

inno -tér

Nemzeti Agykutatási Program

Szerző: Horváth Dániel

A NAP 2.0-val tovább
erősödött a magyar

agykutatás

Bár a világjárvány miatt fél évvel meghosszabbodik a Nemzeti Agykutatási Program (NAP) második ciklusa, a NAP 2.0, már javában folyik a NAP 3.0 előkészítése.
Oberfrank Ferencet, a program igazgatóját kértük meg, hogy értékelje a NAP
első két ciklusát, és tájékoztasson a harmadik előkészületeiről.
Miért volt szükség a Nemzeti Agykutatási Programra?

– Az emberiség és a tudomány legnagyobb intellektuális kihívása az agy megismerése. Az agy betegségei pedig civilizációnk
legsúlyosabb társadalmi és gazdasági terhét jelentik. Magyarország és a korábbi vasfüggöny keleti oldalán található országokra sajnos ez fokozottan igaz. Itt az agy működési zavarai
is gyakoribbak, súlyosabbak a nyugati helyzethez képest, amit
a gyors technológiai változásokhoz és az információrobbanáshoz társuló alkalmazkodási kényszer is befolyásol. Ezzel a helyzettel nem lehet szembenézni a tudomány részvétele nélkül.
Szerencsés körülmény, hogy az agykutatás az egyik legrégebben és legintenzívebben művelt tudomány Magyarországon.
Nagy hazai hagyományai csak a matematikáéhoz hasonlíthatók. Az egymást követő nemzedékeknek az elmúlt száz évben
mesterekről tanítványokra szálló örökségét továbbvinni, és
az általa biztosított kivételes lehetőségeket a közjó érdekében
kihasználni csak különleges beavatkozással lehetett.
Abból indultunk ki, hogy alapvető fejlődést érhetünk el,
ha egy tudományterületre fókuszáltan juttatunk több pénzt
a kutatásba, és azt egy speciális szervezettel menedzseljük.
Nyilván számos tudományterület versengett ezért a lehetőségért, de az idegtudomány óriási előnyben volt, mert a
döntéshozók is felismerték a benne rejlő lehetőségeket, és

A NAP 1.0 elsősorban a kutatócsoportok megerősítését, felfuttatását szolgálta. Lehetővé tette, hogy az aktív és fejlődő kutatócsoportok versenyben tudjanak maradni a világ élvonalában, megteremtette a lehetőségét, hogy tehetséges ﬁatalok lépjenek be a globális
versenybe, és a módszertani-technológiai „forradalom” mindhárom
fő területén – molekuláris biológia, optogenetika, agyi képalkotás –
a világ élvonalában haladjanak, mely módszereket azóta is rendkívül sikeresen alkalmazzák.
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A NAP 2.0 a megindult ígéretes kutatások folytatását, új témákat és a születő
eredmények transzlációját, alkalmazását
biztosította, ösztönözte. Kritérium lett,
hogy a támogatott kutatóprogramok
elmozduljanak az alkalmazás irányába.
Támogatást kaptak az idegtudománynyal határterületi kapcsolatban lévő
és alkalmazásközpontú kutatások, így
az agykutatási program a szűkebb területén messze túlterjedően, szinte a teljes
magyar tudományosság hasznára vált.

az összes itthon honos tudományág közül az idegtudomány volt
nemzetközi szinten is az egyik legkompetitívebb.
„Az agykutatás lehet a zászlóshajója annak a célkitűzésnek,
hogy Magyarország ne csak termelési központtá, de kutatási és
innovációs térséggé is váljon Európában.” Ezt Orbán Viktor miniszterelnök mondta 2014. február 26-án, a Nemzeti Agykutatási
Program együttműködési megállapodásának aláírásakor a Magyar Tudományos Akadémián.
Melyek voltak a NAP céljai?

– A NAP koncepciója Freund Tamás fejében született meg, s engem kezdettől fogva bevont a kidolgozásába, amihez azután többen hozzájárultak a terület legkiválóbbjai közül. Nagyszerű csapat
állt össze a program élén, amelynek fő célja máig a magyarországi
agykutatás fejlesztése, regionális vezető szerepének megerősítése.
Ahogy az is, hogy a program szolgáljon mintaként más tematikus
és innovációs nagy programoknak hazánkban. Arra törekedtünk,
hogy a legkiválóbbak és a fejlődőképesek kapjanak esélyt, illetve
a program segítségével külföldről hazatérő és határterületi tehetségek alapíthassanak kutatócsoportokat. Fontos, hogy minél több
tehetséges és ambiciózus ﬁatal áramoljon be a területre. Cél volt,
hogy bővüljön a kutatási csúcsinfrastruktúra, ugyanakkor ki is legyen használva. A zászlónkon van az is, hogy a kiváló és ígéretes
kutatóhelyek váljanak élénken együttműködő kiválósági hálózattá. El akartuk érni, hogy a konzorciumi tagok tegyék egyik prioritásukká az idegtudományi kutatások művelését. Fontos cél volt
a hagyományosan erős, de időközben meggyengült intézmények
felzárkóztatása. Összességében interdiszciplináris, transzlációs,
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multiszektoriális, expanzív, a fejlett európai és globális kutatási és
innovációs térségbe mélyen beágyazott, versenyképes kutatási
és fejlesztési tevékenység folytatását tűztük ki célul magunk és támogatottjaink elé.
A programalapításkor a miniszterelnök sürgette az „okos embereink” kiáramlásának megállítását, mert „nem akarunk elszigetelődni a világtól”, de a cél az, hogy ez az áramlás „kétirányú” legyen.
„Az agykutatásban az ország megmutathatja tehetségét – folytatta
Orbán Viktor –, a kutatók pedig társadalmilag, gazdaságilag fontos
eredményeket érhetnek el, amelyek hasznosulhatnak majd például
a magyar ipar egyik húzóágazatában, a gyógyszergyártásban.”
Milyen volt a magyar agykutatás pozíciója a világban a NAP
előtt, és ezen miként változtatott a NAP?

– A magyar agykutatás a NAP előtt is a világ élvonalába tartozott.
Az ezt megalapozó hőskorban elsősorban az olyan iskolateremtő
nagy elmék voltak a meghatározók, mint Szentágothai János és
Grastyán Endre. Őket követték a tanítványaik, s a Vizi E. Szilveszter, Palkovits Miklós, Szolcsányi János nevével fémjelzett időszak,
amelyben a kreatív leleményesség és a kitartó szorgalom mellett
fokozatosan meghatározóvá váltak a mind komplexebb és költségesebb kutatási technológiák. Aki azokat nem tudja gyorsan átvenni és ötletesen alkalmazni, az lehet akármilyen okos, kreatív és
szorgalmas, szerepeljen akármilyen jól a médiában, a versenyben
szükségképpen lemarad, és eljelentéktelenedik. Persze továbbra
sem elég a virtuóz mesteremberség, nélkülözhetetlen maradt a lényeglátás és a kreativitás is, de ezek korunkban csak együtt tudnak
igazán érvényesülni. Így aztán már az is nagy eredmény lenne, ha

tudomány
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a magyar agykutatás megőrizte volna korábbi helyét a világ idegtudományában. A helyzet azonban minden jel szerint az, hogy sikerült feljebb is lépni.
Melyek voltak a különbségek a NAP 1.0 és 2.0 között?

– Miközben mindkettőt jellemezte a tematikus pillérszerkezet és
a kiválóságra törekvés, a nemzetközi versenyképesség biztosítása
és az ösztönzés további pályázatok elnyerésére, forrásbevonásra,
volt azonban közöttük néhány fontos eltérés is. A NAP 1.0 két alprogramból állt, amelyekből részben meglévő, részben új kutatócsoportok támogatása és jelentős infrastruktúra-fejlesztés valósult
meg. A NAP 2.0 már nem tartalmazott infrastruktúra-fejlesztést,
és nem volt feladata új csoportok létrehozása sem.
Előbbi elsősorban a kutatócsoportok megerősítését, felfuttatását szolgálta, utóbbi pedig a megindult ígéretes kutatások folytatását, új témákat és a születő eredmények transzlációját, alkalmazását biztosította, ösztönözte. Emlékeztünk arra, hogy a NAP
1.0 indításakor a miniszterelnök kiemelte, hogy „változtatni kell
a magyar szellemtörténetnek azon a fájdalmas toposzán, amely
szerint a magyar kutatók, tudósok ötleteiből, felismeréseiből alig
hasznosult valami Magyarországon, a magyar gazdaságban”.
A NAP 2.0 segítette a NAP konzorcium együtt tartását, kiegészülését az ELTE-vel és néhány nem konzorciumi tagnál működő
kiváló kutatócsoport megtartását, a létrejött infrastruktúra optimális kihasználását, a kiválósági hálózat kohéziójának, dinamizmusának megtartását, fejlődési tartalékainak mobilizálását.

A NAP-csoportokban a kezdetektől magas az aktív ﬁatalok száma, aránya. „Agyvisszaszívás” révén kilenc NAP-csoportvezetőt és
négy beosztott kutatót sikerült hazahozni és sokakat itthon tartani. Külföldi NAP 1.0 kutató az Oxfordból érkezett ﬁnn Karri
Lamsa professzor, aki a Szegedi Tudományegyetemen indított új
kutatócsoportot, majd folytatta a kutatásait a NAP 2.0 keretében
is. Beosztott kutatóként tucatnyi külföldi kapcsolódott be a NAPkutatásokba.
A NAP 1.0 támogatással megvalósult, mintegy 3,6 milliárd forint összértékű kutatásiinfrastruktúra-fejlesztés lehetővé tette,
hogy a magyar kutatócsoportok az agykutatásban jelenleg zajló
módszertani-technológiai „forradalom” mindhárom fő területén
– molekuláris biológia, optogenetika, agyi képalkotás – a világ élvonalában haladjanak, és azóta is rendkívül sikeresen alkalmazzák
ezeket a módszereket.
Ahhoz, hogy a befektetett közforrás az alkotói, köz- és nemzeti
érdekkel egyaránt összhangban hasznosuljon további időtartamra, a NAP fenntartására és továbbfejlesztésére volt szükség. Ez már
a NAP 2.0 keretében valósult meg.

Melyek voltak a NAP 1.0 eredményei, és miért volt szükség
NAP 2.0-ra?

– A NAP 1.0 12 milliárd forintja a magyar tudomány történetének
addigi legnagyobb, egy tudományágra adott támogatása volt. Lehetővé tette, hogy az aktív és fejlődő kutatócsoportok versenyben
tudjanak maradni a világ élvonalában, és megteremtette a lehetőségét, hogy tehetséges ﬁatalok lépjenek be a globális versenybe.
Az agykutató központok így létrejött hálózata egyedülálló kommunikációt, együttműködéseket, tervezést, munkamegosztást és
fejlesztéseket tett lehetővé. A kilenc NAP konzorciumi tagnál öszszesen 58 NAP A kutatócsoport, valamint a hat konzorciumi tagnál
és további két egyetemen és három MTA-kutatóközpontban 31 új
NAP B kutatócsoport jött létre. A támogatásba bevont központi
laboratóriumok és újonnan létrehozott infrastruktúrák révén a kutatócsoportok nagy többsége felszálló alkotói ágba került.
Az állami kutatás-fejlesztési programok közül kizárólag a NAPnál alkalmaztunk rendszeres szakmai monitorozást, beszámoltatást és értékelést. Ahol láttuk, hogy a munka nem halad, a publikációs aktivitás nem megfelelő, ott ﬁgyelmeztettünk és tanácsot
adtunk, hogy erősítsenek, nehogy forrásmegvonás legyen a vége.
A program során elért eredmények egy része a várakozásnak megfelelő volt, de sok volt a pozitív meglepetés. A felfedezéseket
sokszor sikerült a legrangosabb folyóiratokban – Science, Nature
Neuroscience, Proceedings of National Academy of Sciences, Neuron, Journal of Neuroscience – közölni.
Több új gyógyszercélpont azonosítása történt meg, az in silico
gyógyszerfejlesztés, molekulatervezés, az infobionikai fejlesztések
szintén hasznosítást ígértek. Az is látszott ugyanakkor, hogy ezek
hosszú távú, optimális klinikai és gazdasági kiaknázásához további
idő szükséges.

A NAP keretében olyan együttműködési hálózatok alakultak
ki a kutatócsoportok között, amelyek „behúzták” a rendszerbe
a hazai kutatóhelyek, innovatív kisvállalkozások, a fontos
hazai gyógyszergyártók és mikroelektronikai, bionikai, infokommunikációs fejlesztők, géntechnológiai cégek derékhadát is. Ezzel nagyon felerősödött a kapcsolat az alapkutatás
és a klinikai szféra között.
Milyen eredményeket hozott a NAP 2.0?

– Alkalmazás nem létezhet alapkutatás nélkül. Ettől függetlenül
a NAP második ciklusában kritériummá lett, hogy a támogatott
kutatóprogramoknak el kellett mozdulniuk az alkalmazás irányába. Ahogy erre Acsády László, a NAP 2.0 felfedező kutatási
pillérének elnöke is felhívta a ﬁgyelmet az mta.hu-n, ennek eredményeképpen az idegtudománnyal határterületi kapcsolatban
lévő és alkalmazásközpontú kutatásokat is támogattunk. Így
az agykutatási program szűkebb területén messze túlterjedően,
szinte a teljes magyar tudományosság hasznára vált.
A NAP 2.0 félidejében teljes körű értékelést végeztünk, és felmértük, hogy hol tartanak a kutatócsoportok. Azt vizsgáltuk,
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hogy történt-e olyan jelentős felfedezés, amelyben a kutatócsoportok tagjai meghatározó szerzőként vettek részt. Ebben egyértelmű a fejlődés, ami bizonyosan a NAP-nak tulajdonítható.
Érezhető, hogy az általa támogatott kutatók életpályája is döntő
lökést kapott. A két NAP-pályázat idején számos kutató nyert más
pályázatokon is, például a hazai Lendület és Élvonal Programok
vagy az Európai Kutatási Tanács (ERC) pályázatain.
Hogyan érzékeltethető a NAP hatása a hazai alapkutatásban, a klinikumban, az innovációban és a társadalomban?

– Ma elképesztő gyorsulás ﬁgyelhető meg a technológiák fejlődésében és bevezetésében is. Korántsem elégséges a beszerzésükhöz szükséges források rendelkezésre állása. A versenyképességet
meghatározza a nemzetközi kutatási térbe való beágyazottság,
s ami a legfontosabb, a kíváncsi, tehetséges és becsvágyó ﬁatalok.
Ők sikerre éhesek, és oda mennek, ahol ezt a leginkább elérni
remélhetik: ahol megkapják a kiváló mentorálást, ígéretes témát, csúcstechnológiát, és „kutatási nagyüzem” szolgálja ki őket.
Az agykéregkutatás „Mekkája” (ahogy az ERC egy anonim bírálója
jellemezte), továbbra is a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
(KOKI) maradt, ahol a Nusser Zoltán, Acsády László, Sperlágh
Beáta akadémikus trió garantálja Vizi E. Szilveszter és Freund Tamás örökségének további gazdagítását. Őket azonban máris versenyre készteti az az egészen látványos fejlődés, amelyet a legtöbb
konzorciumi tag a NAP 1.0 által biztosított gyorsítópálya révén
produkált, és amelyhez – sok egyéb mellett – számos hazatérő magyar és külföldi tehetség bevonása is hozzájárult.
Egymással is átfedő együttműködési hálózatok alakultak ki
a kutatócsoportok között, amelyek „behúzták” a rendszerbe a
hazai kutatóhelyek, innovatív kisvállalkozások, a fontos hazai
gyógyszergyártók és mikroelektronikai, bionikai, infokommunikációs fejlesztők, géntechnológiai cégek derékhadát is. Ezekből

kiindulva ma már nagyon sok projekt van, amely a NAP keretében
egymásra talált partnerek új ötleteit valósítja meg. Nagyon felerősödött a kapcsolat az alapkutatás és a klinikai szféra között. Itt
elég, ha a Rosa agysebészrobotra utalok, ami nagyrészt nem NAPforrásokból fejlődik, de az Erőss Loránd vezette team nem tudott
volna olyan gyorsan eljutni a bevezetéséhez, ha nem vesznek részt
a NAP-ban. Ulbert István intézményeken átívelő koordinálásában
nagy ívű bionikai projektek sorozata valósult meg.
A Richter Gyógyszergyár a NAP tagjaként egyedülálló módszertani fejlesztéseket tudott megvalósítani, részesül a Pécsi Tudományegyetemmel közösen fenntartott, és NAP-forrásból is
támogatott primatakutató központ előnyeiből, illetve nagyon
fontos alapkutatási eredményeket kapott a NAP-kutatások révén
Katona Istvántól és Keserű Györgytől, a világsikerű kariprazin
agyi támadáspontját és hatásmechanizmusát illetően. A Balatoni
Limnológiai Kutatóintézet vizsgálja a Balatonba jutó szennyeződéseknek a gerinctelenek idegrendszerére gyakorolt hatását. Számos genetikai felfedezést is tettek a kollégák, például a depreszszió hátterével kapcsolatban. Sperlágh Beáta az autizmus egészen
újszerű megközelítését jelentő kutatási eredményekkel állt elő.
A Richter kutatói új, gyógyszerfejlesztést dinamizáló kutatási
rendszereket fejlesztettek ki.
Tehát a NAP 2.0 számára fontos az alapkutatás és az orvoslás egysége?

– Így van. A NAP indulásától fogva támogatja Palkovits Miklós akadémikusnak a világ vezető agykutatóhelyeit kiszolgáló agybankjának a működését is. Vidnyánszky Zoltán professzor egyedülálló
kutató fMRI-laboratóriumot vezet, amely az MTA és a NAP összefogása nélkül nem jöhetett volna létre. Ebből fantasztikus transzlációs együttműködések, klinikai alkalmazások nőttek ki, például
korunk népbetegsége, a demencia megértésére, megelőzésére és

A NAP öröksége erősen
hat a nemzeti laborok
szervezeti rendszerének
kialakítására, tudományos-szakmai muníciójára, különösen a mesterséges intelligencia,
az innovatív gyógyszerkutatás, illetve a felfedező
és klinikai agytudomány
tematikai területein.
Ugyanakkor nagyon fontos a közgondolkodásra
és a nemzeti önbecsülésre gyakorolt hatása is,
és hogy a társadalom
megbizonyosodhat arról,
miért közérdekű és közhasznú az alapkutatás
közpénzekből történő
támogatása.
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kezelésére. Pécsett a Dóczi Tamás akadémikus koordinálta idegsebészeti, képalkotó és neurológiai kutatások és a Szolcsányi-iskola
kiváló fenntartói emelhetők ki elsősorban, Szegeden is kiváló klinikai eredmények születnek, és Tamás Gábor akadémikus iskolája
garantálja a felfedező kutatások eredményességét.
Nemcsak a magyar kutatás ment előre, de a NAP által támogatott kiváló kutatók személyes életpályája is nagyszerűen alakult,
amiben komoly szerepe volt annak, hogy sokan jól éltek a kapott
lehetőséggel. Tanszékvezetők, intézetvezetők, dékánok, rektorhelyettesek egész sora került ki a NAP vezető kutatói közül, ezáltal
megerősödött a tudományterület képviselete a tudományos és
felsőoktatási intézményekben is.

nem a szomszéd utcából. A magyar felfedezések rendszeresen
felkeltik az emberek érdeklődését, az egészségesekben kíváncsiságot, a betegekben és hozzátartozóikban reménységet keltenek, ezzel is erősítve a hazai tudomány jelentőségét, presztízsét.
Így a szülők, nagyszülők, pedagógusok jó eséllyel az agykutatást
ajánlhatják a tehetségesnek mutatkozó ivadékaik, tanítványaik
ﬁgyelmébe a pályaválasztáskor.
Fontos az is, hogy egy magyar sikerterület láttán a társadalom
megbizonyosodhat arról, miért közérdekű és közhasznú az alapkutatás közpénzekből történő támogatása. Konkrét példák segítségével érthetik meg, hogy hogyan működik az innovációs lánc
a laboratóriumtól a betegágyig. A sportsikerek mellett igazi tudományos sikereknek is örülhetnek, büszkeséget érezhetnek tudósaik és az őket felnevelő ország, felemelő nemzet iránt. A NAP
eredményeinek a kommunikációja ezért kiemelkedően fontos, és
az is marad. Szerencsés körülmény, hogy a média és a társadalom
spontán is nagyon érdeklődik az agykutatás újdonságai iránt,
ugyanakkor köszönettel tartozunk a tudományos újságíróknak
és szerkesztőknek. Ma már a kutatói kvalitásokhoz hozzátartozik
a jó médiafellépés és a színvonalas ismeretterjesztés is. Erre az állandó médiaérdeklődés miatt kiváló tréningezési lehetőséget
kaptak a kutatók a NAP keretében.
Elégedett-e az elért eredményekkel?

Javában folynak a NAP 3.0 előkészületei. A kormány a folytatáshoz biztosította a közforrást, és annak kezelését átengedte a Magyar Tudományos Akadémiának, amely rövidesen
közzéteszi a NAP 3.0 felhívást, így a jövő évtől négy éven át,
évi egy-, összesen négymilliárd forintból számíthatnak támogatásra azok, akik az elmúlt nyolc évben a legjobban éltek
a számukra a NAP révén biztosított lehetőséggel.

A NAP a kutatásszervezés innovációjában is komoly szerepet
játszott, hiszen felkészítette a kutatókat és a kutatóhelyeket a korszerű együttműködési formákban való részvételre. Az első nemzeti laboratóriumok szervezői közül többen igényt tartottak tapasztalataink megismerésére, és a hasonló tematikájú laborokban ott
vannak a NAP keretében összeszokott intézmények, teamek, vezető személyiségek. Sajnos a kutatómunka belső monitorozását szolgáló rendszert nemigen vették át mások, mi azonban ezt is meg
kívánjuk tartani a NAP 3.0-ban is. Az ígéretesen induló nemzeti
laborok szervezeti rendszerének kialakítására, valamint a tudományos-szakmai muníciójára erősen hat a NAP öröksége, különösen
a mesterséges intelligencia, az innovatív gyógyszerkutatás, illetve
a felfedező és klinikai agytudomány tematikai területein.
Nagyon fontos az a hatás is, amelyet a NAP a közgondolkodásra és a nemzeti önbecsülésre gyakorol. A híradások az agykutatás eredményeiről nem távoli országok felől érkeznek, ha-

– Az elmúlt tíz-tizenöt évben példátlan, robbanásszerű fejlődés
ment végbe az idegtudományban. Acsády László hasonlatával
élve: a szekérről átültünk a szuperexpresszre. A NAP által támogatott kutatócsoportoknak erre lehetőségük volt. Nincs rá biztosíték, hogy mostantól a visszavonulásukig utazhatnak rajta, de
sokan most robognak, akik a NAP nélkül ezt nem tehetnék. Ma
olyan vizsgálatokat végezhetnek napi szinten a hazai laborokban,
amilyenekről tíz évvel ezelőtt nem is álmodtak. Ez a hazai tudományos és politikai döntéshozók közös, a hazai és a nemzetközi
közvélemény előtt büszkén felvállalható sikere.
Mire számítanak a jövőben, lesz-e NAP 3.0?

– Az Információs és Technológiai Minisztérium nem kívánta
a programot saját forrásból támogatni, de egyetértett azzal, hogy
az MTA azt átvegye. Miniszterelnök úr pedig, látva a program
egész nemzetre kisugárzó eredményeit, szívesen biztosította – három további nemzeti programé mellett – a forrást az állami költségvetésből. A kormányfő nem mellőzte a korábban már támogatott programot, sőt, a folytatáshoz úgy biztosított közforrást,
hogy annak kezelését átengedte a „tudományos önkormányzatnak”, az Akadémiának. Ez önmagában is páratlan siker!
Javában folynak a NAP 3.0 előkészületei. A Freund Tamás,
az MTA elnöke által felkért előkészítők értékelték a NAP 2.0 által támogatott kutatócsoportokat. A felmérés alapján várhatóan
a NAP kutatási konzorcium is meg fog újulni. Elnök úr rövidesen
közzé fogja tenni a NAP 3.0 felhívását, és a jövő évtől négy éven
át, a NAP 1.0-hoz és 2.0-hoz hasonlóan, kiválósági alapon fogjuk
támogatni a nyertes konzorcium kutatócsoportjainak a munkáját. Az erre tervezett évi egy-, összesen négymilliárd forintból azok
számíthatnak támogatásra, akik az elmúlt nyolc évben a legjobban éltek a számukra a NAP révén biztosított lehetőséggel. A teljesítést független bírálók évente fogják értékelni, és csak a megfelelők kapják meg a következő évi teljes támogatást. ¡
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Szerző: Pirger Zsolt kutatócsoport vezető

Öregedési folyamatok
vizsgálata a nagy
mocsári csigában
A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet (BLKI, Tihany) BLKI_NAP Adaptációs Neuroetológiai Kutatócsoportja szinte az egyetlen olyan a Nemzeti Agykutatási Program (NAP)
által támogatott kutatócsoportok közül, amely nem gerincesekkel foglalkozik.

Csoportmunka az intézetben

A

kutatócsoport modellállata a nagy mocsári csiga
(Lymnaea stagnalis). A 94 éves BLKI-ban már több
mint 30 esztendeje használják a puhatestű (csiga,
kagyló) modellszervezeteket alap- és alkalmazott
neurobiológiai és környezettoxikológiai komplex kutatásokhoz.
A hazai és nemzetközi tekintetben is elismert kutatócsoport
– a NAP 1.0 támogatásával kiépített infrastruktúrát kiaknázva – jelentős eredményeket ért el a NAP 2.0 támogatása révén.
Eredményeiket 22 nemzetközileg kiemelten rangos SCI- (Science Citation Index – a szerk.) publikációban (pl. Current
Biology, eLIFE, Scientific Reports, Journal of Gerontology),
egy könyvfejezetben és számos előadásban foglalták össze.

Minden jó, ha a vége jó
A NAP 1.0 támogatása után örömmel fogtunk bele a NAP 2.0
által támogatott kutatásokba. Az alapvető koncepciónk nem
változott: a Balatonból kimutatható emberi eredetű gyógyszer-
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maradványok (pl. fogamzásgátlók, pszichoaktív hatóanyagok) gerinctelen vízi modellszervezetekre gyakorolt idegélettani hatásaival kívántunk foglalkozni. A kutatócsoport mind
létszámában, mind szaktudásában megfelelt a tervezett
kutatásoknak, továbbá nemzetközi és hazai kollaborációk
területén is jól álltunk. Például 2019 szeptemberétől három
hónapot töltött nálunk Vértes Ákos (The George Washington
University, USA) egy MTA vendégprofesszori támogatás keretében, amikor az egy-sejt mintavételezést, illetve az 1-3 pL
minta metabolomikai és peptidomikai elemzését dolgoztuk
ki a nagy mocsári csiga központi idegrendszerének azonosított idegsejtjeiben (Frontiers in Molecular Neuroscience).
Amivel nem számolhattunk a második támogatási periódus kezdetén, az a koronavírus-pandémia, illetve intézetünk
szervezeti átalakítása, annak leválasztása az Ökológiai Kutatóközpontról (ÖK), ami jelentős mértékű kapacitást vont
el a tervezett kutatásoktól. Aztán 2021 elején ismét jól alakultak a dolgok, hiszen az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
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A nagy mocsári csiga

A nagy mocsári
csiga központi
idegrendszere
(ELKH) 2020. novemberi döntésének értelmében ténylegesen
megtörtént a BLKI ÖK-ból való kiválása, az új igazgató, Erős
Tibor pedig támogatólag állt a NAP 2.0 pályázat minél sikeresebb megvalósításához. E nyugodtabb időszakban az MTA
Bolyai János kutatási ösztöndíja mellett egy nemzetközi kooperációban megvalósuló OTKA-pályázatot is elnyertünk.
A kutatócsoport egyik elhivatott, Kooperatív Doktori Program hallgatói ösztöndíjas doktorandusza, Fodor István 2021ben a Veszprémi Akadémiai Bizottság Kiemelkedő Ifjú Kutatója elismerésben részesült.

Több van a nagy mocsári csiga kutatásában,
mint azt korábban gondoltuk
Kutatócsoportunk, részben a NAP 2.0 támogatásával, együttműködésben a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának (PTE ÁOK) több intézetével, 137 emberi
eredetű hatóanyagot monitorozott a Balatonban és annak
vízgyűjtő területén. Ezek közül 74-et mutattunk ki a víz-

rendszerben, leírtuk azok tér- és időbeli eloszlását és koncentrációviszonyait. Megbecsültük az egyes hatóanyagok ökológiai
kockázatát, ökotoxikológiai adatok és a környezeti koncentrációik ismeretében. Jellemeztük a vizsgált hatóanyagok egyed-,
sejt- és molekuláris szintű komplex hatásait a csigában, multidiszciplináris megközelítést alkalmazva.
A 74 hatóanyag közül a legmagasabb koncentrációban
(~1 μg/l) és a leggyakoribb előfordulással (>95%) az antiepileptikumok (pl. karbamazepin, lamotrigin), az opioid fájdalomcsillapítók (pl. tramadol) és az antidepresszánsok (pl.
triapride) mutathatók ki. Jelenleg vizsgáljuk az antiepi leptikumok hatását, hiszen ismeretes, hogy hatóanyagaik gyakran a glutamát serkentő neurotranszmitter felszabadulását
gátolják. Ez a transzmitter sok egyéb mellett fontos szerepet
játszik a tanulási és memória folyamatokban, ezzel összefüg gésben pedig az időskori memóriavesztésben is érintett
lehet. Vagyis azt várhatjuk, hogy ha az olyan hatóanyagok,
mint például a lamotrigin, hatnak a vízben élő állatok, például csigák központi idegrendszerére, akkor azokban gátlódik
a glutamátfelszabadulás, aminek következtében az NMDAreceptor-aktivitás gátlásán keresztül sérülhet a hosszú távú
memória (LTM) kialakulása, és az eltárolt emléknyomok felidézésének lehetősége is.
Az öregedéssel járó folyamatok gerincesekben történő
vizsgálata – idegrendszerük komplexitása miatt – nem egyszerű feladat a hálózatok és az egyedileg azonosított idegsejtek
szintjén. Ennek következtében az öregedéskutatás nagymértékben támaszkodik például a nagy mocsári csigára, amely
évtizedek óta jól ismert és kedvelt modellszervezete az öregedés- és memóriakutatásnak is. Csoportunk az angliai Sussex
Egyetem School of Life Sciences (Kemenes György, Kemenes
Ildikó) és a PTE ÁOK Anatómiai Intézet (Reglődi Dóra) kutatóival együttműködve már vizsgálta, hogy milyen hatással
van a PACAP-fehérje és az IGF-1 hormon az öregedéssel járó, idegrendszerben lejátszódó folyamatok visszafordítására.
Megállapítottuk, hogy nagyon is lehetséges a neurális hálózatokat farmakológiailag „újraprogramozni”, és az idős állatokat
„megfiatalítani” a memória javítása érdekében. A szóban forgó
folyamatok részletes molekuláris hátterét az evolúciósan konzervált, releváns kulcsmolekulák szekvenciáinak hiányában
ez idáig nem lehetett vizsgálni. Azonban a Joris Koene
által vezetett holland kutató csoporttal (Vrije University,
Amszterdam) részt vettünk a nagy mocsári csiga genomjának
azonosításában, és a munka során olyan gerinces homológ
géneket azonosítottunk (pl. klotho, PARK7/DJ1, α-secretase
stb.), amelyek az emberi öregedésében, vagy olyan humán
eredetű neurodegeneratív betegségek, mint például a Parkinson- vagy az Alzheimer-kór kialakításában is kulcsszerepet
játszanak (The Journal of Gerontology).
A „Lymnaea öregedési modell” használatával jelenlegi célunk a tanulási folyamatokban feltehetően kulcsszerepet játszó, konzervált gének manipulálásával lassítani az öregedés
során kialakuló memóriacsökkenést. ¡

tudomány
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fúziós erőmű, kilövőszerkezet • parazitaölő, környezeti hatás

Magyar részvétel
az ITER-ben

nusz 260 Celsius-fokos hidrogénjég-lövedéket, más néven jégpelletet lőnek.
Budapesten magyar szakemberek építik meg a belövőberendezés prototípusát. Az EK kutatói a pellet előállításának, gyorsításának és törésének tesztelésével, a kilövőszerkezet mérnöki tervezésével jelentős mértékben hozzá-

Az ITER néven ismert fúziós erőmű
fejlesztésében az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK) több
tucat kutatója és mérnöke már egy
évtizede aktívan részt vesz.

A

z Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) a Glasgowban megrendezett COP26 klímavédelmi konferencián mutatta be a jövő energiaforrásának létrehozására
irányuló magfúziós fejlesztést, az ITER-t. Az Európában
épülő berendezésben a Nap közepén uralkodó hőmérsékletnél forróbbra hevített, körülbelül 100 millió Celsius-fokos hidrogéngázból keletkezne hélium. A fúzió
során a tervek szerint tízszer több hőenergia jönne létre,
mint amennyit az anyag fűtésére felhasználnak. A földi
csillagok begyújtásához az emberiség eddigi legkomplexebb berendezését kell megépíteni és üzembe helyezni.
A beindítás mellett kritikus fontosságú a berendezés
biztonságos és gyors leállítása bármilyen havária esetén.
A forró anyagba ekkor – puskagolyó-gyorsasággal – mí-

járulnak az ITER későbbi biztonságos üzemeltetéséhez. Ugyancsak magyar
mérnökök tervezték meg az egész ITER belső részének bekábelezését oly
módon, hogy azok húsz évig karbantartás nélkül működhetnek, illetve egyes
komponenseket szintén ők teszteltek Budapesten. ¡

Megoldást keresnek A
az ivermektinre
Összesen 3,4 millió eurós támogatás
segíti a magyar kutatókat a mezőgazdasági
célú parazitaölők környezeti hatásainak csökkentését célzó vizsgálatokban.
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modern állattartás elképzelhetetlen az ivermektintartalmú parazitaellenes szerek nélkül. Ez a gyógyszer azonban nemcsak az állatokban élősködő parazitákat, hanem a legelőkön élő ízeltlábúakat is elpusztítja, ezzel ökológiai és egyben gazdasági kárt is okoz.
Ennek a problémának a kiküszöbölésére keresik a megoldást az ELKH Ökológiai Kutatóközpont (ÖK), a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, a Debreceni Egyetem,
valamint a Dunatáj Természet- és Környezetvédelmi
Közalapítvány kutatói. A szakemberek szerint a szer
körültekintőbb alkalmazá sával csökkenthető a természet ivermektin-terhelése.
„Az a gond a parazitairtó szerekkel, hogy ha a trágyával kijutnak a legelőre, elpusztítják az ott élő rovarokat”
– állítja Lengyel Szabolcs, az ÖK Vízi Ökológiai Intézetének tudományos tanácsadója. Az ivermektinek lassan
bomlanak le, és a koncentrációjuk 30-40 napig olyan magas marad, hogy a trágyába rakott rovarpetéket és -lárvákat is elpusztíthatják. A szakember szerint olyan legeltetési rendszert próbálnak kifejleszteni, amelyben nem
használnak féreghajtó szereket, vagy legalábbis korábban
használják azokat, hogy a legelőre hajtáskor már ne legyenek jelen az állatban. Az ökológusok a kutatási projekt
során a Kiskunsági Nemzeti Park területén található Miklapuszta olyan legelőin dolgoznak, ahol régóta nem folyt
állattartás, így a terület állati élősködőktől mentes. ¡

szaktanácsadási rendszer • egyedi sejtvizsgálat

A

Minőség-Innováció díjat
nyert a ProPlanta
A közszférában működő szervezetek minőség-innováció kategóriában – a nemzeti zsűri döntése alapján – 2021-ben az ELKH Agrártudományi Kutatóközpont (ATK) ProPlanta Költség- és Környezetkímélő
Trágyázási Szaktanácsadási Rendszere nyerte el
a Minőség-Innováció díjat, és ezzel jogot szerzett
a nemzetközi pályázaton való részvételre.

rendszer biztonságosan, a környezet értékeinek megőrzésével teszi lehetővé
tervezett nagy termésszintek elérését, hozzájárulva a területegységre vonatkoztatott bevételek maximalizálásához.
A már 2005 óta elérhető szoftvert folyamatosan fejlesztik. Ennek köszönhetően 150 növényfajra – 82 szántóföldi növény, 45 szántóföldi zöldségnövény, 22 gyümölcsfaj és szőlő – alkalmazható, és képes kiszolgálni a precíziós gazdálkodások igényeit is. Ma már több
mint 2000 gazdálkodó használja, alkalmazási
területe meghaladta az 1,1 millió hektárt.
A rendszer által javasolt műtrágyaadagoknak köszönhetően, a javaslatokat ﬁgyelembe
vevő gazdálkodók megtakarítása – a tesztkísérletek eredményeire alapozott óvatos becslések szerint – mára meghaladhatta a hárommilliárd forintot. Az észszerűbb nitrogénműtrágya-adagok révén körülbelül 2500 tonnával kevesebb nitrát került a talajba, ezzel
csökkent az ivóvízként is használt felszín alatti
vizek nitrátszennyezése. Az optimális mennyiségű foszforműtrágya alkalmazásának eredményeképpen pedig mintegy 14 500 tonnával kevesebb foszfor-pentoxid került a talajba, ami a felszíni vizek foszforszennyezésének
kockázatát csökkenti. ¡

Új mikrofluidikai és mikroszkopikus eljárások
Az
Szegedi Biológiai Kutatóközpont (
) és a DebH
receni Egyetem ( ) kutatóiból álló konzorcium azt
ELKH

SZBK

DE

vizsgálja, hogy a sejtek genotípusa és környezete miként
határozza meg azok megfigyelhető tulajdonságait.

inno -tér

atalmas fejlődés ment végbe az elmúlt években
a mikroszkópia és a biológiai vizsgálati módszerek miniatürizálása terén. Ezek az új technológiák
lehetővé teszik az egyedi sejtek követését és környezetük manipulálását a laboratóriumban, így végső
soron segítenek annak megértésében, hogy a környezet és az örökítőanyag hogyan alakítja a sejtek
viselkedését.
Az európai uniós támogatással megvalósuló „Hogyan határozza meg a sejtek genotípusa és környezete megﬁgyelhető tulajdonságaikat? Rendszerszintű
mikrofluidikai analízis az iChamber platformmal”
című projektjükben a kutatók újfajta módon ötvözték az egyedi sejt vizsgálatára alkalmazott technológiákat, aminek eredményeként új mikroﬂuidikai és
mikroszkopikus eljárásokat fejlesztettek ki. Ezeket
olyan élvonalbeli tudományos területeken alkalmazták, mint a gyógyszermolekulák gyors jellemzése, a
daganatok vizsgálata, az immunválaszban részt vevő
sejtek kölcsönhatása, a fotoszintézis és sejtosztódás
kapcsolatának megértése algákban, a korallalkotó
algasejtek jellemzése és a káros mutációk evolúciós
szerepének megértése egysejtű sörélesztőben. ¡
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TTK Reprodukció Rendszerbiológiája Lendület Kutatócsoport

Átütő eredmények
a preeclampsia terén
Az MTA Természettudományi Kutatóközpontban (TTK) a Reprodukció Rendszerbiológiája Lendület Kutatócsoport 2014-ben alakult meg. Pályázati forrásokból
egyre magasabb szintre lépve, hazai és nemzetközi együttműködésekben vesz részt
a dr. Than Nándor Gábor vezette közösség. Az utóbbi években, már az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat (ELKH) égisze alatt, újabb innovatív felfedezéseket tett a csoport.

Klinikai gyűjtőhelyek

Adatbank

Perinatális Biobank

Placenta Laboratórium

Felhőalapú
számítástechnika

Bioinformatika

Kutatásaikban biobankba gyűjtött klinikai minták laboratóriumi vizsgálatait és a keletkező „big data” bioinformatikai analízisét végzik.

A

Pécsett orvosi diplomát szerző, majd ugyanitt
a PhD-fokozatát megvédő Than Nándor Gábor
doktori témáját vitte tovább a Semmelweis Egyetemre, azután az Egyesült Államok egyik legfontosabb egészségügyi intézményébe, a National Institutes
of Healthbe (NIH), ahol végül labor vezetőként dolgozott.
A nyolcéves amerikai ösztöndíj letelte után a Lendület programnak köszönhetően 2014-ben tért haza. „Az amerikai ösztöndíjam alatt dőlt el, hogy gyakorló orvos helyett kutató leszek. Lendület-nyertesként azért választottam a TTK-t, mert
személyi állománya és infrastruktúrája kiváló hátteret adott
a munkámhoz” – mondta el az orvos kutató, aki azt elemzi,
hogy a különböző terhességi kórképek kialakulásában mely
molekuláris kórfolyamatok játszanak szerepet.
A gyermekvállalás egyre későbbre tolódik, a teherbe esés
esélye csökken, és a terhességi kórképek előfordulási aránya emelkedik. A korai, nem diagnosztizált eseteket is beleértve, a terhességek 70 százaléka, ebből a klinikailag felis-
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mert terhességek 15-20 százaléka megszakad, míg a kihordott terhességek körülbelül 25 százalékánál lép fel az anya és/
vagy magzata egészségét vagy életét veszélyeztető szülészeti
kórkép. Ez utóbbiak közé sorolják a preeclampsiát vagy más
néven terhességi toxémiát, a magzati sorvadást és koraszülést is, amelyeket sokféle etiológiai (az ok-okozat összefüggését tanulmányozó tudomány – a szerk.) és összetett kórfolyamatok jellemeznek, ezért is nehéz a korai diagnózisuk és
megelőzésük. A preeclampsián az anya magas vérnyomásos
megbetegedését értik, amely a terhesség második felében
alakulhat ki a várandós nők 5-8 százalékánál. Súlyos szövődménye az eclampsia, amely görcsökkel járó eszméletvesztéses állapot, agyvérzéshez és lepényleváláshoz, legrosszabb
esetben anyai és magzati halálhoz vezethet. Az anyai és
a magzati megbetegedések és halálozások egyik fő okaként
ismert preeclampsia – 76 ezer anya és 500 ezer gyermek halálát okozza a világon évente – társadalmi jelentősége tehát
igen jelentős.

innováció

ttk.hu/ei/reprodukcio-rendszerbiologiaja-kutatocsoport

Placenta

Szervhálózatok

Sejthálózatok

Molekuláris hálózatok
Gének

Magzat
Várandós
Az anya, magzat és méhlepény összefüggő kórfolyamatait
több szinten és összefüggéseikben vizsgálják a rendszerbiológia változatos eszközeivel.
Mivel a korábbi intenzív nemzetközi kutatások ellenére sem
sikerült a preeclampsia korai kórélettani folyamatait részletesen megismerni, hatékony diagnosztikus tesztek vagy terápiás
eljárások kidolgozására sem volt eddig lehetőség. A szakemberek nem tudták egyértelműen megállapítani, hogy kinek magas
a rizikója, ezért nem is előzhették meg a problémát. Egy-két
évtizede ezen a téren jelentős kutatások indultak, a terület napjaink egyik „hot topic” témája, ám eddig igazi átütő eredmény
nélkül. Ezért nagy jelentőségű, hogy a magyar csoport elsőként
azonosította a preeclampsia kialakulásában szerepet játszó
korai molekuláris útvonalakat és szabályozási hálózatokat.
A kutatócsoport 2018-ban publikálta a méhlepény jellegzetes génhálózati változásait, illetve modellezték a kórfolyamatok kialakulását. A vizsgálatok során megállapították, hogy
preeclampsiában a méhlepény kórfolyamatai nagyon korán,
az első trimeszterben kezdődnek. Felismerték, hogy a korai
kórfolyamatok kialakulásában kulcsszerepük van a méhlepény fejlődési zavarainak, valamint az anyai keringésben
a koraterhességben már fennálló gyulladásnak is. (Az amerikai és EU-s támogatások mellett a Lendület- és Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ [FIEK]-pályázatokból
megvalósult tanulmány a Frontiers in Immunologyban, az
immunológia területén az egyik legtöbbet idézett folyóiratban jelent meg.) Jelenleg a vetélések és magzati sorvadás
kórfolyamatait és korai biomarkereit térképezik fel. Az általa
létrehozott TTK Perinatális Biobankban – etikai és biobanki
engedéllyel – vér-, vizelet- és méhlepénymintákat gyűjtenek.
A terhesség korai szakaszában levett mintákban azokat a molekuláris mintázatokat keresik, amelyek szerepet játszhatnak
a kórképek kialakulásában. A mintagyűjtés 2015-ben indult
a Lendület pályázat keretében, majd 2018-ban FIEK-pályázati
támogatással szélesedett ki.
„Kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezünk itthon – Budapest,
Debrecen, Pécs, Győr és Szeged – és külföldön egyaránt. PhDhallgatókat alkalmazunk, PhD-programokban veszünk részt.
A Placenta nevű vezető tudományos folyóirat címlapján kétszer szerepeltek a csoport eredményei. Az anya és a magzat

közötti interakciókról szóló Frontiers in Immunology kötetben
három cikkünk is megjelent, és kettő ezek közül a legtöbbet
olvasott cikk lett. A Proceedings of the National Academy of
Sciences of the USA-ban is közöltünk izgalmas eredményeket,
eddig közel ötven publikációnk jelent meg. Azaz, a szakterület vezető folyóiratai teszik közzé felismeréseinket. Sokat köszönhetünk az MTA Lendület és egyéb pályázati támogatásai
mellett az NKFIH FIEK és OTKA pályázati, illetve az ELKH
és TTK belső támogatásainak.”
Than Nándor Gábor célja az is, hogy a felfedezéseket hasznosítva olyan innovatív diagnosztikus módszert fejlesszenek
ki, amely már a terhesség elején segít kiszűrni a magas rizikójú
terheseket, és a preeclampsia kórfolyamatait azonosítva támpontot ad arra, hogy milyen megelőző terápiát alkalmazzanak
anya és gyermeke életének és egészségének megóvására. 2014ben ezért nemcsak a „lendületes” csoportot hozta létre, hanem
ezt megelőzően egy startup céget is, a korábbi magyar–amerikai szakmai eredmények hasznosítására. A preeclampsia korai
biomarkereire az Egyesült Államokban, Kínában és Izraelben
már szabadalmat kaptak, Európában ez még folyamatban van.

Placenta
transzkriptomika

Anyai vér
proteomika

Molekuláris hálózatanalízis
A kórfolyamatok molekuláris útvonalaiban és szabályozási
hálózataiban biomarkereket és gyógyszerhatáspontokat
azonosítanak.
A cég emellett megkezdte más terhességi kórkép korai
biomarkereinek kutatását is. A Pénzügyminisztérium GINOP
és az NKFIH Gyorsítósáv innovációs pályázatain sikerrel szerepeltek. Az eddigi eredmények hatékony korai diagnosztikus
eljárások kidolgozásához vezethetnek, egy EU-s támogatással
pedig a nemzetközi validációra is lehetőség nyílik. A kórfolyamatok molekuláris útvonalainak és szabályozási hálózatainak leírása, a gyógyszerhatáspontok azonosítása pedig oki
terápiás eljárások fejlesztését is elősegítheti. „A bajt idejekorán jelző biomarkerek, illetve más molekuláris információk segítségével szeretnénk felderíteni a beavatkozási
pontokat, a megfelelő gyógyszermolekulákat. Komoly áttörést jelenthetne, ha az érintett anyákat személyre szabott
terápiával kezelhetnék. Célunk, hogy az új eredményekből
belátható időn belül a betegek gyógyításában hasznosítható diagnosztikai eljárások, gyógyszerek szülessenek”
– összegez a kutató. ¡
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Pályázhatnak E
a vállalkozások
Újabb 100 milliárd forint áll a vállalkozások rendelkezésére a Technológiaváltó támogatási programban.

lső körben 1700 vállalkozás kapott több mint 210 milliárd forint támogatást a GINOP Plusz keretében. A magyar gazdaság
növekedése a legjobb öt között volt az Európai Unióban, ezért folytatódik a Technológiaváltó támogatási program 100 milliárd forint
értékben. A felhívás célja a termelő- és a szolgáltató ágazatokban
tevékenykedő mikro-, kis- és középvállalkozások termelékenységének
növelése, valamint technológiai és szervezeti megújulásuk támogatása. A program keretében megjelent felhívás tervezete szerint a vállalkozásonként 10 és 150,5 millió forint közötti támogatás formája feltételesen vissza nem térítendő. A kedvezményezettek azok a legalább
három főt foglalkoztató mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek
rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel. Olyan kettős
könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, kettős könyvvitelt vezető
egyéni vállalkozók és egyéni cégek pályázhatnak, amelyek nem tartoznak a kata hatálya alá. A támogatás intenzitása maximum 70 százalék. A pályázat keretében támogatott fejlesztéseknek a négy legkevésbé fejlett régió területén (Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország,
Észak-Alföld, Dél-Alföld), vagy az azon kívül elhelyezkedő, Szabad
Vállalkozási Zónának minősülő településeken kell megvalósulniuk.
Támogatható tevékenység a technológiafejlesztés, az infrastrukturális és ingatlanberuházás, a tanácsadási és képzési szolgáltatások
igénybevétele, valamint a megújuló energiaforrást hasznosító
technológiák alkalmazása.
A pályázatok 2022. január 17-étől nyújthatók be. További információk a palyazat.gov.hu oldalon. ¡

Élénkülő védjegy bejelentési aktivitás
Világszerte fellendült a védjegybejelentési aktivitás, új
árukat és szolgáltatásokat
vezettek be a vállalkozások.

A

Szellemi Tulajdon Világszervezete
(WIPO) megjelentette a tavalyi nemzetközi iparjogvédelmi statisztikákat tartalmazó, mintegy 150 nemzeti és regionális
hatóság legfrissebb adatainak összegzése
alapján készült kiadványát, melyből kiderül, hogy 2020-ban a védjegybejelentési
aktivitás 13,7 százalékkal, a szabadalmak
1,6 százalékkal, a formatervezési minták
száma pedig 2 százalékkal nőtt.
A jelentés szerint az Ázsiában működő
hivatalokhoz 2020-ban a világszerte be nyújtott összes bejelentés kétharmada
(66,6 százalék) érkezett, míg Észak-Amerikában a világ összes bejelentésének csaknem egyötödét (19,3 százalék), az európai hivatalok alig több mint egytizedét
(10,9 százalék) adták. A hatályos szabadalmak száma globálisan 5,9 százalékkal
nőtt, ezek közül a legtöbb az Egyesült
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Államokban volt érvényben (3,3 millió),
ezt követte Kína (3,1 millió), Japán (2 millió), a Koreai Köztársaság (1,1 millió) és
Németország (0,8 millió). 2020-ban becslések szerint az egész világon összesen
13,4 millió védjegybejelentést nyújtottak
be 17,2 millió osztály megjelölésével, ami
13,7 százalékos növekedést jelent.
A kínai IP-hivatalban volt a legmagasabb a bejelentési tevékenység, mintegy
9,3 millió osztály megjelölésével; ezt követte az Egyesült Államok (870 306), az Iráni
Iszlám Köztársaság (541 750), az Európai
Unió Szellemi Tulajdon Hivatala (438 511) és
az indiai hivatal (424 583). A becslések szerint 2020-ban világszerte 1,1 millió formatervezési mintát, valamint 22 520 növényfajta-bejelentést nyújtottak be, ami 5,1 százalékkal több, mint 2019-ben.
A 92 nemzeti és regionális hatóságtól
származó adatok szerint 2020-ban mintegy 58 800 oltalom alatt álló földrajzi
jelzés létezett. A legtöbbről Németország (14 394) számolt be, ezt követi Kína
(8476), Magyarország (7566) és a Cseh
Köztársaság (6180). A „borokkal és szeszes
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j i
jelzések a világ összesített adatának mintegy 56,1 százalékát tették ki, ezt követték
a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek (38,6 százalék) a Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatal közlése alapján. ¡

Támogatott tartalom
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Szerző: Bencze Áron

„Messzebbre jutottunk,
mint reméltem”
Bár még rengeteg feladat áll előttük, több területen mégis messzebbre jutott a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) élén, mint azt kinevezésekor tervezte – nyilatkozta magazinunknak Birkner Zoltán, a Hivatal elnöke, aki az Egyetemi
Innovációs Ökoszisztéma program sikerét látja az idei év legnagyobb meglepetésének.
A beszélgetés során szó esett arról is, hogy milyen felhívásokkal tudták segíteni a vállalkozásokat, és hogyan alakult a kutatók száma hazánkban az elmúlt években.
Közel három és fél éve, 2018 nyarán nevezték ki az NKFIH
élére. Az akkor megfogalmazott tervekhez, célokhoz képest jelenleg hol tart a Hivatal? Mennyire elégedett az eddig elvégzett munkával?

– Nagyon elégedett vagyok, és ez a siker elsősorban a kollégáim
munkáját minősíti. Ha a 2018-as elvárásaimat összehasonlítom
a mostani helyzetünkkel, akkor azt kell megállapítanom, hogy
több kérdésben messzebbre jutottunk, mint ahogy akkor reméltem. Természetesen még rengeteg feladat áll előttünk, ugyanakkor óriási iramban halad előre a kutatás-fejlesztés és az innováció ügye Magyarországon. A ﬁnanszírozási és intézményi rendszer
átalakulása jó irányba tart, ráadásul tömegeket sikerült megmozgatnunk. Olyan embereket, akik ﬁatalként vállalkozókká vagy tudósokká akarnak válni, és olyanokat is, akik már aktív szakemberként a piacon dolgoznak akár hosszabb ideje.

kat arra, hogy a kutatás-fejlesztésre szánt forrásokat hatékonyan
tudják felhasználni. És ami mindennél fontosabb, erősíteni kellett az együttműködés képességét az ökoszisztéma szereplőiben.
Az volt a célunk, hogy a tudásszervezeteket és a vállalatokat ne
csak a pénz hozza össze egy-egy közös projekt erejéig, hanem természetes helyzetté váljon számukra a folyamatos együttműködés.
Emellett az egész átalakulási folyamat lendületét is meg kellett
tartani, amihez nagyon sok pályázati konstrukció kiírására és még
ennél is több kommunikációra volt szükség. Ráadásul azt se felejtsük el, hogy mindezt úgy kellett fenntartani, hogy a Covid miatt
hónapokon keresztül lezárások korlátozták az országot. A Hivatal
számos intézkedéssel biztosította, hogy a kutatási és innovációs
projektek a különleges körülmények ellenére is tovább folytatódhassanak: egyszerűbb eljárási szabályokkal, meghosszabbított beszámolási határidőkkel, a könnyített előlegkiﬁzetés lehetőségével
is segítette a pályázatok kedvezményezettjeit.

Még napjainkban is tombol a Covid, emellett új uniós pályázati ciklus is indult. Mi jelentette a legnagyobb kihívást
idén a Hivatal számára?

Az NKFI Alapból 2021-ben nagyságrendileg mekkora öszszegben írtak ki pályázatot?

– Tovább kellett vinnünk azt a sokféle folyamatot, amelyeket az elmúlt években elindítottunk. Ahogy szélesedett a ﬁnanszírozási bázis, képessé kellett tennünk a tudásszervezeteket és a vállalkozáso-

– Az idei egyértelműen rekordévnek számít. A pályázati keretösszegünk meghaladta a 182 milliárd forintot, ami 30 milliárd forint emelkedést jelent a tavalyihoz képest. A pályázati konstrukciók 98 szá-
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zalékát már megnyitottuk, tulajdonképpen decemberben már csak
minimális mozgásterük maradt a pályázóknak. De nézzünk egy
átfogó helyzetképet: a KSH legfrissebb adatai szerint a hazai K+F
ráfordítás összege 771 milliárd forint volt 2020-ban, ami a GDP 1,61
százalékát jelentette. Ennek több mint a háromnegyedét a vállalkozások folyamatosan emelkedő K+F ráfordításai adják. Az egyetemek K+F kiadásai és beruházásai először múlták felül a 100 milliárd
forintot, és már látszanak a kutatóintézeti szféra megerősítésének
eredményei is, az ő ráfordításaik egy év alatt 9 százalékkal, közel
77 milliárd forintra emelkedtek. Az egyetemek és vállalkozások
kapcsolatainak szorosabbra fűzéséhez 23 egyetem kapott két szakaszban 2 + 2,4 milliárd forint támogatást az Egyetemi Innovációs
Ökoszisztéma Programból, országszerte 10 Kompetenciaközpont,
18 Nemzeti Laboratórium és 14 Tudományos és Innovációs Park jött
vagy jön létre a helyi adottságokra építve. Emellett az alapkutatásokat végző Eötvös Loránd Kutatási Hálózat működésﬁnanszírozásra szánt kerete is a másfélszeresére emelkedett. A korábbi
időszakhoz képest hihetetlenül sok pénz áll most rendelkezésre.
Visszatérve a Hivatal konstrukcióihoz, melyik volt a legsikeresebb pályázat idén?

– Az elmúlt három és fél év szemléletformálása, a hatékony kommunikáció meghozta a gyümölcsét: minden pályázatunkon többszörös volt a túljelentkezés, érzékelhetően megnőtt az érdeklődés.
Az idei év legnagyobb meglepetését egy viszonylag kis összegű
program, az imént is említett Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
pályázat jelentette. Az első szakasz kétmilliárd forintból valósult
meg, amiből 22 felsőoktatási intézmény kapott 40-150 millió forint közötti támogatást a tudástranszfer tevékenység kereteinek
fejlesztésére. A legmagasabb támogatási összeget a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, valamint a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kapta.
Az eredmények már most impozánsak: az egyetemek piaci partnerekkel kötött KFI szerződéseinek száma meghaladta az 1300-at,
a legnagyobb előrelépést pedig az iparjogvédelmi bejelentések
tekintetében érték el. Míg 2018-ban a teljes hazai felsőoktatás
két darab iparjogvédelmi bejelentést tudott produkálni, addig
a program eredményeként ez a szám 134-re emelkedett. A program másik fontos célja a nemzetközi pályázati lehetőségek iránti
érdeklődés felkeltése, a Horizont 2020, illetve idéntől a Horizont
Európa programokban való részvételi arány növelése volt. Ennek
érdekében már 19 egyetemen kialakult az információáramlást
segítő kontakt pont; a benyújtott nemzetközi pályázatok száma
megközelítette a 330-at, a befogadott pályázatok intézményi támogatási értéke pedig meghaladta a 3000 millió forintot. Ez a pályázat kiválóan megmutatta, hogy amióta a magyar egyetemek
betöltik harmadik missziós szerepüket, hatékonyabban tudnak
pályázni, így sokkal több hazai kis- és középvállalkozást, kkv-t tudnak bevonni a kutatásokba, és nagyságrendekkel több hallgatót
tudnak meggyőzni arról, hogy érdemes vállalkozni.
A vállalkozásokat illetően milyen konstrukciók voltak népszerűek?

– Nagyon népszerű a Piacvezérelt KFI pályázatunk, ebben a konstrukcióban idén újabb 35 milliárd forint áll rendelkezésre. Jelenleg
is zajlik a szakmai vélemény iránti kérelmek feldolgozása, várhatóan mintegy 130 vállalkozásnál indulhat majd új kutatás-fejlesztési
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Birkner Zoltán

projekt ennek a támogatásnak köszönhetően. Számomra különösen fontos a pályázásban még járatlan vállalkozásokat megszólító
KKV Start konstrukció. Ezen a felhíváson három körben összesen
470 innovatív ötlet támogatásáról született döntés, több mint
nyolcmilliárd forint értékben. A konstrukció legnagyobb értéke,
hogy olyan, több éve stabil piaci jelenléttel rendelkező kisvállalkozásokat sikerült megszólítanunk, melyek korábban sosem találkoztak KFI pályázatokkal. Olyan ötleteket vártunk tőlük, melyeknek
köszönhetően versenyképesebb, eredményesebb, innovatívabb
működést érhetnek el. Az érdeklődést látva a tervek szerint
a GINOP Pluszban már 12 milliárdos pályázati keretet tervezünk,
de ha ennél is nagyobb lesz a pályázói igény, akkor további forrást
fogunk erre a célra mozgósítani. Sokat várok a hamarosan megnyíló Gyorsítósáv pályázattól is, amelyet megjelenés előtt nemrég
bocsátottunk társadalmi egyeztetésre. Ebben a konstrukcióban
nyolcmilliárdos keretösszeg támogatja a gyors növekedésre képes
és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató vállalkozások KFI
tevékenységét. Itt nem az előző évek pénzügyi mutatói, hanem
az ötlet megalapozottsága határozza meg a támogatói döntést.
Ugyancsak egy új konstrukció keretében prototípusok piacra viteléhez lehet majd támogatást kapni. Erre a pályázatra olyanok
jelentkezését várjuk, akik a működő prototípusuk tömeggyártását
tervezik, akár nemzetközi partner bevonásával. Ezt azért tartom
rendkívül fontos lehetőségnek, mert a sikerhez vezető utolsó fontos, de sokszor legnehezebb lépést segít megtenni.
A Covid kapcsán kiemelt szerepet kapnak az egészségügyi
kutatások. Milyen programok indultak el ezen a területen?

innováció

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal • nkfih.gov.hu

– Közvetlenül a vírus hazai megjelenése után, már tavaly márciusban megnyitottuk az úgynevezett Covid Alapot, amely 27 projekt
támogatásával határozott lépést jelentett abba az irányba, hogy
Magyarország minél több területen legyen önellátó a védekezésben. Ezt követően további hétmilliárd forintot különítettünk el
a Befektetés a jövőbe Alapba, amellyel újabb 11 projektet tudtunk
támogatni. A járvány óriási lökést adott az egészségtudománynak,
mi pedig úgy gondoltuk, érdemes ezt a lendületet tovább vinni.
Éppen ezért már az egyetemek és az állami kutatóintézetek számára 2021-ben kiírt Tématerületi Kiválósági Programon belül is
elkülönítettünk egy nagyobb összeget – 25 milliárd forintos pályázati ablak nyílt meg öt évre az egészségügyi kutatások további
erősítésére.
Idén ősszel együttműködési megállapodást kötöttek két
minisztériummal a kutatás-fejlesztés támogatására. (Lásd
keretes írásunkat.) Mit vár ettől az új megállapodástól?

– Elsősorban azt, hogy az új európai költségvetési ciklusban
– a GINOP Plusz forrásainak hasznosítása során – folytatódjon
az a zökkenőmentes együttműködés, amely a legutóbbi ciklust
jellemezte. Lehet, hogy mindez egyszerűen hangzik, de rengeteg
összehangolt közös munkára volt szükség ahhoz, hogy 2014 és
2020 között hatékonyan tudjuk lehívni a KFI célú uniós forrásokat.
Nemzetközi téren milyen kétoldalú tudományos és technológiai együttműködések folytak 2021-ben?

– A kutatói mobilitás támogatására 2021-ben külön pályázatot
hirdettünk a francia és az osztrák relációban, illetve újra megnyitottuk a nemzetközi kapcsolatépítést bármely relációban támogató általános TéT (tudományos és technológiai – a szerk.) mobilitási pályázatot. Az idei esztendőben 7-7 millió eurós keretösszeggel
megjelent a kétoldalú német–magyar EUREKA-pályázat, a magyar

Sosem látott együttműködés
a KFI támogatására
Együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a Pénzügyminisztérium a kutatás-fejlesztés és innováció támogatására – jelentette be októberben Rákossy Balázs európai uniós források
felhasználásáért felelős államtitkár. Míg 2014 és 2020 között
550 milliárd forintnyi európai uniós forrás volt hozzáférhető
kutatás-fejlesztési célokra, addig a 2021 és 2027 közötti ciklusban már csaknem 600 milliárd forint áll majd rendelkezésre.
A megállapodás értelmében a Hivatal és a két minisztérium
az ezekhez a forrásokhoz való hozzájutást közösen koordinálja,
ezen belül pedig az ITM és az NKFIH fekteti le azokat a szakmai
elvárásokat, amelyek a magyar gazdaság szereplői számára
egyértelművé teszik, hogy milyen szabályok alapján tudnak
kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet végezni.
Az államtitkár szerint ezek az uniós források azért fontosak,
mert a nemzeti hozzájáruláson felül segítik, hogy a magyar
kis- és közepes vállalkozások, a magyar nagyvállalatok minél
versenyképesebbek legyenek, és a kutatás-fejlesztés területén
minél jobb eredményeket tudjanak elérni. Rákossy Balázs kitért arra is, hogy időarányosan jól állnak annak a célkitűzésnek
a teljesítésével, amely szerint Magyarország 2030-ra a GDP
3 százalékát fordítja kutatás-fejlesztésre.

és német innovatív vállalkozások és egyetemi, kutatóintézeti partnereik innovációs együttműködéseinek támogatására. Projektalapú együttműködéseket támogató pályázatokat hirdettünk meg
Oroszországgal és Marokkóval, és ugyancsak ebben az évben megszületett a döntés a kínai és török relációkban is a projektalapú

Az idei év legnagyobb meglepetését az Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázat jelentette. Az első szakasz kétmilliárd forintból valósult meg, amiből 22 felsőoktatási intézmény kapott 40-150 millió forint közötti
támogatást a tudástranszfer tevékenység kereteinek fejlesztésére. Az eredmények már most impozánsak:
az egyetemek piaci partnerekkel kötött KFI szerződéseinek száma meghaladta az 1300-at, az iparjogvédelmi
bejelentések száma pedig a 2018-ban két darab iparjogvédelmi bejelentéshez képest 134-re emelkedett.
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együttműködéseket ösztönző pályázati programokban, ami végül négy kínai–magyar és három török–magyar együttműködési
projekt támogatását eredményezte. Sikerrel zárult a multilaterális
V4–Japán együttműködési program is, a támogatást nyert öt projekt mindegyikében van magyar résztvevő.
Mekkora összeget fordít Magyarország éves szinten nagy
nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférésre, szervezeti tagságokra? Bővült-e idén ez a kör?

– A magyar állam közel négymilliárd forintot biztosít arra, hogy
a hazai egyetemek, kutatók és vállalatok igénybe vehessék a legjelentősebb nemzetközi kutatási infrastruktúrákat, amelyek elengedhetetlenek a világszínvonalú eredmények eléréséhez. De
nemcsak az a cél, hogy mi magyarok külföldre menjünk kutatni,
hanem az is, hogy minél több külföldit győzzünk meg arról, hogy
érdemes használni az egyre erősödő magyar kutatási infrastruktúrát. Ennek érdekében a hazai kutatási infrastruktúrák nemzetközi
láthatóságát is elősegítjük. Az idei évben Szabó István, az NKFIH
tudományos és nemzetközi elnökhelyettese kezdeményezésére
a legkiemelkedőbb ötven hazai kutatási infrastruktúra és hálózat
Kiváló Kutatási Infrastruktúra címet kap, és megjelenik egy angol
és magyar nyelvű kiadványban. Megkezdődött a nemzetközi tagságok monitoringja is: Magyarország az ESFRI 2021 Útiterv (European Strategy Forum on Research Infrastructures) előkészületeivel összhangban felmérte a magyar kutatóközösség igényét a már
meglévő és az újonnan alakuló páneurópai kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozással kapcsolatban. A felmérést követően
Magyarország újabb három nemzetközi kutatási infrastruktúrához csatlakozott (ICOS – Integrated Carbon Observation System;
BBMRI – Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure; E-RIHS – European Research Infrastructure for Heritage
Science) és két induló infrastruktúrában (EuPRAXIA – European
Plasma Research Accelerator with Excellence in Applicatio; GUIDE
– Growing Up in Digital Europe – EuroCohort) vesz részt a következő években.

A kutatók létszáma hogyan változott az elmúlt években itthon? És milyen konkrét pályázati lehetőségekkel támogatják őket?

– Kiemelt sikernek tartom, hogy a koronavírus-járvány megjelenése Magyarországon nemhogy lassította volna, de még dinamikusabbá tette a magas hozzáadott értékű, tudásalapú munkát
folytató kutatók létszámának növekedését. Az elmúlt években
20-30 százalékos bővülést tapasztaltunk, tavaly már több mint
62 ezer kutató dolgozott hazánkban, és a kutatók tényleges állományi létszáma is meghaladta az 51 ezret. Az őket támogató felhívások közül az első alkalommal 2020-ban meghirdetett Kooperatív Doktori Programot emelném ki, melynek keretében tavaly
246 fő nyert ösztöndíjat a vállalati együttműködésben zajló doktori tanulmányaihoz. Az idei kiírás júniusban jelent meg, az érdeklődés pedig tovább nőtt: 350 érvényes pályázatból várhatóan mintegy 100 ösztöndíjast tudunk támogatni ötmilliárd forint értékben.
Nem véletlen ez a kiemelt ﬁgyelem, hiszen a Hivatal a pályázattal
olyan megoldást kínált, amelynek a leendő kutató, a munkaadó,
az egyetem és végső soron az állam is nyertese lesz. A program
akár 48 hónapon át havi 400 ezer forinttal segíti a nyertesek doktori tanulmányait. Az ösztöndíjasok után az őket befogadó doktori iskola, a témavezető tanár, valamint a projektbe kapcsolódó
vállalati szakértő is kap támogatást. A tavalyi nyertesek kétharmada műszaki projektekben vett részt, de az egészségtudomány
és az agrárium részesedése is magas volt. Az NKFIH a jövőben fokozottan ösztönözni fogja a tudástermelő és a tudást hasznosító
szereplők összefogását.
2020-ban kritikus hangok kísérték a tudománymetriai
rendszer bevezetését az alapkutatási pályázatok bírálati
eljárásába. Hogyan látja most a helyzetet?

– Kezdetben valóban nem volt osztatlan a kutatói közösség lelkesedése, de a gyakorlat megmutatta, hogy működőképes, sőt előremutató az objektivitást szolgáló rendszer. A bírálóktól érkezett
visszajelzések alapján elsősorban a ﬁatalabb kutatók körében volt

A vállalkozások számára hamarosan megnyíló Gyorsítósáv pályázatban nyolcmilliárdos keretösszeg támogatja a gyors növekedésre
képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató vállalkozások KFI tevékenységét, ahol az ötlet megalapozottsága határozza
meg a támogatói döntést. Szintén egy új konstrukció keretében prototípusok piacra viteléhez kaphatnak majd támogatást azok,
akik a működő prototípusuk tömeggyártását tervezik, akár nemzetközi partner bevonásával.
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A felfedező és kísérleti hazai kutatások eredményeinek nemzetközi hasznosítása kizárólag a legkompetensebb hazai szakmai műhelyek összekapcsolásával lehetséges, ezt támogatja a Nemzeti Laboratóriumok hálózata is. Megvalósulásukkal nem egy egyetem
vagy kutatóintézet próbál önállóan érvényesülni a nemzetközi térben, hanem a legjobb hazai kompetenciák egyesülnek egy-egy
területen, immár jól látható kritikus tömeget képezve.

sikere, azonban a szenior kutatók között is kiemelkedőnek bizonyult az elfogadottság. Ennek megfelelően az OTKA-pályázatok
elbírálása esetében már 80 százalékban a publikációs adatbázisok,
kiemelten a Magyar Tudományos Művek Tára alapján kaptunk
objektív képet az egyes pályázók publikációs teljesítményéről, ﬁgyelembe véve az adott kutató életkorát és tudományterületét.
Azt gondolom, hogy a tudománymetriai rendszer bevezetésének
létjogosultságát hosszú távon a támogatott pályázatok egyre magasabb színvonala fogja igazolni.

nül 2021-ben e-mailben, telefonon, online vagy személyesen. Külső
szakértők bevonásával angol nyelvű, gyakorlatorientált Horizont
Európa pályázatíró, projektmenedzsment- és pénzügyi tréningeket is szervezünk, amelyeken eddig mintegy 150 pályázó kutató
vagy projektmenedzser vett részt. Ugyancsak fontos eszköznek
tartom a hazai forrásból indított rásegítő pályázatokat, és ösztönzésnek szánjuk azt is, hogy a hazai innovációs pályázatoknál pluszpontot jelent, ha valaki a nemzetközi térben is aktív.
Mit vár az idén induló uniós pályázati ciklustól?

Évek óta probléma, hogy nem elég hatékony a hazai szervezetek részvétele az uniós KFI keretprogramokban. Miképp
tudták erősíteni a nemzetközi beágyazottságukat, hatékonyságukat az elmúlt időszakban?

– A felfedező és kísérleti hazai kutatások eredményeinek nemzetközi hasznosítása kizárólag a legkompetensebb hazai szakmai
műhelyek összekapcsolásával lehetséges, ezt támogatja a Nemzeti
Laboratóriumok hálózata is. Megvalósulásukkal nem egy egyetem
vagy kutatóintézet próbál önállóan érvényesülni a nemzetközi
térben, hanem a legjobb hazai kompetenciák egyesülnek egy-egy
területen, immár jól látható kritikus tömeget képezve. Mondok
egy példát: egészen biztosan van 13 remek kutató a Szegedi Tudományegyetemen a mesterséges intelligencia témakörében, de
az országban ez a szám elérheti a 350-et is. Egészen más a súlyunk,
ha ezt a kapacitást együtt tudjuk a kínálatban megjeleníteni. A vállalatok felkészítése is elengedhetetlen, ezért az NKFIH rendszeresen tart tájékoztató eseményeket, konzultációkat, workshopokat.
A pályázati információszolgáltatást és tanácsadást nyújtó Nemzeti Kapcsolattartókat mintegy 1900 ügyfél kereste meg közvetle-

– Elsősorban rengeteg munkát és nagyon sok új magyar csatlakozót, valamint növekvő pályázói sikerességet. Nem szerepeltünk
rosszul az előző periódusban sem, hiszen a Horizont 2020 forrásaiból elnyert részesedésünkkel a 2004-ben vagy azután csatlakozó
13 „új” tagállam közül a képzeletbeli dobogó harmadik fokára sikerült fellépnünk. Ugyanakkor bízom benne, hogy a következő
hét évben a közvetlenül pályázható brüsszeli forrásokból ennek
a többszörösét fogjuk tudni elhozni. Nem titkolt ambíciónk, hogy
Magyarország a teljes keretből 2,2 százalék körül részesedjen.
Ehhez milyen lépésekre lesz szükség már jövőre?

– A hazai pályázati rendszer logikáját már értjük, tudjuk és működtetjük, azonban képessé kell válnunk arra is, hogy a nemzetközi
pályázati térben is hatékony lebonyolító és támogató rendszerré
tudjunk fejlődni. Ezen a téren is tovább kell erősítenünk az NKFIH
új szerepét, ami szerint nem pusztán egy hagyományos értelemben vett hivatal vagyunk, hanem egy olyan katalizátorszervezet,
amely aktívan támogatja a hazai innovációs rendszer fejlődését,
és segíti az ökoszisztéma szereplőit. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

Az EKIK az egyetemi
innováció motorja
Az Óbudai Egyetemen működő Egyetemi Kutató és Innovációs Központ (EKIK) egyesíti mindazokat az előnyöket, amelyeket az innováció a felsőoktatásból és az ipar oldaláról nyerhet egyetemi szinten. A központban dolgozó szakemberek élvezhetik az egyetem
biztosította kutatói szabadságot, miközben folyamatos visszajelzéseket kapnak az ipari
partnerek igényeiről, és nincsenek elvágva a hallgatóktól sem, így válik az innováció
igazán hatékonnyá. Az Óbudai Egyetem rektorával, Prof. dr. Kovács Leventével és
az EKIK főigazgatójával, dr. Haidegger Tamással beszélgettünk.

Forrás: ÓE/Durbák György

A

21. századi egyetem elképzelhetetlen innováció nélkül, hiszen az egyetemi befektetés
„terméke”, a magasan képzett
szakember mellett fontos az innovációs
folyamatok beindítása. Az innováció nem
más, mint a radikálisan újszerű ötletek alkalmazási feltételeinek megteremtése. Míg
a tudományos kutatás során dokumentált
újításokat, felfedezéseket a tudományos
közösség tagjai egymásnak mutatják be, az
innováció révén előállított termékek a társadalom bármely rétege számára, az élet
minden területén hasznosak lehetnek.
„Az egyetem szerepe az innovációban
főként az új termékeket megalapozó kreatív
gondolatoknak és az azokra épülő prototípusoknak a megalkotásában áll. Mi azt
gondoljuk, hogy az innováció a magyar felsőoktatás számára a legfontosabb kitörési
pont” – mondta dr. Haidegger Tamás.

Prof. dr. Kovács Levente rektor

„Az előző évtizedekben, évszázadokban
az egyetemek leginkább az egyetemes tudás
gyarapítására koncentráltak. Az Óbudai
Emberközpontú robotika az Óbudai
Egyetemen: határtalan innováció
a robotsebészettől a gombaszedésig.
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Dr. Haidegger Tamás főigazgató

Egyetem elsősorban gyakorlatorientált oldalról kezeli a kutatási és fejlesztési problémákat – ami más, mint egy tudományegyetemi,
de más, mint egy alkalmazott kutatások egyetemi megközelítés is –, és egyértelműen képes
és alkalmas arra, hogy a hallgatói, illetve a ﬁatal kutatói felől induló belső innovációs folyamatokat felkarolja, majd olyan hosszú távú
és fenntartható pályára helyezze, amely idővel új cégeket, startupokat, új projekteket, új
céges együttműködéseket eredményez. Ez ma
egy klasszikusan elvárt, nemzetközi értelemben is előremutató műszaki universitas fogalma” – tette hozzá Prof. dr. Kovács Levente.
„A felgyorsult, globalizálódott innováció
ráébresztette a cégeket is arra, hogy változtatniuk kell a hagyományos kutatás-fejlesztési megközelítésükön. Ezért ma már a hagyományos nagy cégek is keresik az együttműködési lehetőségeket az új típusú fejlesztők-

Óbudai Egyetem Egyetemi Kutató és Innovációs Központ • ekik.uni-obuda.hu

kel, és kiemelten az egyetemekkel, ahonnan
az ő lassabb fejlesztési mechanizmusaikba
is be lehetne illeszteni a modern innovációs
megközelítést. Így vált az Óbudai Egyetem is
kulcspartnerévé több globális cégnek, mint
például a Bosch, a Sigma Technology és a
3DHISTECH” – mondta a rektor.
„Ha olyan problémával szembesülünk,
amelyet mi magunk nem tudunk megoldani,
akkor egy hihetetlenül gazdag agytrösztbe
csatlakozhatunk, és segítséget kérhetünk
az egyetem más karain dolgozó kollégáktól
– magyarázta az EKIK főigazgatója. – Ezáltal szélesebb spektrumú megoldásokat kereshetünk a legösszetettebb problémákra is,
és e megoldásokat prototípusszinten be is
tudjuk mutatni. Ilyen megoldásokra a cégeknél nincs lehetőség. Ezt – az egyetemen belüli
univerzális tudásmegosztást – is támogatja
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma
pályázatán elnyert támogatásából épített
kutatási infrastruktúra regiszter, amely egyaránt elérhető külső partnereknek és belsős
kutatóknak az innobuda.hu oldalon.”
Az Óbudai Egyetem jelenkori sikere
Prof. dr. Kovács Levente rektor szerint annak köszönhető, hogy olyan szervezeti
egységeket hozott létre már anno az Egyetem alapító rektora, Prof. dr. Rudas Imre,
amelyekben a különböző kvalitású emberek jobban tudják érvényesíteni szellemi kiválóságaikat. Az egyetemen kiváló oktatók,
nagyszerű kutatók és kivételes képességű
innovátorok is dolgoznak. E képességek
azonban nem mindig ugyanabban az emberben jelennek meg, ezért meg kell találni
azt a hatékony struktúrát, amely lehetővé
teszi, hogy mindenki abban teljesedhessen
ki, amiben igazán jó. Amikor az Óbudai
Egyetem kilenc évvel ezelőtt megalapította
az Egyetemi Kutató és Innovációs Központot, teret nyitott ennek az újfajta gondolkodásnak, miszerint egy szinten kell kezelni
a kutatást, az oktatást és az innovációt, és
utóbbit az egyetemi kultúra részévé kell
tenni. Ennek a folyamatnak a megkoronázása a nemrégiben kialakított egykapus
innovációmenedzsment és ügyintézés, és a
rendszeressé tett hallgatói és kutatói ötletversenyek, amelyekhez a nyertesek esetében mikrobefektetést és szakmai mentorálást is biztosít az EKIK. A terveik szerint
a következő két évben tíz céget, startupot
hoznak létre, és segítenek az elindulásukban. Ezeket kutatók, hallgatók ötleteiből,
az egyetem tőkéjének bevonásával hozzák

létre és mentorálnak nemcsak tudományos, de immár üzleti céllal is, együttműködve más intézményekkel.
„A továbbiakban pedig ezt kívánjuk tovább építeni és szintet lépni a Tudományos
és Innovációs Parkokkal; ezekből az Óbudai
Egyetem – hazai szinten egyedülálló módon – hármat is építeni fog, és ehhez komoly garanciát jelent a modellváltás által
biztosított lehetőség” – fejtette ki a rektor.
Az EKIK révén sikerült közös irányítás alá
vonni az egyetem kulcsfontosságú kutatási
területeihez tartozó eszközeit és személyi
állományát is. E legfontosabb kutatási területek között van a robotika, a mesterséges intelligencia, az orvostechnika és a
kiberbiztonság. Az egyesítés révén növekedett e kutatások hatékonysága, kapacitása,
illetve várható eredményeik és hatásuk is.

Az EKIK kutatói prototipizáltak elsőként Magyarországon egy kollaboratív robotcellát, amelyet egy autóipari alkalmazásba szántak, és amely az ember és a gép
hatékony együttműködését teszi lehetővé.
A robotok integrációja a tényleges gyártási
folyamatokba rendkívül összetett kihívás,
és a műszaki megvalósítás mellett párhuzamosan együtt dolgoznak a nemzetközi
szabványügyi testületekkel (ISO, IEC, IEEE)
is, hogy a szakmai közösség a megfelelő biztonsági és teljesítmény-előírásokat és ajánlásokat dolgozhassa ki. Egy másik sikertörténetük, hogy egy ortopéd implantátumok
gyártásával foglalkozó cég a gerincgyógyászatban alkalmazható robotot kívánt fejleszteni, és ehhez kérte az Egyetem segítségét, amiből nagyon rövid idő alatt elindult
egy valódi közös munka és prototípus-fej-

Az Óbudai Egyetem infrastruktúrájának kulcsfontosságú részei a kiváló képességű, ﬁatal innovátorok.

A vezetők értékelése szerint hihetetlenül
nagy és erősítő hatása van annak, hogy
a kutatók egymás munkáját képesek támogatni, ezáltal pedig sokkal nagyobb célok
is elérhetővé váltak. Az Óbudai Egyetem
felkerült a kutatási és innovációs térképre,
nyertes európai uniós ERC kutatási kiválósági és RIA pályázata is lett. Továbbá így
szerezhetett meg az egyetem például egy
da Vinci sebészeti robotrendszert (a régióban egyedülálló módon kutatási vezérlőrendszerrel kiegészítve), ami máig az egyetlen az országban.

innováció

lesztés. Mindez jól mutatja, hogy az innováció beemelése az egyetemi infrastruktúrába milyen sokszínű és számos, látszólag
egymástól távol álló szegmensben tud hatékony eredményeket generálni, és vélhetően ezeknek a pozitív folyamatoknak a fókuszában továbbra is a műszaki egyetemek
és alkotóműhelyek fognak állni. ¡
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Szerző: S. I. K.

Menedzsment Campus:
ahol az egyetemi tudás
üzletté válik
A Menedzsment Campus Kompetenciaközpont személyes segítségnyújtással
támogatja a győri Széchenyi István Egyetem hallgatóit és kutatóit, hogy az intézményben létrejött kutatási eredmények, innovációs ötletek nagy része sikeres
üzleti vállalkozássá váljon. Az egyetemi és a térségi innovációs ökoszisztéma fejlesztése érdekében pedig ösztönző belső pályázatokat és üzletfejlesztési tanácsadást, valamint innovációs képzéseket nyújt, motiváló környezetben.

A

győri Széchenyi István Egyetem (SZE) Menedzsment Campus épülete és az azonos nevű kompetenciaközpontja 2019 tavaszán jött létre. Az SZE
vezetésének szándéka szerint olyan nyitott épület
és együttműködési platform valósult meg, melynek feladata
a Győrben és a térségében működő kis- és középvállalkozások (kkv-k) nemzetközi verseny- és innovációs képességének
fejlesztése különböző szolgáltatásokkal. A modellváltást követően hangsúlyos szerepet kaptak az egyetemek kompetenciaközpontjai, amelyek tudományterületeken átnyúló innovációs, kutatási szervezeti egységek, és legfontosabb feladatuk a kulcskompetenciáik területén az innovációs és kutatás-fejlesztési erőforrások koordinálása és fenntartható
vállalkozói üzleti modell működtetése, együttműködésben
az egyetemi hasznosító vállalkozásokkal.
A Menedzsment Campus fontos küldetése az egyetemi
innovációs ökoszisztéma fejlesztése, a hallgatói innováció,
a startup cégek ösztönzése, a szellemi alkotások védelme és
hasznosítása spin-oﬀ cégek formájában, a hazai és nemzetközi kutatás-fejlesztési szolgáltatások, továbbá vállalati-egyetemi projektek generálása. A kompetenciaközpont kutatási,
képzési, valamint technológiatranszfer-szolgáltatásokkal áll
az egyetem polgárai, illetve a kkv-szektor szereplői rendelkezésére. Ebben együttműködik a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatallal (NKFIH), amelynek kiemelt célja,
hogy Magyarország versenyképességét fokozza kutatás-fejlesztési és innovációs projektek megvalósításával. Ennek érdekében számos eszközzel, forrásokkal és tudásbővítő programokkal segíti a KFI ökoszisztéma szereplőit a fejlődésben,
piacképes innovációk megvalósításában.
„Az egyetemeknek kiemelt jelentőségük, katalizátorszerepük van az innovációs folyamatokban. Olyan tudással
és eszközparkkal rendelkeznek, melyek egyrészt akár saját
jogon is alkalmasak külön cég alapítására, de akár kis- és
középvállalkozások, nagyvállalatok is fel tudják használni
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KFI folyamataikban. Az NKFIH-nál éppen ezért egy egye-

temközpontú hálózatot építünk ki, melyen keresztül eredményes tudásmegosztás, kapcsolatbővítés és hatékony
for rásfelhasználás valósulhat meg. A Széchenyi István
Egyetem élen jár az innovációs megoldásokban és a vállalati
kapcsolatok működtetésében. Akár az Egyetemi Innovációs
Ökoszisztéma pályázaton elért eredményeket vagy éppen
a Hungarian Startup University Programba bevont hallgatók számát tekintjük, mindenképpen követendő példaként
állhat mások előtt” – mondta Sebők Katalin, az NKFIH vállalati innovációs elnökhelyettese.

Mit emelne ki a kompetenciaközpont tevékenységei és szolgáltatásai közül Dőry Tibor, a kompetenciaközpont elnöke,
tanszékvezető?
– A Menedzsment Campus számos szolgáltatása közül szeretném kiemelni a tízéves múltra visszatekintő és védjeggyel
ellátott Széchenyi Duó hallgatói-oktatói pályázati konstrukciónkat, amelynek keretében több százezer forintos összeggel támogatunk hallgatói innovációs kezdeményezéseket belső innovációs pályázat formájában. Tapasztalataink szerint
az oktatói közreműködés segíti a technikai megvalósítást,
prototípusok kidolgozását, amit munkatársaimmal üzleti tervezési képzésekkel és vállalkozói felkészítésekkel segítünk.
Az NKFIH által támogatott Egyetemi Innovációs Ökoszisztéma pályázatunkban ennek a konstrukciónak a „nagytestvérét”, a Proof-of-Concept pályázatot is rendkívül sikeres
kezdeményezésnek tartjuk, mivel az elmúlt évben támogatott
hat projektből az egyik a szabadalmaztatás, egy másik pedig
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Fotó: Májer Csaba József

Széchenyi István Egyetem • uni.sze.hu

Dőry Tibor és Vági Kornél
már a piaci hasznosítás fázisában van. Az anyagi támogatás,
az egyetemi laborháttér igénybevétele mellett ki kell emelni
a professzionális üzletfejlesztési segítséget is, amelynek eredményeképpen hamarosan kereskedelmi forgalomba kerülhetnek különleges, magas tápanyagtartalmú készítmények.
Oktatóként-kutatóként különösen büszke vagyok arra, hogy
az elmúlt években sikerült rendszerszintű egyetemi támogatást nyújtani a hallgatói innovációs tevékenységekhez. Örömmel csatlakoztunk az NKFIH Hungarian Startup University
Program (HSUP) e-learning kezdeményezéséhez, amelyet
ebben az évben több mint 500 (!) hallgatónk vett fel Startup
vállalkozás kurzusként. Optimisták vagyunk kollégáimmal
a folytatást tekintve is, hiszen az egyetemi Spin-oﬀ Klub rendezvényeit is sokan látogatják, és izgalmas innovációs projekteket fejlesztettek az egyhetes Tervezz egyetemet design
thinking nyári egyetem résztvevői is.

Miben egyedi a Széchenyi István Egyetem a hazai felsőoktatásban, kérdeztük Vági Kornélt, a Menedzsment Campus
Kompetenciaközpont vezetőjét.
– Úgy gondoljuk, hogy szellemitulajdon-kezelési szabályzatunk ösztönző jellege és az egyetemi vezetés támogatása mellett munkatársaink hozzáállása jelenti a kulcsot tevékenységünk eredményességéhez. Minden megkeresést egyedileg
kezelünk, és próbálunk megfelelni az alkotói igényeknek úgy
a szellemi alkotások bejelentése, mint a megfelelő üzleti hasznosítási forma közös kitalálása során. Volt, akit pályázat elkészítésében segítettünk, volt, akinek kockázatitőke-bevonást
javasoltunk, és fel is készítettük ennek elnyerésére, valakinek
pedig vállalati partnert kerestünk. De akadt olyan is, akinek
csak tanácsadásra volt szüksége bizonyos területen. Tevékenységeinkkel igyekszünk mindenkinek személyre szabott
segítséget nyújtani a továbblépéshez. Az elmúlt két évben három szabadalmat, valamint három védjegyet jelentettünk be
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, és emellett jelenleg

is számos bejelentés előkészítését végezzük. Az egyetemünk
vezetése megkülönböztetett figyelmet fordít tevékenységeink
követésére, és meghatározó szerepet kapott a csapatunk a Tudományos és Innovációs Park előkészítésében is. Ki szeretném
emelni, hogy dinamikusan növekszik a partnervállalkozások
száma, immár több mint 70 vállalkozás a tagja a győri Területi
Innovációs Platformnak. Kompetenciaközpontunk működteti
a szolgáltatas.sze.hu portált, ahol aktuális és részletes információt kap minden érdeklődő egyetemünk szellemi, K+F és
laborszolgáltatásairól, kulcsszavakkal kereshető formában.
Mindemellett munkánk fókuszában a vállalati partnerekkel
közös K+F+I projektgenerálás és forrásbevonás áll, amelyet
az egyetemi Pályázati Iroda segítségével végzünk. Örömmel
várjuk minden érdeklődő vállalkozás megkeresését!
A fejlődő egyetemi innovációs ökoszisztéma meghatározó
elemét képezi az Uni-Inno Kft., a Széchenyi István Egyetem
100 százalékos tulajdonában lévő vállalkozás, amely segíti
a kutatási eredmények hasznosítását, és az újonnan létrejött
spin-oﬀ vállalkozásoknak nyújt gazdasági, üzletfejlesztési,
jogi és marketingtanácsokat. Az egyetemi szellemi alkotások
licencia formában történő hasznosítása mellett aktívan keresi
az együttműködési és befektetési lehetőséget vállalati partnerekkel is. Portfóliócégként célja az egyetemmel szinergiában
működő és kutatási-innovációs tevékenységet folytató, induló
vállalkozásokban való tulajdonrész szerzése.
Az eddig megvalósult tőkebevonásokra jó példa az Advanced
Drivetrain Technology Kft., mely az egyetem falai közül indult,
és olyan egyedi technológiai megoldással rendelkezik, amelylyel átrendezheti a rali versenysport teljes versenyzői térképét.
„Ha egyetemként üzleti eredményeket szeretnénk elérni
a piacon, akkor piaci szereplőként kell ott viselkedni. Ehhez
számos kompetenciát, attitűdöt fel kell vennünk, például
a gyors reagálási és a komplex szolgáltatási képességet” – ez
az egyik fő üzenete Dósa Gábornak, a Széchenyi István Egyetem Menedzsment Campus üzletfejlesztési tanácsadójának. ¡
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S. I. K.

Tudásháromszög-alapú
innovációs stratégia
„Az ELTE Informatikai Kara a harmadik generációs egyetemi modell
felé vezető úton jár” – mondja dr. Horváth Zoltán, a Kar dékánja, akit
arról is kérdeztünk, hogy milyen lépéseket tesznek a haladás érdekében.
Mi is az a harmadik generációs egyetemi modell?

– A harmadik missziós tevékenység, a tudásátadás és -hasznosítás követelménye
alapján napjainkban az egyetemek minden
korábbinál szélesebb együttműködési környezetbe kerültek. A tudásközösségekben
megjelent a nyílt innováció, nagyobb arányban van jelen a multidiszciplináris kutatás.
A felsőoktatás versenyhelyzetben van, ahol
a sikeresség egyik mércéje az innovációs
folyamatokba való bekapcsolódás, az inkubációs tevékenységek, a saját bevételek
arányának növelése, a hallgatók és az ipari
partnerek számára vonzó környezet megteremtése.
Melyek voltak az első lépések ezen az
úton?

– A harmadik generációs kutatóegyetem
megvalósítása hosszú építkezési folyamat,
vannak jó nemzetközi példák, mint Leuven
vagy Cambridge, de igazi sikert az hozhat,
ha minden intézmény a maga sajátosságaira,
hagyományaira szabja a modellt. Az utóbbi

Dr. Horváth Zoltán dékán

évtizedünk arról szólt, hogy rendszerszerű
innovációs folyamatokat generáljunk, amelyek a Kar működését annak sok szintjén
áthatják, és mindeközben hatékonyan építsünk az ELTE hagyományosan kiemelkedő
kutatási potenciáljára. Ehhez járult az az
igény, hogy a kutatás-fejlesztési és innovációs
eredményeket az oktatásba is integráljuk.

Az Informatikai Kar épülete a Lágymányosi Campuson

A kezdetek az ezredfordulóra nyúlnak viszsza, amikor az Ericssonnal létrehoztuk az
első K+F+I labort, ahol a hallgatók – ipari
szakemberekkel és oktatókkal közösen –
az ipari kutatás-fejlesztés tűzvonalába kerültek, és felbecsülhetetlen gyakorlati tapasztalatot szereztek. Mára sok hasonló
együttműködésünk van, de a modellként
szolgáló Ericsson Szoftvertechnológiai Labor máig a legnagyobb és legsikeresebb
laborunk, melynek eredményeit 2016-ban
a Tempus Közalapítvány STEM (Science,
Technology, Engineering, Mathematics
– a szerk.) Felsőoktatási Jó Gyakorlatok Díjjal ismerte el. A többi között olyan innovációs eredmények születtek itt, mint a nyílt
forráskódú CodeChecker, melyet a világ
vezető informatikai cégei használnak a
szoftverminőség javítására.
A következő nagy mérföldkő ezen az
úton EIT (European Institute of Innovation
and Technology – a szerk.) Digital társult,
majd 2017-től teljes jogú tagságunk volt,
amely az innovációs kezdeményezéseinket
európai együttműködési dimenzióba emelte. Létrejött az EIT Digital CLC (Co-location
Centre – a szerk.), amely már az egyetemi
inkubáció, induló vállalkozások és különböző startup rendezvények, versenyek színtereként, egy új típusú együttműködési térként funkcionál. Az oktatás-kutatás-innováció tudásháromszögben történő akadémiai-ipari együttműködés keretében 15 innovációs projektet vittünk sikerre nyugateurópai üzleti partnerekkel és kutatóintézetekkel együttműködve, amelyekből új
termékek és szolgáltatások jöttek létre.
Kérem, soroljon fel néhány példát az
európai innovációs projektekre!

– A SkinCare projektben például a francia
Degetel együttműködésével bőrelváltozá-
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EIT Digital CLC

sok (melanóma) azonosítását támogató
mobilszolgáltatást építettünk ki, a témában partnerünk volt a Semmelweis Egyetem is. DLUB (Don’t Leave Us Behind) projektünkben értelmi fogyatékossággal élő
gyermekek és ﬁatal felnőttek terápiás lehetőségeit támogató innovatív szoftverplatformot fejlesztettünk. Az EIT Digital hallgatói az Entremo startup cégben páciensmonitorozó eszközt fejlesztettek. De hogy
egy másik alkalmazási területről is hozzak példát, Fintech területén az eBiz projektben ügyfelek mikroszegmentációjára,
gazdasági események előrejelzésére és hatásvizsgálatára dolgoztunk ki hatékony
megoldásokat az OTP számára.
Említette, hogy az innováció az egész
intézményt áthatja. Ezt hogyan kell értenünk, mely területeken jelennek meg
az innovációs folyamatok a konkrét fejlesztési projekteken túl, és ezek miként
épülnek a korai kezdeményezésekre?

– A területhez kapcsolódó stratégiai törekvéseink sorában új elemként jelenik meg
a mélységi innováció koncepciója. Beláttuk,
hogy az innovációs folyamatok hatékonyságát jelentősen növeli, ha a kutatócsoportok folyamatos innovációmenedzsmentés üzletfejlesztési támogatást kapnak. Ezt
innovációs képzettséggel rendelkező informatikus doktori hallgatók közreműködésé-

vel oldottuk meg. Modellünk sikerességét
bizonyítja, hogy az általunk vezetett EIT
Higher Education Initiative InnoChange
konzorciumban már mintaként adjuk át
európai partnereinknek. Ebben a projektben idén ősszel 300 hallgató vett-vesz részt
közös vállalkozásfejlesztési online kurzusunkon, és vállalkozói közösségépítő programot is indítunk.
Angol nyelvű informatikai mesterképzésünk az EIT Digital európai kettős diplomás elitképzésének a része, lefedi a mesterséges intelligencia, adattudomány, Fintech,
Ipar 4.0, kiberbiztonság területeit. A képzés
minden szintjébe integráltuk a vállalkozásfejlesztési ismereteket. Az alapképzésben
már az első évben kötelező az innovatív
vállalkozásfejlesztési kurzus. A kutatás-fej-

lesztés a mesterképzés szintjén is az oktatási program kredittel elismert részévé vált,
az EIT-program 30 kredites modulja minden hallgatónk számára elérhető mesterszinten. Ipari doktori programunk is sikeresen működik 2012 óta. Félévente száznál
több hallgatónk vesz részt ipari megbízás
alapján működő K+F projektlaborjaink tevékenységében.
A fejlődési folyamat részeként két ipari
tanszék, az Adattudományi és Adattechnológiai, illetve a Mesterséges Intelligencia
Tanszék jött létre, valamint eredményesen
működik a vállalati projekteket gondozó
Informatikai Képzési és Kooperációs Központ. További három hazai vállalkozással
működik együtt a Szoftver- és Adatintenzív
Szolgáltatások Kompetencia Központ.
Mit tart a legnagyobb eredménynek
ezen az úton?

ViroFighter fertőtlenítő robot
(Európai Tudásközpont Kft., ELTE)

innováció

– Az EIT-projektek amellett, hogy új szemléletet hoztak magukkal, új kutatási tématerületeket is megnyitottak, egyebek között az Ipar 4.0, a kiber-ﬁzikai rendszerek,
az 5G hálózatok és felhőinfrastruktúrák,
az adatvédelem és adatbiztonság, az adattudomány és digitális pénzügyek területén.
De a legnagyobb eredménynek azt tartom,
hogy innovációs stratégiánk olyan fejlődési
pályára állította a Kart, ami mára már európai szinten is elismert mintának számít. ¡
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Újszülöttgyógyászati
műszerek gyártója
A százéves gyökerekkel rendelkező, orvosi-kórházi készülékeket fejlesztő és gyártó MEDICOR®
az egyik legnagyobb magyar márka. Az elmúlt tíz évben mindig elnyerte a Magyar Brand elismerést. A MEDICOR név és logó védjegyek mai tulajdonosa a MEDICOR Elektronika Zrt.

A
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MEDICOR® 1953 óta a kora-

szülöttek, újszülöttek életének védelmét szolgáló készülékek gyártója. A MEDICOR
Elektronika Zrt. számára most is kiemelten fontos a jövőbe tekintő gondoskodás, ezért folytatni kívánja a felelős
társadalmi szerepvállalását, és a legmodernebb technológiákat alkalmazza az
újszülött-gyógyászati műszereinek működésében, mindezt az újszülöttek, koraszülöttek életben maradása és életminőségük javítása érdekében.
A MEDICOR® évtizedek óta világszínvonalon gyárt-fejleszt-ér tékesít zárt
stacioner újszülött intenzív inkubátorokat és újszülött reanimációs (újraélesztő) műtőasztalokat (nyitott inkubátorok), transzport inkubátorokat, valamint újszülött LED -es kékfénylámpákat. Természetesen komoly saját tapasz-

A világ minden pontján nagy igény
mutatkozik a MEDICOR® új fejlesztésű
digitalizált készülékei iránt, melyek képesek a Perinatális Intenzív Központokban működő más műszerekhez kapcsolódni mesterséges intelligencia felhasználásával és támogatásával, idősoros és képi adatok tárolására alkalmas
adatkoncentrátorral.
Jelenlegi kutatás-fejlesztésük célja
saját gyártású, zárt stacioner intenzív
inkubátorok, transzport (szállító) inkubátorok, koraszülött reanimációs és melegítőasztalok (újszülött műtőasztal), valamint újszülött bilirubin szintjét kezelő
kékfénylámpa-típusok teljes termékpalettájának digitalizálása, infokommunikációs rendszerének kiépítése. E komplex rendszer része lesz az inkubátorhoz
illesztve egy nonkontakt kamera és integrált őrzőmonitor rendszer.

talata van, és azt több mint 60 éves
medtechnikai kutatásokkal, konkurencia- és piacelemzéssel, technológiai fejlesztésekkel szerezte.
A Társaság által gyártott-fejlesztett
orvostechnikai termékek bevizsgáltak,
forgalomképesek a világ legtöbb országában, és több mint száz országban
működnek, és amelyek kereskedelmi,
valamint szervizhátterét a helyi disztribútorok látják el.

Ezek a világszínvonalú készülékek
önállóan is piacképesek, ugyanakkor a
készülékeket egymással, továbbá újszülött lélegeztetőgéppel, infúziós pumpákkal és külső őrzőmonitorok adatkommunikációjával integrálják.
Kifejlesztésre kerül a csecsemő, az
inkubátor, a körülötte lévő műszerek és
orvos/nővér beavatkozások adatainak
gyűjtésére és távkommunikációra is képes, úgynevezett intelligens, AI-val tá-
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mogatott adatkoncentrátor. Ez az eszköz
minden intenzív ágy mellett – kézzel
írt lázlap helyett jóval több funkcióra –
használható szoftver/hardver termék,
amely akár önállóan is értékesíthető lesz.
A Perinatális Intenzív Központokban,
a kórházi intenzív szobákban inkubátoronként telepített mobil/rögzíthető
koncentrátorok adatainak centralizált
gyűjtéséhez, biztonságos távoli eléréssel létrehozzák a klinikai intenzív osztályok központi adatgyűjtő, kezelő- és
monitorrendszerét, mely kommunikálni
fog a kórház más részlegeivel és a kórházi információs rendszerrel (Hospital
Information System; HIS) is.
Mindezeknek a fejlesztéseknek a végeredményeként a koraszülöttekről, újszülöttekről, a kezelésükről és annak
hatásairól rendkívül nagy mennyiségű
adathalmazok keletkeznek, ezért kifejlesztenek egy az újszülöttgyógyászati
területre specializált BigData/AI adatelemző szoftvert. A rendszernek az üzemeltetési és működtetési költségei jóval
kisebbek lesznek, mint az adatokból kinyert információk értéke, ezért a rendszer számottevő többletbevételt jelent
az üzemeltetőnek, így a gazdasági jelentősége is megkérdőjelezhetetlen. ¡

Magyar Suzuki Zrt. • suzuki.hu

Három évtizedes
a kaizen hagyomány
Kreativitásban nincs hiány, hiszen évente több mint
3000 kaizen javaslatot nyújtanak be a Magyar Suzuki Zrt.
munkatársai. A dolgozói ötletek évente átlagosan közel
600 ezer euró, azaz 226 millió forint megtakarítást eredményeznek. Az utóbbi 13 évben az esztergomi autógyár munkavállalói összesen hárommilliárd forint megtakarítást értek
el fejlesztési javaslataiknak köszönhetően.

A Magyar Suzuki Zrt. szerelőüzeme

A

kaizen világszerte úgy ismert, mint a szervezetek hoszszú távú versenyképességi stratégiájának egyik alappillére. A kaizen folyamatos fejlesztést jelent, a szervezet dolgozói által végzett jobbítási javaslatokat
foglalja magába. A kaizen tevékenység célja a vevői igények minél
magasabb szintű kiszolgálása, lehetséges eszközei a minőségfejlesztés, költségcsökkentés, valamint a szállítás és vevőkiszolgálás
pontosságának és rugalmasságának növelése. Egy javaslat bármilyen üzleti vagy működési folyamatra vonatkozhat, lefedhet
költségcsökkentési, energiamegtakarítási, környezetvédelemi témát. A Magyar Suzuki kaizen tevékenysége valamennyi területen
támogatja a munkatársak részvételét a fejlesztési folyamatokban.
A vállalat számára kiemelten fontos, hogy megbecsülje kollégái ötleteit, ezért a Magyar Suzuki Zrt. alapításának évétől kezdve
integrálta esztergomi leányvállalatának működésébe a japán hagyományokon alapuló kaizen javaslati rendszert. A munkatársak a javaslatok nyomon követésére alkalmas informatikai rendszeren keresztül tudják benyújtani újítási javaslataikat. A javaslatok kivitelezésében az érintett szervezeti egységek és szak-

területek vesznek részt. A kaizenek megvalósítása után a vállalat
a vezetés által meghatározott díjkategóriák szerint újítási díjat
ﬁzet az ötletet benyújtónak.
A vállalat vezetése fontosnak tartja, hogy a folyamat során
szorosan együttműködjön munkatársaival, illetve hangsúlyt helyez az elért eredmények, lényeges tudnivalók kommunikálására. Az esztergomi gyár 2021-től új hagyományt kíván teremteni az évente megrendezendő kaizen versennyel, melynek célja
a munkavállalók motivációjának fenntartása, továbbá a a kiemelkedő kaizen tevékenységet végző kollégák jutalmazása. A kaizen
nem egyéni vállalás, hanem mindenki közös érdeke, hiszen
a munkavégzés és a munkakörnyezet javítása a vállalat működésének egészére kihat.
A Magyar Suzuki Zrt. büszke arra, hogy javaslati rendszere
alkalmas az esetleges balesetmegelőzési lehetőségek, valamint
kockázati tényezők feltárására is. A Hiyari-Hatto-Kigakari (HHK,
magyarul: Rémület-Ijedtség-Aggály) kockázatértékelési módszert a Suzuki Motor Corporation valamennyi gyárában bevezették, illetve alkalmazzák. ¡
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A biomassza-termelés A
feltételeinek szabályozása
A jövőben egyre inkább figyelembe kell venni
a mezőgazdasági hulladékok és maradékanyagok energetikai hasznosításakor a talajok
állapotát, mivel tápanyagtartalmuk megőrzésében fontos szerepe van a biomasszának.

Egyre vonzóbb
a vidéki élet

z európai uniós irányelvek egyre nagyobb hangsúlyt
fektetnek a fenntartható biomassza-termelés feltételeinek szabályozására és a természeti erőforrások állapotának megőrzésére. A megújuló energia irányelv a bioüzemanyagok és folyékony bioenergia-hordozók mellett
a nagyobb erőművekben felhasznált biomasszából előállított tüzelőanyagokra vonatkozóan is kiterjeszti a fenntarthatósági követelményeket. Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint az uniós megújuló energia irányelv
átvételekor ez a szempont megjelent a hazai jogalkotásban, ezért a mezőgazdasági területekről származó hulladékok és maradványanyagok felhasználásakor szem
előtt kell tartani az október közepén hatályba lépett új
rendeletet, mely a megújuló energia előállítására szolgáló
biomassza fenntartható termesztésére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A rendelet elsődleges célja azoknak
a földterületeknek a meghatározása, amelyeken az energetikai felhasználású biomassza alapanyagának termesztése nem veszélyezteti a talaj minőségét, valamint a biztonságos élelmiszer-termelést és a klímavédelmet. Előírja továbbá, hogy a termelőknek tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteniük a mezőgazdasági területről
származó hulladékok és maradványanyagok energetikai
célú felhasználására. A terv, amelyet 2022. szeptember
30-áig kell elkészíteni, remélhetően elősegíti az okszerű
tápanyag-gazdálkodást, a talaj szervesanyag-tartalmának
megtartását, illetve növelését, valamint a környezet- és
költségkímélő gazdálkodást. ¡

az a döntés született, hogy ezt 80 százalékra emelik, ami azt jelenti,
hogy a korábbi 1500 milliárdos vidékfejlesztési keret immár 4265 milliárd forint. A miniszter kitért arra is, hogy a Vidékfejlesztési Programban
2014 óta eddig több mint 2020 milliárd forintra már megszülettek a tá-

A hazai agrárium és vidékfejlesztés nem
csak a vidéken élők ügye. Mindenkinek
fontos, mivel a mezőgazdaság alapvető
termelési ágazat, jelentős foglalkoztatással, exporttal, és mert egyre többen
választják a vidéki életet.

E

gyebek között erre hívta fel a ﬁgyelmet Nagy István agrárminiszter a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. rendezvényén, a Vidék Konferencia 2021-en. Tavaly a fővárosból
több mint 16 ezer, a többi városból 2600 ember költözött el,
miközben a községekben élők száma 19 ezerrel nőtt. A tárcavezető szerint ezek a számok is azt bizonyítják, hogy az embereket egyre jobban vonzza a természetközelibb életforma.
Kiemelte, hogy a kormány döntése szerint háromszor több
forrás jut vidékfejlesztésre a következő időszakban. A korábban a központi költségvetés 17,5 százalékkal egészítette ki az Európai Unióból érkező forrásokat, azonban most
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mogatói döntések, amelyek több mint 228 ezer kérelem pozitív elbírálását jelentik – a beadott kérelmek 71 százaléka nyert. Ezek a számok
meredeken fognak emelkedni, mondta Nagy István, és ahhoz, hogy
az intézményrendszer képes legyen kezelni ezeket a forrásokat, annyira
egyszerűsítik a pályázatokat és azok elbírálásának a folyamatát, amenynyire az uniós szabályok engedik. ¡
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Szerző: Hor váth
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Városok

a klímavédekezés
frontvonalában
A novemberben megrendezett glasgow-i klímakonferencia – hasonlóan az előző
kongresszusokhoz – nem hozott lényegi áttörést az éghajlatváltozás elleni globális
küzdelemben. Ettől függetlenül, lokális szinten, saját élőhelyünkön is mindent meg
kell tennünk annak érdekében, hogy a felmelegedést lassítsuk, illetve az éghajlat
elkerülhetetlen átalakulásának negatív hatásait minimalizáljuk. Ma már egyértelmű, hogy a klímaváltozás az élet minden területét, így a városi életet is érinti, erre
pedig az urbanisztikai tervezésnek és a városirányításnak is fel kell készülnie.

A

z európai uniós szakpolitikákban az utóbbi időszakban
a városok egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a klímaváltozás elleni harcban. A városokat leginkább az különbözteti meg ebből a szempontból a falvaktól vagy a még
kisebb településektől, hogy a népesség koncentrációja ott jóval nagyobb. A nagyobb népsűrűség növeli a környezeti kockázatok és
veszélyhelyzetek súlyosságát, akár a klímaváltozás miatt, akár más
okból fakadóan. Ezt a problémát pedig helyben kell megoldani, amire
azonban a települések sokszor önerőből nem képesek.
„E probléma kezelésére alakították ki a nyolcvanas évek vége óta
a fenntartható városkezelési, illetve településfejlesztési keretrendszert
az Európai Unióban. A jelenleg is érvényes, 2021–27-es uniós költségvetési ciklusban a fenntartható városfejlesztés külön keretet kapott
a regionális fejlesztési alapon belül – mondja Nagy Gyula, a Szegedi
Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézetének adjunktusa. – Így elkülönített források állnak rendelkezésre egyebek között
a klímaváltozás hatásainak mérséklését célzó projektek számára,
a reziliencia (ellenálló képesség) növelésére, illetve az adaptációs és
mitigációs (enyhítési) stratégiák kidolgozására. Az EU-s irányelvek
szerint az összes tagállamban a regionális támogatások legalább öt
százalékát fenntartható városfejlesztésre kell fordítani.”

Így ér össze uniós szinten a településfejlesztés és a fenntarthatóság, illetve az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Bár érezhető, hogy az Európai Unió egyre nagyobb hangsúlyt helyez
a népességkoncentráló területek (városok és várostérségek, agglomerációk) fejlesztésére, mindez nem azt jelenti, hogy a vidéket
elhanyagolnák. Felismerték azt, hogy a sűrűbben, illetve ritkábban lakott térségek másféle beavatkozási stratégiát igényelnek,
hogy hatékonyan legyenek képesek alkalmazkodni a klímaváltozás kihívásaihoz.
Mi teszi a városokat fenntarthatóvá? Nagy Gyula megjegyzi,
hogy az utóbbi időben szinte minden fejlesztési célt a fenntarthatóság ernyője alá igyekeznek csoportosítani, hiszen a korszellem
miatt ezáltal nagyobb valószínűséggel sikerül rájuk támogatást
szerezni. A kutató alapvetően két pillérre helyezi a városok fenntarthatóságát; két fejlesztési irányt tart fontosnak, amelyek kiegészíthetik egymást. Az egyik változtatás a lakosság tényleges, aktív bevonása a fejlesztésekről meghozandó döntések előkészítő
folyamatába. A másik irányt azok a technológiai fejlesztések jelentik, amelyek a települések klímasemlegességét, illetve ellenálló
képességük növelését szolgálják, és sokkal hatékonyabbá, kevésbé
környezetszennyezővé teszik a városok mindennapi működését.

zöldkörnyezet

2021. december

innotéka
inn

35

fenntarthatóság, életminőség, városi ökoszisztéma, társadalmi feszültség, településfejlesztés

Jóllehet az egyre súlyosbodó ökológiai és éghajlati krízisért legnagyobbrészt az ipar, illetve a mezőgazdaság a felelős, negatív
hatásait mégis a városokban nagy tömegben élő embereknek kell elviselniük. Ugyanakkor be kell látniuk, hogy az őket érintő
reformokra is szükség van, ilyen például a városi autós közlekedés, amely a magánemberek egyik legsúlyosabban éghajlatkárosító tevékenysége, de mivel a kényelmüket szolgálja, emiatt ellenérdekeltek a változtatásban.

A lakossággal együtt
Az emberek bevonása a döntéshozatali feladatokba – szlogenek
szintjén – azóta dívik, amióta világ a világ. Itt is lényegi változásokra
van azonban a közeljövőben szükség, hiszen olyan jelentős reformok válnak hamarosan elengedhetetlenné, amelyek sikere az emberek együttműködésén áll vagy bukik. Ezért meg kell értetni, illetve el kell fogadtatni a lakossággal, hogy az átalakítások értük
és általuk történnek. Valós beleszólást kell nekik adni, hogy a sajátjuknak érezzék a célokat. A fenntartható városfejlesztési reformok újabban ezért emelik ki már a célok elnevezésében is, hogy
lényegi, értelmes (meaningful) módon kell az emberekkel konzultálni a döntések meghozatala előtt. Ez a participáció, a lakossági
részvétel gondolata, mely a településfejlesztésben már az 1970-es
évek óta ismert és használt fogalom. Nem elegendő tájékoztatni
az embereket, hogy mi a fenntartható, milyen változtatások, milyen
új viselkedésmódok lesznek számukra előnyösek közép- és hoszszú távon. El kell érni, hogy a lakosok átlássák a szükséges települési döntések hátterét, mert a megértés az elfogadás előfeltétele.
„Sok esetben találkozunk a helyi lakosok részéről azzal az állásponttal, hogy: »Nekem ne mondják meg, hogy mit csináljak, és nekem
mi a jó. Ez az én döntésem, és utálom, ha beleszólnak. Majd én eldöntöm, hogy szelektíven gyűjtöm-e a hulladékot, vagy sem« – hoz példát
a fenntarthatósági célú városfejlesztési reformok mindennapos akadályaira Nagy Gyula. – Ha azonban már a tervezési folyamatba bevonjuk az embereket, akkor esélyünk van arra, hogy megértik és elfogadják a változtatás szükségességét. A legfontosabb, hogy átlássák,
hogy ezekre a reformokra nem a trend, a divat miatt van szükség,
hanem azért, hogy a jövőben is fenntartható maradjon az életminőségük. Tudatosítani kell bennük, hogy különben a panellakásban fognak megfőni pár év múlva, vagy nem lesz miből locsolni a gondozott
pázsitot (sőt, inni se lesz mit), ha nem csináljuk mindezt meg.”
Vannak olyan, klímasemlegességet célzó reformkezdeményezések, amelyek különösen heves társadalmi ellenállásba ütköznek
– legalábbis a társadalom hangos és erős érdekérvényesítő képességgel bíró csoportjai részéről. Ilyen az autók kitiltása a belvárosokból,
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és a kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése. Bizonyos kutatások szerint az autós közlekedés a magánemberek egyik legsúlyosabban éghajlatkárosító tevékenysége. Ugyanakkor természetesen a kényelmüket szolgálja, ami ellenérdekeltté teszi őket
a változtatásban. A kutató szerint azonban folyamatosan terjeszteni kell a klímaváltozás okairól, illetve az alkalmazkodáshoz
szükséges változtatásokról szóló információt. Hiszen szerencsés
esetben ezek idővel a köztudat részeivé válnak, így a szükséges településfejlesztési hangsúlyeltolódásokat is jobban megérthetik.
A különböző álláspontok megjelenése a városfejlesztés tervezésekor nemcsak azoknak fontos, akik elmondhatják a véleményüket abban a reményben, hogy az elképzeléseik megváltoztatására késztethetik ezáltal a döntéshozókat. A vita maguknak
a tervezőknek is fontos, mert ebből tanulhatják meg, hogy hogyan alakítsanak ki olyan fejlesztési koncepciókat, amelyek sokkal szélesebb körű társadalmi támogatást élvezhetnek, mégsem
veszítik el az eredeti céljaikat. Mindemellett fontos lenne, ha
nemcsak a lakosság, hanem a témával foglalkozó tudományos
közösség véleményét és szakértelmét is beleépítenék a mindennapi döntéshozatali folyamatokba, ugyanis egyes kutatások
friss, saját méréseken alapuló eredményekkel tudnak szolgálni
az adott település környezeti-társadalmi-gazdasági állapotáról,
melyek jól hasznosíthatók.
A városok és a klímaváltozás kapcsolata abból a szempontból
különösen frusztráló, hogy bár az egyre súlyosbodó ökológiai és
éghajlati krízisért legnagyobbrészt az ipar, illetve a mezőgazdaság
a felelős, a negatív hatásait mégis a városokban nagy tömegben
élő embereknek és maguknak a településeknek kell elviselniük.
Mégsem lehet emiatt lemondani a városi környezetszennyező és
a globális felmelegedést erősítő folyamatok átalakításáról, az iparra, mint fő bűnösre mutogatva, hiszen a további klímaváltozás
enyhítéséhez, illetve a már mindenképpen bekövetkező negatív
hatásokhoz való alkalmazkodáshoz szükséges átalakítások elválaszthatatlanak egymástól, és az átfedés is jelentős közöttük.
„Senki sem feledkezhet meg arról, hogy a klímaváltozásban
neki is személyes felelőssége van. Sokan olyan ipari vállalatoknál
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dolgoznak, amelyek jelentősen hozzájárulnak a földi éghajlat átalakulásához, ez ellen nem nagyon tudunk tenni, de emellett a magánéletben mindenki végez olyan tevékenységeket, amelyek ugyancsak
károsak az éghajlatra nézve – folytatja Nagy Gyula. – Lassan nyolcmilliárdan élünk ezen a bolygón, és ha mind a nyolcmilliárd ember
úgy gondolkodna, hogy ő csupán elszenvedője a klímaváltozásnak,
és ezért semmit sem tesz ellene, az összességében már hatalmas tömeget és jelentős hatást jelent. Ugyanez a városok nyelvére lefordítva azt jelenti, hogy a megelőző jellegű tervezési lépések ugyanolyan
fontosak, mint a már kialakult problémákra adott reakciók.”

Esővízgyűjtő mintatelepülések
Azt nem állíthatjuk, hogy Magyarországon már ma teljesen általános lenne a fenntarthatósági célú településfejlesztés, de jó példák
vannak. Nagy Gyula említi, hogy az elmúlt években például Szegeden egy geotermikus energián alapuló fűtési rendszert alakítottak
ki, vagy az országban öt mintatelepülésen megvalósult az esővíz
visszatartását és összegyűjtését szolgáló rendszer kiépítése. Ilyen
a Szeged melletti Ruzsa község, amelyet – a Dél-Alföld más településeihez hasonlóan – az elsivatagosodás fenyeget. Bár amikor elsivatagosodásról hallunk, hajlamosak vagyunk ezt túlzásnak tartani, de tény, hogy az elmúlt száz évben Ruzsa térségében több száz
centiméterrel mélyebbre húzódott a talajvízszint. Vagyis hatalmas
mennyiségű víz tűnt el a talajból és ezzel a rendszerből. Kutatások
szerint ezért fele-fele arányban klimatikus és antropogén hatások
felelősek. A hasonló adottságú településeken már ma is aggasztó
kérdés, hogy miként lesznek képesek megbirkózni a változó éghajlat bizonytalanságaival.
Ugyanis nem egyszerűen az a probléma, hogy nő az átlaghőmérséklet és csökken a csapadékmennyiség; aktuálisan jóval nagyobb bajt okozhat, hogy megnő a szélsőséges időjárási helyzetek
gyakorisága. Vagyis az összességében kevesebb csapadék nemritkán szinte egyszerre zúdul le, amit hosszú hónapokig tartó aszály
követ. Természetesen árvizek, jégesők, sőt olykor tornádók régen

is voltak. Ám az adott település lakosságának életminősége szempontjából nagyon nem mindegy, hogy azok az árvizek, amelyeket
korábban „évszázadosnak” mondtak, mivel százévenként csak
egyszer fordultak elő, azok hamarosan már évente vagy évente
akár többször is ismétlődhetnek majd. Ahogy az árvíz magassága
is drasztikusan eltérő mértékben károsíthatja a település infrastruktúráját. Ha hirtelen zúdul le az eső, a megszokott árvizek
magasságának többszörösét kell elviselniük a gátaknak, kell elvezetniük a közcsatornáknak, és több mint valószínű, hogy erre nem
mindenhol lesznek képesek. Az úgynevezett villámárvizeket gyakran városi árvizeknek is nevezik.
„Az árvizeknél maradva, nem megvalósítható, hogy a végtelenségig emeljük a gátakat. Ezért rendszerszintű megelőző beavatkozásokra van szükség. Fel kell készülnünk arra, hogy a nem mérsékelt hatások következményei sokkal súlyosabbak lesznek, mint
amennyi erőforrást igényelt volna a mérséklésük – magyarázza
Nagy Gyula. – Eközben a már jelenleg is zajló folyamatokra is reagálniuk kell a települések fejlesztését tervezőknek. Ebben pedig még
nagyon sok a tennivalónk. A fenntarthatóság nem megoldott, ha
csak néhány települést magukba foglaló mintaprojektek valósulnak meg az országban. A vízvisszatartás problémáját mind a 3155
magyarországi településen meg kell oldani.”
Természetesen igen fontosak a mintaprojektek, amelyek aﬀéle
zászlóshajóként példát adnak a jó gyakorlatokról, de ezeket a fejlesztéseket minden településen meg kell valósítani. Sokszor a „modern” fejlesztéseken kizárólag a technológiát igénylő beruházásokat
értik, pedig például a városközpontban nyaranta tomboló hőséget
akár több fa ültetésével, a zöld és a vízfelületek növelésével is lehet
mérsékelni. Erre vonatkozóan is számos városklimatológiai kutatási
eredmény áll rendelkezésre. Ahogy a klímaváltozás káros hatásai
mind nyilvánvalóbbá és nap mint nap érezhetőbbé válnak, a településeken belüli zöld felületek és területek is egyre felértékelődnek.
A zöld területeket korábban dekoratív és rekreációs szerepük
okán létesítették, illetve tartották fenn. A szerepük azonban mára
megváltozott: „a parkok zöld oázisokká alakultak, ahová az embe-
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rek a nagy hőségben elmenekülhetnek. A zöld felületek növelésében
a szépséget, mint fő motivációt, felváltotta a hasznosság” – érvel
Nagy Gyula. Általánosan igaz, hogy az aszfalttal, kövezéssel burkolt felszínek csökkentése – például a növényzet vagy a vízfelületek bővítésével – mérsékli a talaj hőfelvételét, márpedig a levegőt
nem a nap melegíti közvetlenül, hanem az átmelegedő felszín adja
át a hőt a felette lévő levegőnek.
A települések felkészítése a klímaváltozásra azért nehéz, mert
egyszerre kell stratégiai szemléletű, hosszú távú döntéseket hozni, és azonnal kezelni az akut problémákat. Az utóbbiak gyakran
drasztikus beavatkozásokat igényelnek. A várostervezéskor az kell
legyen a fő szempont, hogy a település egyszerre legyen reziliens,
azaz képes legyen ellenállni a külső hatásoknak, de dinamikus is
maradjon, a folyamatok áthangolásával gyorsan tudjon reagálni
a megváltozott körülményekre.
„Riadóláncként működő mechanizmusokat kell beépítenünk
a város irányítási rendszerébe. Ezeknek szinte automatikusan
életbe kell lépniük, ha az adott forgatókönyv valósul meg (például
valamilyen természeti katasztrófa fenyegeti a települést). Talán
sohasem volt fontosabb az előre gondolkodó várostervezés, mint
a klímaváltozás korában – mondja Nagy Gyula. – Nem lehet olyan
konkrét intézkedéseket kiemelni, amelyek ugyanúgy alkalmazhatók minden településen, hiszen ezek soha nem egyeznek minden
jellegzetességükben. Inkább az a fontos, hogy minden városvezető
zsebében ott kell legyen az összes elképzelhető forgatókönyv gyűjteménye, vagyis fel kell készülniük minden eshetőségre. E lehetőségek egy része talán ma még sci-ﬁbe vagy katasztrófaﬁlmbe illőnek
tűnhet, de a trendek azt mutatják, hogy az extrém helyzetek egyre
inkább elképzelhetővé válnak.”

Zöld átállás
A városok klímaváltozásra való gyakorlati felkészítésének két legfontosabb mechanizmusa az úgynevezett zöld átállás és a digitális
transzformáció, és ezek már a mostani uniós, illetve magyarországi
városfejlesztési irányelvekben is fontos szerepet kapnak. A digitális transzformáció egyik hatása, hogy a jelenleg még nagyrészt

ﬁzikai jelenlétet, illetve emberi munkát igénylő adminisztratív
és diagnosztikus városüzemeltetési tevékenységek automatizálhatóvá válnak. Ezáltal nemcsak hatékonyabb lesz a működés, de
az adminisztráció ökológiai lábnyoma is csökkenthető, hiszen kevesebb papírt használnak fel, az alkalmazottaknak kevesebbet kell
utazniuk, és így tovább. „Ha nem kell mindenkinek nap mint nap
ingáznia, azzal fellélegzik a város” – érzékelteti Nagy Gyula. A digitális transzformációval a települések egyre inkább lesznek a változásokra gyorsan reagáló okosvárosok és okosfalvak, persze ehhez
az okos változások bevezetéséhez szükséges fogadókészségre és
képességekre is szükség van.
A zöld átállás az ökológiai szemlélet térnyerését jelenti. A települések lakosainak nem szabad úgy gondolkodniuk a városi, illetve a városkörnyéki környezetről, mint ami az ő kiszolgálásuk
érdekében létezik, és ő maguk nem részei, csupán élvezői a városi
ökoszisztéma szolgáltatásainak. A kutató szerint mostantól egyenrangú félként kell kezelnünk a környezet azon elemeit is, amelyeket
eddig uralni akartunk. Vagyis a zöld átállás sokkal inkább mentalitásbeli változtatást jelent, noha természetesen kiemelt szerepet
kapnak benne a ténylegesen zöld, vagyis növényi felületeket érintő
városépítészeti megoldások is, de ugyanúgy részét képezik a fenntarthatóságot célzó, hatékonyságot növelő, valamint a szennyezést
és degradációt csökkentő megoldások is.
Bár a klímaváltozás a közeljövőben a városok mindennapi életét is jócskán meg fogja nehezíteni, a legdrasztikusabb következményei az egyre gyakoribbá váló szélsőséges időjárási helyzetek,
sőt a természeti katasztrófák lesznek. A természeti katasztrófákra
való reagálás képessége a kutató szerint az adott település adottságaitól, vagyis a kultúrától, az elhelyezkedéstől, az anyagi lehetőségektől, az ott lakók felkészültségétől, illetve a döntésekbe való
beleszólási lehetőségeiktől függ. Nem meglepő, hogy a gazdagabb
települések általában jobban felkészültek a krízishelyzetekre, illetve annak bekövetkeztekor a károkat hatékonyabban képesek
orvosolni. Ez gyakran összefügg azzal is, hogy egy közösségnek
mennyire erős az érdekérvényesítő képessége. Összességében
ezekkel a kérdésekkel a környezeti igazságosságkutatások foglalkoznak. Ezeknek a kutatásoknak az a céljuk, hogy feltárják, hogy

A településeken belüli zöld felületek és területek egyre felértékelődnek. Az aszfalttal, kövezéssel burkolt
felszínek csökkentése – például a növényzet vagy a vízfelületek bővítésével – mérsékli a talaj hőfelvételét.
A levegőt ugyanis nem a nap melegíti közvetlenül, hanem az átmelegedő felszín adja át a hőt a felette lévő
levegőnek. Mára a parkok olyan zöld oázisokká váltak, ahová az emberek a hőség elől elmenekülhetnek.
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változik, de ez társadalmi ﬁltrációs folyamatot indít el. Ez azt jelenti,
hogy a felújított településrészek felértékelődésével, illetve a megrongáltan hagyott részek elértéktelenedésével a településen belül és
a település, valamint a környéke között is migrációs folyamatok indulnak el. Ennek következtében átalakul a helyi társadalom összetétele.

Társadalmi hatások

A digitáálilzáció egyik hatása, hogy a jellen
enleg még nagyyré
rész
szt
ﬁzikaai jelenlétet, illetve emberi munkát igénylő admiini
n sztratív
és diagnoszt
z ikus városüzemeltetési tevékenységek auttomatizálhatóvá válnak. Ezáltal nemcsak hatékonyabb lesz a működés, de az adminisztráció ökológiai lábnyoma is csökkenthető,
hiszen kevesebb papírt használnak fel, és az alkalmazo
z ttaknak például kevesebbet kell utazniuk.

egyes közösségek miért tudnak egy-egy környezeti vagy civilizációs katasztrófára hatékonyabb választ adni, mint mások.
A környezeti eseményekre való felkészülés tervezésekor elengedhetetlen, hogy felmérjük az adott település adottságait és képességeit, hiszen az a beavatkozás, amely például egy tehetősebb
térségben a leghatékonyabb lenne, az egy alacsonyabb jövedelmű
régióban akár az ára vagy a technológia ismeretlenségéből adódó
félelem vagy kétkedés miatt nehezen megvalósítható, vagy akár
teljesen megvalósíthatatlan. Nagy Gyula az októberben megrendezett Országos Urbanisztikai Konferencián tartott előadást a klímaváltozás településszerkezetre gyakorolt hatásait érintő kutatásairól. „A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi
Intézetében a többi között azt vizsgáltuk, hogy a természeti katasztrófák, például az árvizek, milyen hatással vannak hosszú távon a település képére, miliőjére, gazdaságára és társadalmi összetételére – mondja a kutató. – Tapasztalataink szerint a változások
maradandóak és jelentősek. A mintaterületeink Borsod-AbaújZemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében voltak. Az árvizek
után egyes településeket állami segítséggel újjáépítettek, aminek
hatására átalakult a település képe, mások azonban az újjáépítésből kimaradtak. Az árvíz utáni változás lakossági és vezetői értékelése nem egyértelmű, van, ahol a lakosok szerint jó irányba, máshol
viszont rossz irányba változott, alakult át a lakóhelyük.”
Ez a véleménykülönbség egyenes következménye annak, hogy
az újjáépítés tervezésekor a lakosokat nem, vagy nem megfelelően
vonták be a döntéshozatali folyamatokba, így ők nem érezhették
maguknak a projektet, nem hallgatták meg és nem építették be
a tervekbe a véleményüket Nem elég, hogy a település képe meg-

Köznapi, általános vélekedés szerint a falvak társadalma sokkal
„összetartóbb”, mint a városi közösség. A faluban kevesebb ember
lakik, így az emberek a helyi társadalom lényegesen nagyobb hányadával tartanak személyes kapcsolatot, jobban ismerik egymást.
Talán e megközelítés manapság már kissé idealizált, de feltételezhetjük, hogy a társadalom helyi szövetét erősebb kötelékek tartják
egyben, és méretéből adódóan a helyi közösség sokkal inkább egységes, mint egy nagy lakosságú, sokféle kulturális szokást tömörítő nagyvárosban. Egy átgondolatlan beavatkozással, amely például elválaszt egymástól évtizedek óta egymás szomszédságában
lakó embereket, azokat a kötelékeket szakíthatjuk akaratlanul is el,
aminek hatására a lakosok ellenérzésekkel fognak viseltetni az átalakítások iránt. Ezután még nehezebb lesz őket bevonni a településtervezésbe és -fejlesztésbe, és a következő katasztrófára való
fejlesztés szinte azonnal kudarcra lesz ítélve.
„Lesznek olyan települések a természeti katasztrófák után, amelyek lakossága oly mértékben kicserélődik, hogy elveszítik régi identitásukat, és ezzel a településfejlődési pályájuk teljesen új irányt
vesz – magyarázza Nagy Gyula. – Akár beleolvadhat a szomszédos
nagyvárosba, vagy éppen a városból kiköltöző tehetősek fognak
a rehabilitált településrészeken második otthonokat venni vagy
építeni maguknak.”
A megnövekedett ingatlankereslet felértékeli a település egyes
részeit, miközben lesznek olyan negyedek, amelyek kimaradnak
a fejlesztésekből, és az ott élők életszínvonala meg sem közelíti
majd az új építésű városrészek nívóját. Ez komoly társadalmi feszültségeket idézhet elő, ami megint csak hátráltatja a település
fejlődését. Az újonnan betelepült tehetős lakosok – érdekérvényesítő képességükben bízva – előbb-utóbb szokatlan igényekkel léphetnek fel a „bennszülöttekkel” szemben. Például zavarhatja őket
a kakaskukorékolás vagy a háziállatok tartásával járó nem feltétlenül kellemes szag.
Sokat hallani arról, hogy a klímaváltozás kiélezheti a meglévő
és a jövőben kialakuló társadalmi feszültségeket, ám arra ritkán
gondolunk, hogy ez akár a mi utcánkra is igaz lehet. Akkor valószínűleg eszünkbe sem fog jutni, hogy mindez az éghajlat átalakulása miatt van, és mi is tehetünk ellene, illetve felkészüléssel növelhetjük a negatív hatásaival szembeni ellenálló képességünket.
Az elmúlt évtizedekben mind a hazai – mint például a Szegedi
Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézete –, mind
a nemzetközi kutatói közösség azon dolgozik, hogy minél pontosabb képet kapjunk a klímaváltozásnak nevezett komplex folyamatról annak érdekében, hogy a lehető legadekvátabb döntéseket
lehessen meghozni. Hogy a legsúlyosabb károkat elkerüljük, már
ma ﬁgyelembe kell venni a negatív tendenciákat, melyek a jövőbeli
folyamatokra utalhatnak. Ezeket a városfejlesztési koncepciók kidolgozásakor be kell építeni a dokumentumokba, ezáltal könnyebben elfogadtathatjuk a ma még szükségtelenül drágának vagy túl
drasztikusnak tűnő beavatkozásokat is. ¡
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Ökocímke a tudatos
vásárláshoz
A környezettudatos vásárlás jelentőségére
kívánja felhívni a figyelmet az ökocímke
fontosságáról indított online kampány.

A

z Agrárminisztérium által indított kampánynak a fenntartható fogyasztás ösztönzése, valamint a zöld szemlélet erősítése a fő célja. Az ökocímke lényegéről és szerepéről készített
kisﬁlm pedig a vásárlók környezettudatos döntését hivatott segíteni a közösségi médiában. A valóságban ez egy olyan könnyen
felismerhető jelölés vagy logó, amely igazolja az adott termék
környezetbarát tulajdonságait az előállítástól kezdve egészen
a termék hulladékká válásáig. A hazai üzletek polcain szintén
találkozhatunk számos olyan termékkel, amelyeken szerepelnek
ezek a jelölések. Fontos azonban kiemelni, hogy az ökocímke el-

nyeréséhez szigorú környezetvédelmi előírásoknak kell megfelelni,
például az újrahasznosíthatóság vagy éppen a csökkentett energiaés vízfelhasználás terén. Kutatások szerint egyre többen tartják
fontosnak a fenntartható fogyasztást, és vásárolnak környezetbarát terméket az Európai Unióban. Mind ez ideig 83 593 termék
és szolgáltatás kapott engedélyt a közösségi ökocímke használatára, ez a szám azonban jóval magasabb, ha az egyes országok
saját rendszerében minősített ökocímkés termékek és szolgáltatások számát is ﬁgyelembe vesszük. ¡

Az éltető víz
A Föld vízkészlete nagyjából 1,4 milliárd köbméter, ebből az édesvíz mindössze 3 százalékot
tesz ki, és ennek is 80 százaléka a sarki jégtakaróban található, így a rendelkezésre álló
édesvíz a Föld vízkészletének csupán 0,5 százaléka. Magyarország ebből a szempontból
kivételezett helyzetben van.

A

Föld lakosságának 10 százaléka nem jut hozzá az alapszintű ivóvízszolgáltatáshoz sem, és még többen vannak, akik számára semmilyen
szennyvízkezelési megoldás nem érhető el. Afrika országai vannak a legsúlyosabban kitéve az iható víz hiányából adódó veszélyeknek. Európában
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azonban a lakossági ivóvíz-ellátottság 96 százalékos, és
Magyarország még ehhez képest is kivételezett helyzetben van, hiszen egyedülálló ivóvízkészlettel rendelkezik.
Jelenleg minden településen van vezetékes ivóvíz a több
mint százmillió kilométernél is hosszabb vízhálózatnak
köszönhetően. A közműves ivóvízhálózatra kötött lakások aránya Bács-Kiskun megyében a legalacsonyabb,
mintegy 90 százalékos, míg Budapesten és 9 megyében
az ellátottság megközelíti a 100 százalékot. Hazánkban
a vízvezeték-hálózatból folyó ivóvíz a legszigorúbban
ellenőrzött élelmiszer, a fele ásványvíz-minőségű, vagyis
a csapból olyan víz folyik, melyben az értékes ásványi
anyagok mennyisége meghaladja az 500 milligrammot
literenként. A problémát a sok esetben elöregedett vízvezeték-hálózat jelenti, emiatt a csapvíz veszít élvezeti
értékéből, de rendelkezésre állnak korszerű vízkezelő és
vízszűrő berendezések, melyek segítségével a csapvízből
prémium minőségű vizet lehet készíteni. ¡

digitális átállás • robotizált folyamatautomatizálás

Új honlap az agrárium A
digitális átállásához
A mezőgazdaság egyik legsürgetőbb kihívásában,
a nemzedékváltás megoldásában is segíthet a korszerű
ismeretek közvetítése – egyebek között ez motiválta
a Digitális Agrárakadémia honlap létrehozását.

z agrárminiszter, Nagy István szerint a digitális átállásról az agrárium sem maradhat le,
és ehhez szükség van korszerű, tudásmegosztó
honlapra, mely tananyagokat tesz közzé, hírekről,
eseményekről tájékoztat, és a közeljövőben további tartalmakkal bővül, ilyen például a digitális
jó megoldások tudásbázisa vagy a tananyagok
határon túli terjesztéséhez szükséges kiegészítés.
A versenyképes, korszerű gazdálkodás akár életre
szóló létbiztonságot, munkalehetőséget jelenthet,
ehhez viszont korszerű, állandóan bővülő tudásbázisra van szükség, mivel a precíziós eszközök,
a drónok, a felhőalapú szolgáltatások használata
folyamatos tanulást igényel. Ezért a honlap készítőinek elsődleges céljuk volt, hogy a közzétett tartalmak révén megismertessék a gazdákkal a technológiai fejlesztéseket, és ez várhatóan hozzájárul
majd a mezőgazdaság digitális átalakulásához is.
A honlapot használók találkozhatnak egyebek
között a digitális gazdaságokkal, a digitális közszolgáltatásokkal, és folyamatosan frissülő híreket olvashatnak az oldalon. A honlapot fenntartó
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
a tájékoztatáson kívül folyamatos képzést is szeretne megvalósítani a Digitális Agrárakadémián
keresztül. A honlap a digitalisagrarakademia.hu
címen érhető el. ¡

Szoftverrobotok J
a pénzügyi szektorban
Komoly segítséget jelenthet a bankoknak és
a biztosítóknak a robotizált folyamatautomatizálás, mivel a nagy számban ismétlődő, monoton
feladatokat a szoftverrobotokra lehet bízni.

inno -tér

elentősen csökkenő ügykezelési idő, javuló ügyfélélmény, alacsonyabb működési költségek, a monoton
feladatok alól felszabaduló kollégák – a többi között ezekkel az előnyökkel jár, ha egy pénzintézet szoftverrobotot
használ. A robotizált folyamatautomatizálás (Robotic
Process Automation; RPA) hazai szakértője, a BCA Hungary Kft. szerint ilyen robotokkal az átlagos ügykezelési
idő akár a hatodára csökkenthető, és az emberi hibákból
adódó problémák is eltűnnek. Ezek a megoldások képesek
utánozni az ügyintézők tevékenységét a már meglévő alkalmazások felületén keresztül. Hatékonyan lehet használni az RPA-t például a szabályalapú, kevés kivétellel, nagyszámú, automatizálható tranzakcióval járó folyamatok
esetében, illetve amikor magas szinten sztenderdizáltak
a beérkező adatok. A szoftverrobotok hiba nélkül és fáradhatatlanul végzik munkájukat, így a korábban ezekkel
a monoton folyamatokkal foglalkozó munkatársak magasabb hozzáadott értékű feladatokra összpontosíthatnak.
A pénzügyi szektorban korábban megindult digitalizációs folyamat nagyobb lendületet kapott az elmúlt másfél évben, ennek megfelelően folyamatosan nő a kereslet
az ilyen megoldások iránt. Az RPA-piac a múlt évben 11,9
százalékkal, 1,58 milliárd dollárosra nőtt a Gartner elemzése szerint, és a kutatócég a 2024-ig terjedő időszakra
vonatkozó előrejelzésében globális szinten évente átlagosan 10 százalék feletti bővülést prognosztizál ennek
a szegmensnek. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Shakespeare koponyája
– A régészet digitális
forradalma

Napjaink régészei elsősorban már nem csákányt és ecsetet ragadnak, amikor arra keresik
a választ, hogy mi rejtőzik a föld mélyében, hanem a technológiai fejlődésnek köszönhetően
talajradarral, okosműszerekkel, szoftverekkel, robotokkal és 3D szkennerrel kutatják a múlt
eltemetett és elfeledett titkait. De vajon mikor bizonyosodhatunk meg arról, hogy valóban
a sírjában nyugszik-e a világirodalom egyik legnagyobb alakjának a koponyája?

W

illiam Shakespeare irodalmi öröksége és hatása
kiterjed az egész világra, műveit több mint száz
nyelvre fordították le, az utóbbi időben azonban
mégsem felejthetetlen színdarabjai okán került
a hírek középpontjába. A közelmúltban több kutatócsoport is
vizsgálatokat folytatott a legújabb technológiák segítségével a
Stratford-upon-Avonben található sírboltban, és a régészek egymástól függetlenül arra jutottak, hogy a drámaíró sírhantjának
fejrészénél sérülések láthatók, ami feltehetően arra utal, hogy
Shakespeare koponyája nincs a helyi Szentháromság-templom
kőpadlózatába süllyesztett sírban. A Channel 4 brit kereskedelmi televízió külön dokumentumﬁlmet szentelt annak a felfede-
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zésnek, melyről egy angol hírmagazin még 1879-ben adott hírt
először. A közel negyed évezrede heves vitákat kiváltó teóriát
a történészek akkor kacsának minősítették, igaz, a korabeli tudomány még nem tudott perdöntő bizonyítékokkal szolgálni. Egy
kutatócsoport tavaly elektromágneses hullámokat kibocsátó geológiai radarral végzett kutatásai során nemcsak a hiányzó koponya elméletét erősítette meg, de több érdekességgel is szolgáltak.
A régészek a temetkezés részleteiről is elárultak néhány különös
információt: a szentélyben lévő sírkövek alatt, az anglikán rítus
előírásainak megfelelően, mindössze 90 centiméter mélységben
helyezték el Shakespeare és felesége, Anne Hathaway holttestét,
egymástól külön-külön, csak halotti lepelbe burkolva, koporsó
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Egyetem hallgatói által készített hatlábú robotpók feladata a függő és álló cseppkövek és más ősi kövületek 3D-s szkennelése. A robot felépítése nem véletlen, a tervezésekor felmerült a kerekek és
a lánctalpak ötlete is, végül azonban azt elvetették, attól tartottak ugyanis, hogy megsérthetik a cseppköveket, így maradt a három pár láb. Az ausztrál kutatók reményei szerint a szkennelés
során új formákkal, lerakódásokkal találkozhatnak a barlangban,
ami segíthet abban, hogy megértsék, milyen folyamatok mentek
végbe azon a területen az évmilliók alatt.
A Tallinni Műszaki Egyetem mérnökcsapata a nyílt tengeri
régészet számára kínál alternatívát U-CAT nevű víz alatti robotteknősével, amely négy szilikonuszonyával hatol egyre mélyebbre.
Ezzel a megoldással nemcsak jobban irányítható a fejlesztés, de
ami még fontosabb, a propellerek elhagyásával mozgás közben
nem kavarja fel a tengeri üledéket. A szerkezettel a Balti-tengerben elsüllyedt, nehezen megközelíthető második világháborús
hajóroncsokat is meg tudják vizsgálni.
Idén nyáron egy másik távirányítású tengeri robot segítségével
pedig az időszámítás előtti 2. századból származó hajó roncsára bukkantak Szicília partjainál, közel 100 méteres mélységben.
A felvételek alapján a vízi jármű bor szállítására szolgáló amforákkal együtt süllyedt el mintegy 2300 esztendővel ezelőtt. Szintén
hasznos, ám rendkívül költséges technológiának tartják a szakmában a Space Satellite Archaeologyt, amely több, egymásra
helyezett műholdfelvétel és rendkívül részletes katonai felvétel
révén térképezi fel az adott területet. Ezzel a módszerrel egyetlen
év alatt csak Egyiptomban 17 új piramist, valamint 3000 régészeti
helyszínt tudtak azonosítani.

nélkül. A kutatások kiterjedtek a drámaíró családi házára is, és ennek során számos újdonságra bukkantak a magánéletével kapcsolatosan. Az ott talált emlékek háromdimenziós lenyomatát pedig
egy frissen megnyílt online kiállítás keretében tették a nagyközönség számára elérhetővé.

A radartechnológiától a robotokig
De hogy pontosan mit is takar az elektromágneses hullámokat
kibocsátó geológiai radartechnológia (Ground-Penetrating Radar;
GPR)? Ez a talajszint alá hatoló módszer – a radarokhoz hasonlóan – rádióhullámokat sugároz a földbe, azok visszaverődnek az
ott található üregekről, repedésekről és tárgyakról. Miután a különböző anyagtípusok eltérő módon verik vissza a hullámokat, az
általuk keltett „visszhang” alapján alkot képet arról, valójában mi
is fekszik a felszín alatt, különböző mélységekben. Ezt a technológiát gyakran a temetőkben található jelöletlen vagy még ismeretlen sírok feltérképezésekor vetik be a régészek, mert így sok
mindent megtudhatnak konkrét ﬁzikai beavatkozás nélkül is a
korabeli koporsók méretéről, alakjáról, vagy éppen arról, milyen
tárgyakat helyeztek el a holttestek mellé a sírokban. A GPR-ral
idén a coloradói temetőben egyre égetőbb problémát okozó helyhiányt akarták megoldani, ugyanis a radartechnológiát arra használták fel, hogy pontosan meg tudják állapítani, hová kerülhetnek
új síremlékek a korábbi, elfeledett sírok megbolygatása nélkül.
Az UNESCO világörökségi listáján szereplő, Dél-Ausztráliában
található Naracoortei barlangok feltérképezésében már nem a radartechnológia, hanem egy CaveX nevű robot segít. Az Adelaide-i

A geológiai radartechnológia (GPR) a talajszint alá hatoló módszer. Rádióhullámokat sugároz a földbe, melyek visszaverődnek az ott található
üregekről, repedésekről és tárgyakról. Miután a különböző anyagtípusok
eltérő módon verik vissza a hullámokat, az általuk keltett „visszhang”
alapján alkot képet arról, valójában mi is fekszik a felszín alatt, különböző
mélységekben. A képen sekély GPR-szeletek 35 centiméterrel a talaj
felszíne alatt, egy 1800-as években épült üvegház romjairól, Angliában.
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A lézeralapú távérzékelés, a LIDAR
R a levegőből a földfelszínre sűrű hálóban irányított lézerfény, illetve energiaimpulzusok visszaverődésével képezi le nagy felbontásban az adott terület domborzatát, és minden egyes felszíni növényt, tárgyat, ami ott található. A képen
a dzsungellel teljesen benőtt egykori maja város, Tikal romjai Guatemalában, amikor a növényzetet már digitálisan törölték a képről.

negyedórányi repülés alatt annyi hihetetlen részletességű adatot
gyűjtöttünk be, ami manuálisan évtizedekbe telt volna” – érzékeltette a hagyományos régészet versenyképességi hátrányait a professzor, aki szerint nemcsak gyorsaságban összehasonlíthatatlan
a két eljárás, de az adatok minőségét és mennyiségét tekintve is.
Christopher Fisher végül egy 26 négyzetkilométeres megapoliszt
tudott a LIDAR segítségével feltérképezni.
Nem ez volt a technológia egyetlen nagy eredménye. Guatemalában, a dzsungellel teljesen benőtt egykori maja város, Tikal
romjait fedezték fel segítségével, Kambodzsában pedig a világhírű
Angkor mellett találtak egy még nagyobb romvárost. Ám nemcsak a régmúlt felfedezésére használható ez a technológia, néhány
éve a párizsi Notre-Dame-ot térképezték fel vele, elsősorban azért,
hogy megértsék, milyen technikai megoldásokkal épült fel a világ
egyik leghíresebb gótikus katedrálisa. Akkor még senki sem sejtette, hogy a 158 éven át épült székesegyház fából készült tetőszerkezete a felújítási munkálatok során kigyullad, és jószerével teljesen megsemmisül, és az épületben is hatalmas károk keletkeznek.
2019-ben a LIDAR felvételei jelentették a legátfogóbb dokumentált képet a katedrálisról, ami felbecsülhetetlen értéket képviselt
és képvisel azóta is a felújítási munkálatokhoz.
Az Earth Archive Alapítvány fókuszában a szárazföldi területek szerepelnek, azaz a bolygó felszínének kevesebb mint harmadát szeretnék feltérképezni, munkájuk során pedig légi fotókat és
műholdképeket is felhasználnak. A tervek szerint egy olyan egyedülálló és ingyenesen hozzáférhető térképet alkotnak meg, amely
a régészek, geológusok, környezetvédők munkáját is hatékonyan
támogatja majd a jövőben. A projekt nem lesz olcsó: a becslések szerint csak Amazónia feltérképezésének a költsége mintegy
15 millió dollárt emészthet fel. A küldetés elsődleges célja, hogy
minél részletesebb adatokkal rendelkezzenek a Föld jelenlegi állapotáról, és hogy az emberiség hatékonyabban csökkenthesse
a klímaválság hatásait. Christopher Fisher azt reméli, hogy boly-

A Notre-Dame megmentői
A régészet teljes megújulását az úgynevezett LIDAR (Light Detection and Ranging – lézeralapú távérzékelés) szkennelési technológiának köszönhetjük. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy a levegőből a földfelszínre sűrű hálóban irányított lézerfény, illetve
energiaimpulzusok visszaverődésével nagy felbontásban képezhető le az adott terület domborzata, és minden egyes felszíni növény, tárgy, ami ott található. A radartól eltérően a LIDAR az ultraibolya, a látható, valamint az infravörös fény tartományában dolgozik. A technológia nem a hagyományos értelemben vett képet
alkot, hanem egy nagy sűrűségű, háromdimenziós pontfelhőt.
A tudósok ezt követően egy „digitális erdőirtást” végeznek, azaz
minden egyes fát, bokrot és egyéb növényzetet letörölnek róla,
hogy felfedezhessék az alattuk rejtőző ősi kultúrák nyomait.
Az Earth Archive, azaz Föld Archívum nevet viselő Alapítvány
nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy LIDAR-technológiával
részletesen feltérképezik a Föld kulturális, földrajzi és környezeti
kincseit. Christopher Fisher, a Coloradói Állami Egyetem régészprofesszora szerint minderre elsősorban azért van szükség, mert
a klímaváltozás pusztulással fenyegeti örökségünket. A tudós az
egyik előadásában arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy napjainkra az őserdeink szinte felét kiirtottuk, évente körülbelül 18 millió holdnyi
esőerdő pusztul el. Az emelkedő tengerszint pedig néhány évtizeden belül teljesen felismerhetetlenné teheti a városainkat, országainkat és kontinenseinket. A professzor szerint kifutunk az időből,
és a történelem a szemünk előtt fog eltűnni bolygónk felszínéről,
ezért ha most nem dokumentáljuk ezeket a helyszíneket, a következő generációk már azt sem fogják tudni, hogy egyáltalán léteztek.
A régészprofesszor a mexikói Michoacánban végzett kutatásai
során találkozott ezzel a technológiával, amikor az ősi purépecha
nép – az aztékok kevésbé ismert kortársai voltak – korábban ismeretlen településének feltárásán dolgoztak. „Mintegy három-

44

innotéka
inn

2021. december

it

régészet, digitalizáció, talajradar, robot, 3D szkenner, kiterjesztett valóság

gónk virtuális térképe hatalmas lehetőséget biztosíthat majd a tudósoknak: a régészek elfeledett civilizációk nyomait kutathatják,
az ökológusok az erdők összetételét vizsgálhatják, míg a geológusok víztani megﬁgyeléseket végezhetnek. A lehetőségek száma
végtelen. A régészprofesszor tisztában van azzal, hogy a munka
elvégzéséhez rengeteg időre van szükség, ám ő más távlatokban
gondolkozik. „Én nem élek elég sokáig, hogy láthassam az eredményeket, egyikünk sem fog, és még a gyerekeink élete sem lesz elég
hosszú hozzá. Ez az ő unokáiknak szól, és az ő unokáiknak meg az ő
unokáiknak. Ez a legvégső ajándék, amit az eljövendő generációknak adhatunk” – reagált azokra a kritikákra, melyek szerint évtizedekig is eltarthat az Earth Archive projekt megvalósítása.

és az ott szolgáló katonák mindennapjaival. Sétánk során a tableten még egy erre a célra fejlesztett játékkal is játszhatunk. Baján,
a Türr István Múzeum falain belül virtuális utazásra invitálnak bennünket: a látogatók például egyetlen gombnyomással, testközelből ismerkedhetnek meg a Duna folyami halaival, ugyanis a kiválasztott példány odaúszik mellénk, és minden oldalról megmutatja magát, ráadásul minden halról papirusztekercsre írt információk olvashatók el egy víz alatti eszköz segítségével.
És hogy még mire képes a kiterjesztett valóság? Segítségével
a látogató belehelyezkedhet az aktuális tárlat eredeti környezetébe, kezébe foghatja az egyébként vitrinben található tárgyakat,
vagy rövidebb időre átélheti az adott kor sajátosságait. A ﬂoridai
Salvador Dalí Múzeum ennél is érdekesebb vállalkozásba kezdett:
az első kulturális intézmények egyikeként művészeti célra használta az úgynevezett deepfake technológiát, ami mesterséges intelligenciával „felturbózott”, egyfajta videómanipulációt jelent. A Dalí
Lives kiállítás keretében a festőt „feltámasztották”, és az érdeklődők számára nemcsak saját életéről mesél, de igény esetén egy
közös szelﬁre is mellettünk terem.

Megelevenedik a múlt
A régészek feladata nemcsak a letűnt korok tárgyainak megtalálása, de azok megőrzése is. Számos esetben a több ezer éves leletek
állapotának fenntartása is komoly problémát jelent, ezért rendkívül fontos a digitális technológia használata. A Hirox RH–2000 3D

A kiterjesztett
valóság segítségével belehelyezkedhetünk az aktuális tárlat eredeti környezetébe,
akár kézbe foghatjuk az egyébként
vitrinben található
tárgyakat, sőt rövidebb időre átélhetjük az adott
kor sajátosságait is.

A koronavírus-járvány terjedése miatt a múzeumoknak is be
kellett zárniuk világszerte, számos intézmény azonban élt a modern technológia nyújtotta lehetőségekkel, és online térbe költöztette a kiállításait. Ez a trend a pandémia hullámzó szakaszai
ellenére is folyamatosan erősödik.

videomikroszkópnak a többi között eredetvizsgálatok elvégzése
mellett szkennelési funkciója is van. A motorizált forgófejes adapter segítségével 3D-s felvételek készíthetők, melyek lehetőséget
biztosítanak az eredetiségvizsgálat során a hiányzó festékrétegek
mélységének és területének pontos meghatározására is.
Ma már a múzeumok is élnek a digitális forradalomból fakadó
lehetőségekkel, ami azért is üdvözlendő, mert érthető módon egyre
kevesebb érdeklődőt köt le, ha egy kiállítás leglátványosabb eleme
az, amikor hosszú vitrinekben, egymás mellé szorosan bepréselt
ókori táblák és vallási kegytárgyak sorakoznak, apróbetűs, kimerítően részletes leírásokkal. A magyarázó videók és animációk már
számottevően javítják az élményt, a virtuális kiterjesztett valóság
pedig már egészen más dimenzióba röpítheti a múzeumlátogatót.
A horvátországi Šibenikben található Szent Miklós-erőd bejárásához például mindössze egy tabletre van szükségünk, és a kijelölt pontokon a QR-kód beolvasásakor animált karakterek tolmácsolásával ismerkedhetünk meg az adott helyiség funkcióival,

De akkor hol a koponya?
És hogy választ adjunk a cikk bevezetőjében feltett kérdésre, mely
szerint mikor derülhet ki teljes bizonyossággal a Shakespeare koponyája körüli rejtély? Valószínűleg soha, ugyanis a helyi egyházközösség kegyeleti okokból nem járul hozzá a sír megbontásához.
Akik számára ez mégsem elfogadható érv, és a feltárás mellett
kardoskodnak, érdemes elgondolkodniuk a drámaíró sírfeliratán
olvasható sorokon: „Jó barát, Jézus irgalmáért tartózkodj attól,
hogy felásd az idezárt port, áldott az, aki megkíméli e köveket,
és átkozott legyen, aki bolygatja a csontjaimat!” ¡
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játékfejlesztők, kreativitás, logika • videójáték-függőség

Mindenki játszik
A számítógépes játékipar ma már évi
32 milliárd dolláros üzlet, és feljövőben van. Egyre többen játszanak, és
a korosztály is kiszélesedett: hiszen
a gyerekek, fiatalok és az idősebbek
is egyaránt játszanak. A felhasználók
számával nőtt a fejlesztőké is.

A

z Invictus Games játékfejlesztő stúdió társalapítója
és ügyvezető igazgatója, Kozák Tamás mondta egy
interjúban: „Ami kezdetben a tinédzser ﬁúk hobbijának
indult, ma már a lányok kedvelt szórakozása is.”
Az elmúlt negyven évben, ahogy folyamatosan nőtt
a nagyságrend, bővült a célcsoport is, és a felhasználók
számával a fejlesztőké is megsokszorozódott. Az online
platformok megjelenésével tovább élesedett a verseny:
csak az AppStore-ban félmillió regisztrált fejlesztő van, és
a Google Play esetében is hasonlóak a számok. Ennek köszönhetően három-négyezer játék jelenik meg naponta.
A szakember szerint a fejlődő technika változatossá teszi
a szakmát. Kezdetben csak PC-re készültek a játékok, majd
jött a konzol, a mobil és a Nintendo Switch és így tovább.

Napjainkban a játékfejlesztők jobban ki tudják élni a kreativitásukat,
azonban a logikus gondolkodás továbbra is nagyon fontos. Skandináviában például már kis kortól nagy hangsúlyt helyeznek ezekre a készségekre,
és eszközhasználatban is nagyon modernek. A magyar közoktatási rendszerben ez még várat magára, de különórákkal és sok-sok legójátékkal ezek
a készségek fejleszthetők. ¡

A videójátékozásról A
A 6–18 éves magyar gyerekek háromnegyede játszik videójátékkal, átlagosan hetente 8 órát, azaz
egy teljes munkanapot fordítanak erre a hobbira,
míg 24 százalékuk naponta egyszer, 12 százalékuk
viszont naponta akár többször is játszik.
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10–16 év közötti ﬁúk közül a legtöbben okostelefonon és konzolon játszanak valamilyen
verseny- vagy stratégiai játékot, derült ki a Generali
a Biztonságért Alapítvány (GABA) megbízásából elvégzett Good Gamer kutatásból. Az online kérdőívet
több mint 800 szülő és közel 600 gyermek töltötte ki,
és a kutatás eredményei szerint a 6–18 éves magyar
gyerekek 76 százaléka játszik videójátékokkal; a ﬁúk
és a 10–16 évesek körében ez az arány még ennél is
magasabb. A videójátékozás elterjedtségében fontos
a szülői példa: azoknak a szülőknek ugyanis, akik maguk is szoktak játszani, nagyobb eséllyel teszi ugyanezt a gyermekük is.
A válaszadók 77 százaléka okostelefont használ,
míg 42 százalékkal a konzol a második legnépszerűbb
platform. Laptopon, PC-n és tableten a gyerekek
mindössze egyharmada játszik. A legtöbben a sport-,
verseny- és a stratégiai játékokkal játszanak, de a topműfajok közé tartoznak még az olyan lövöldözős játékok is, mint a Call of Duty vagy a Counter Strike.
A kutatás egyik jelentősége az volt, hogy a videójáték-függőség 2019-ben hivatalosan is felkerült az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) betegséglistájára, melynek értelmében a videójátékokkal kapcsolatos zavarokra immár létező betegségként tekintenek.
Az új besorolás 2022. január 1-jétől lép hatályba. ¡

Ben Laker, David Cobb, Rita Trehan • Christophe Galfard • Tuomas Aivelo

Ben Laker, David Cobb,
Rita Trehan

Az önhittség buktatói

ket, amelyek az ilyen folyamatok érvényesülését elősegítik. Olyan gyakorlatias, hasznos megoldásokat, módszereket
kínál, amelyek által képesek leszünk
fejleszteni, tökéletesíteni a vezetést, és
olyan irányítási stílust alakíthatunk ki,
amely befogadó jellegű, fenntartható,
továbbá kijelöli a közös értékeket és
célokat. A szerzők okulásként négy intő
példát is hoznak – The We Company,
General Motors, Uber, Deutsche Bank –
annak szemléltetésére, ahogyan a hübrisz még a legsikeresebb vállalatokat
is képes veszélybe sodorni. •

Pallas Athéné Könyvkiadó
(PABooks)

Az ógörög eredetű „hübrisz” szó
mára a szélsőséges, felelőtlen vagy
veszélyes büszkeség és elbizakodottság
szinonimájává vált. A rátermett vezetés
nem enged teret a hübrisznek.
A kötet néhány aktuális és releváns
esettanulmány ismertetésével megvizsgálja a hübrisztikus viselkedést, megmutatja, miként ismerhetjük fel annak
jeleit, továbbá azokat a körülménye-

Christophe Galfard

Kezedben az univerzum
Park Könyvkiadó

Miből áll az univerzum? Mi van közel
a Földhöz? És távolabb? Milyen
messzire tudunk ellátni? Lehet-e tudni
valamit a világegyetem történetéről?
Van-e egyáltalán története?
A nemzetközi hírű francia fizikus
szerző csodákban és meglepetésekben bővelkedő utazásra hív bennünket
az univerzum múltjába, jelenébe és
jövőjébe, miközben ki sem kell mozdulnunk otthonunk kényelméből. A könyv
korunk legizgalmasabb tudományos
területei és témái – kvantumfizika, álta-

lános relativitáselmélet, időutazás, párhuzamos valóságok, multiverzumok – közül jár körül néhányat, és teszi ezt úgy,
hogy megígéri: a híres einsteini E = mc²en kívül más egyenletet nem kell megismernünk.
Élvezetes és közérthető bevezető
mindazok számára, akiket érdekel
csodálatos világegyetemünk; könnyed
és közvetlen stílusa pedig azoknak is
érthetővé teszi a könyvet, akik nem
rendelkeznek tudományos előismeretekkel. •

Tuomas Aivelo

Végtelen paraziták
Az erdőirtások miatt az emberek
és az állatok egyre inkább közelebb
kerülnek egymáshoz, és mind több vírust
adhatnak át egymásnak. Minél többször történik meg ez, annál valószínűbb,
hogy valamelyik közülük ránk specializálódik. Ezeket a folyamatokat kizárólag a saját, emberi nézőpontunkból nem
érthetjük meg a maguk mélységében.
A szerző egy ismeretlen világot tár
fel előttünk: a bélférgek, a vírusok és
a baktériumok perspektívájából tekint
az életünkre. •

Typotex Kiadó
Környezetünk változásai mindig is
befolyásolták az ember és a paraziták együttélését. Az orvostudomány
fejlődésének segítségével néhány
kínzónktól már megszabadultunk, de
újabb, nagyarányú változások elé
nézünk. A klímaváltozás során a korábban leginkább a trópusokon előforduló
élősködők világszerte elterjedhetnek,
és a dengue-lázhoz hasonló betegségek nemsokára Európát is fenyegethetik.
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félvezető-kutatás, automatizálás, kalkulátor, komputer

Szerző: Stöckert Gábor

Forrás: arithmomuseum.com

Klatsmányi Árpád 1971-ben

A Hunor 131 számológép

Az EMG 830 számítógép fotója
egy korabeli újságcikkből

kezdődött egy hasonló gép, a Hunor 131 fejlesztése. A négy alapműveletre képes kalkulátor prototípusát 1966-ban mutatták be;
újszerű megoldásaival nem maradt el kül-

INDEX

Forrás: Arcanum/Élet és Tudomány, 1968/35.

Az elektronikai vívmányok mérnöki fejlesztése nem ment simán a szovjet blokkban,
a központi irányítás és a politikai érdekek
olykor komolyan akadályozták a munkát.
Hogy mégis sikerült emlékezetes termékeket konstruálni, az néhány zseniális mérnök
érdeme volt, például Klatsmányi Árpádé.
Klatsmányi 1923-ban született Budapesten, polgári családba. A középiskola elvégzése után a Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen
tanult tovább 1941-től, de a háború végén
meg kellett szakítania a tanulmányait, és
csak 1947-ben szerezte meg gépészmérnöki oklevelét. Az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt.-ben kezdett dolgozni, majd
1949-ben a gyár kutatólaboratóriumába
került. Eleinte méréstechnikai problémákkal foglalkozott, ám nagy része volt az ekkor
fellendülő magyar félvezető-kutatásban is.
Az ötvenes években már a Budapesti Műszaki Egyetemen (BME) tanított, azonban
az ’56-os forradalom után nem maradhatott tovább az intézményben. A Műszertechnikai Kutató Munkaközösség fogadta
be, amely aztán pár év múlva beolvadt
az Elektronikus Mérőkészülékek Gyárába
(EMG). Klatsmányi itt alkotta meg legjelentősebb találmányait.
A hatvanas évek elejére felismerte, hogy
a digitális gépek fejlesztése és az automatizálás előtt nagy jövő áll, és ezzel kapcsolatos javaslatait az EMG vezetése is pártolta.
Szakmai vezetésével indult meg a Digitális
Rendszerfejlesztési Csoport nevű laboratórium munkája. Ennek első sikere egy logikai-építőelem-család volt, amelynek segítségével a Nagykörút forgalmában megvalósították a zöldhullámot.
Klatsmányi Árpádék következő nagy dobása az első magyar számológép volt. Az első kompakt, elektronikus számológép az
ötvenes évek végén jelent meg Japánban.
Az EMG-nél nem sokkal később, 1964 végén

Forrás: Arcanum/Ifjú Kommunista, 1971/4.

Az első magyar
számológép készítője
földi vetélytársaitól. 13 számjegyet kezelt
Nixie-csöves kijelzőn, automatikusan megállapította a tizedespont helyét, elektronikusan reteszelt billentyűzete kiküszöbölte
a téves leütéseket. A 18 kilós gépet 1967-től
1971-ig gyártották, úgy 3700 darab készült
belőle, főként szovjet exportra. Klatsmányi
Árpád és csapata ezután korszerűsítette
a kalkulátort, így jelent meg a már 15 számjegyes, a részeredményeket memóriában
tárolni képes Hunor 157 és a Hunor 158,
ezekre szintén sok külföldi megrendelés érkezett. Klatsmányi vezetésével szervezték
meg a gépekhez az ügyfélszolgálatot, szervizt, oktatást és a szoftverosztályt is.
1968-ban Klatsmányi újabb szakmai
sikert aratott az EMG 830-cal, amely az első saját tervezésű magyar, elektronikus
számítógép volt. Moduláris felépítésével,
könnyű szervizelhetőségével a komputer
ott volt a világ élvonalában, de az üzleti
siker ezúttal elmaradt – mindössze tíz példány készült belőle. Ennek oka részben
a szovjet gépek erőltetése volt, részben az,
hogy akkortájt indult a szocialista országok
Egységes Számítógép Rendszer programja,
amelynek keretében a kormány egy francia
gépet licencelt, és azt kellett honosítani.
Klatsmányi ebben a munkában is részt vett,
de a gyártást már a Videoton végezhette.
Ez a – politikai – döntés a Klatsmányi-csoport végét jelentette, mérnökei szétszéledtek, más cégekhez mentek.
Klatsmányi 1975-től már a Kohó- és Gépipari Minisztérium Műszaki Tudományos
Tájékoztató Intézetében dolgozott számítástechnikai főosztályvezetőként, ahonnan
1983-ban nyugdíjazását kérte, és informatikai vállalkozásba kezdett. Az ezredfordulóig
aktív volt, emellett visszatért a BME-re
tanítani. Kiemelkedő tevékenységét 1993ban Eötvös Loránd-díjjal, 1996-ban Kalmár
László-díjjal ismerték el. 2007-ben hunyt el
Budapesten. ¡

Balatoni Limnológiai Kutatóintézet 14–15 • ELTE Informatikai Kar 30–31 • Magyar Suzuki Zrt. 33 •
MEDICOR Elektronika Zrt. B2, 32 • Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 21–25 • Óbudai Egyetem Egyetemi
Kutató és Innovációs Központ 26–27 • Pipelife Hungária Műanyagipari Kft. B3 • Széchenyi István Egyetem 28–29 •
TTK Reprodukció Rendszerbiológiája Lendület Kutatócsoport 18–19
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