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Kikezdhetetlen
szakmaiság
„A szabadalmi jogban, az iparjogvédelmi gondolkodásban olyan multikulturális területet
fedeztem fel, amiben a bennem lévő különböző adottságok egyaránt felszínre juthattak”
– nyilatkozta magazinunknak Bendzsel Miklós mérnök-közgazdász, aki két évtizeden
keresztül a hazai szabadalmi rendszer első embere volt. A Fülöp Zsolt debreceni fizikus
által javasolt szakembert Kempelen Farkas szemlélete máig fogva tartja: nemcsak kitalálni kell dolgokat, hanem meg is kell valósítani azokat.
Anyai vonalon a felmenők között szerepel Kazinczy Ferenc, ám a meghatározók mégis a gépészmérnökök. A Budapesti Piarista Gimnázium – ahol 1971-ben érettségizett –
sem tudta eltéríteni a familiáris hagyományoktól?

– Családom utolsó három generációjában a műszaki, gyakorlatias hivatások a meghatározók. De Kazinczy Ferenc hatása is kitapintható, hiszen a magyar értelmiségi családok zömét jellemző
szépirodalmi vonzalom határozottan és fokozottan jelen volt és
jelen van az életemben. Pályám alakulásának modern kori okai is
vannak. Az én időmben az egyházi iskolákban érettségizettekre

nagyon szigorú kvótákat állapítottak meg az orvosi, a bölcsész
és jogi pályák terén, míg ezt látszólag kevésbé vették szigorúan
a műszaki pályákon. Aki ilyen helyen érettségizett, számolnia kellett azzal, hogy a felvételi elbeszélgetéseken gyakran nem a szakmai tudására, hanem a családi hátterére, az ideológiai értékeire
voltak kíváncsiak. Nekem például azt a kérdést szegezték: mit
szólnék ahhoz, ha az egyházam visszakövetelné a földbirtokait?
Szilárd értékrendet és hitet, tudásgyarapító módszertant, életre
szóló barátságot és kötelékeket kaptam a középiskolámtól. Felkészülten mentünk a felnőtt életbe.
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Középiskolásként az irodalom és a matematika egyaránt érdekelt. Országos matematikaversenyek döntőse, irodalmi pályázatok nyertese egyaránt voltam. Kazinczy nagyapám azonban
arra intett, hogy a reáltudományok valamelyikéből szerezzek
szakmát magamnak. A biztos kenyér érdekében a Műegyetem
gépészmérnöki karán diplomáztam – a családomban öt mérnök
volt, tudtam, mi vár rám. A termelési rendszer szak első végzősei
voltunk 1976-ban. Alig volt keménytáblás tankönyvünk a felsőbb
évfolyamokban. Német és amerikai jegyzetekből tanultunk – komoly nyitásnak, szellemi felfrissülésnek lehettünk az áramában.
A vállalatirányítást, az üzemgazdaságtant kapitalista alapokon
tanultuk a regnáló szocializmus kellős közepén. A végzés után
négy éven keresztül matematikai modellezéssel foglalkoztam
kutatómérnökként.

Ezek együttese olyan cselekvő menedzseri képességet adott,
mellyel a műszaki alkotások rendszerbe illesztését, gazdasági
megvalósulását segíthettem. Elragadott ez a lehetőség. 1980-ban
pályázatot írtak ki az akkori találmányi hivatali elnököt segítő
szakemberek – szociológus, mérnök, közgazdász, jogász – számára. Én a mérnöki pozícióra jelentkeztem, és nyertem. Meglepődik, ha elmondom, hogy ki volt a példaképem: Kempelen Farkas.
Nem csak a sakkozó török és a beszélőgép fűződik a nevéhez.
Ő szervezte Bécsben az első közkórházat, konstruált Mária Terézia részére mozgatható betegágyat, de a budai és pozsonyi vár
vízellátását is megtervezte. A schönbrunni kastély szökőkútjainak
üzemeltetését is ő dolgozta ki és felügyelte. Kempelen Farkas
szemlélete, hogy nemcsak kitalálni kell dolgokat, hanem meg is
kell valósítani azokat, máig fogva tart.

1980-tól 2016-ig dolgozott a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában (SZTNH), illetve annak elődintézményeiben. Mi
vitte a találmányok világába úgy, hogy ott nem a saját, hanem mások ötleteit kellett istápolni?

Kevés példa van arra, hogy valaki húsz éven át folyamatosan, kormányoktól függetlenül vezethetett egy országos
intézményt. Az Ön nevéhez mindenesetre ez a bravúr fűződik. Mi volt a titka?

– Bennem búvópatakként mindig munkált a néptanítói, társadalomjobbítói attitűd. A szabadalmi jogban, az iparjogvédelmi gondolkodásban olyan multikulturális területet fedeztem fel, amiben
a bennem lévő reál és humán adottságok egyaránt felszínre juthattak. Elvégeztem a közgazdasági egyetemet, szabadalmi ügyvivői képesítést szereztem, speciális jogi kurzusokat hallgattam.

– Kikezdhetetlen szakmaiság mellett egyetlen dolog: elég közel
kell lenni a mindenkori kabinetekhez. Mindenki a távolságtartásról beszél Magyarországon, mert demonstrálná saját függetlenségét. A mindenkori kormányprogramban a saját tudásunkkal
támogatható elemek megvalósulását segítettük, ezt az összes
kormány elismerte. Ehhez intelligensen kellett fellépnünk, mert
tudtuk, szakmai érvekkel meggyőzhetjük a kabinetet. Ez nem
mindig ment egyszerűen, mert a négyéves elnökhelyettességemmel együtt 24 év alatt több mint tucatnyi miniszter felügyelte
a munkánkat. A leghatékonyabb munkakapcsolat Chikán Attilával és Matolcsy Györggyel volt – mindketten intellektuális érzékenységgel felismerték, hogy az iparjogvédelmi szakpolitika
vékony jégen jár. Elnökségem elején kevesen értették a hivatalomban, hogy miért akarom szélesíteni az intézmény működési és
hatáskörét. 2001-ben kezdeményezésemre a Magyar Formatervezési Tanácsot bízták ránk, majd javaslatomra 2008-ban megszületett a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) – utóbbinak
a rosszhiszemű vagy éppen feketegazdaságba hajló gyakorlatok
prevenciója, illetve koordinált tudatosítás a feladata. A szűken
vett hatósági jogkörök szakpolitikai feladatokkal való kiegészítése
sikeres volt. Beleálltunk kényes ügyekbe. A HENT-en keresztül mások mellett az élelmiszerpiac szereplőit, a műtárgy-kereskedelem
működését ﬁgyeltük. Az autóalkatrész-utángyártásban rejlő üzlet
is az ügyeskedések melegágya lehet, ezen az ágazaton is rajta tartottuk a szemünket. A feladataink bővülése közepette, a kutatási
minősítés ellátásától pedig 2010 után intézményünk a belföldi és
a külföldi pozitív ambíciók mértékadó referenciahatósága lett.
„Nagyon becses és kényes munka a szellemi közbiztonságon intézményes tisztességgel, korrupciómentesen őrködni, egy hatóságot ilyen elvek alapján működtetni. Életem
első harminc évében is a becsületes, de vetélkedő attitűd
jellemzett, ezt a mentalitást ültettem át az egyéni életemből
az intézmény életébe. Harmincévesen lettem elnöki titkár”
– nyilatkozta magazinunknak 2013-ban. Sohasem merült
fel, hogy valami egészen mást csinálna?

– Az egyik csábító hívás a külföldi munkavégzés volt. Az ENSZ
Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és az Európai Szaba-
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dalmi Hivatal (EPO) intézményeiben lehettem volna megbecsült vezető. Bizonyság erre az EPO Igazgatótanácsának újraválasztott elnökhelyettessége 2010–2016 között. A csábításnál
erősebb volt a családi kötelék. Az idősebb generációkról való
gondoskodás és a magyar kulturális beágyazottság – akár csak
időszakos – elvesztésének a terhe miatt komolyan nem merült
fel ez a lehetőség. A ﬁaim itthoni nevelése abszolút prioritás
volt. A másik kilépési lehetőség az lehetett volna, amikor néhány magyar találmány kiötlője felkért, hozzunk létre közösen
céget, s vigyük üzleti sikerre az ötletet. Nem vállaltam. Úgy éreztem, hogy ez idegen a habitusomtól.
Mit emelne ki húszéves elnökségéből?

– Az egyik a szellemi önállóság megteremtése. Munkám elején hatóságunk az újdonságvizsgálatot külső szakemberekkel végeztette el. Ebből az állapotból jutottunk el oda, hogy
2009-től kezdve munkatársaim világszínvonalú, angol nyelvű
PCT-újdonságvizsgálatokat végeztek nemzetközi kooperációkban. Ennek gyümölcse a budapesti központtal 2016-ban létrehozott, ENSZ-akkreditáltságú Visegrádi Szabadalmi Intézet.
Hihetetlen siker az Európai Szabadalmi Egyezményhez való
2003-as csatlakozásunk, ami egy évvel előzte meg Magyarország európai uniós csatlakozását. Miért tehettük meg mindezt?

Mert a csapatunk hitt magában, és kiemelt gondot fordítottunk
a szervezeti kultúránkra, nemzetközi tanúsítású ISO minőségbiztosításunkra.
A legfontosabb azonban a több tízezernyi magyar innováció,
a szellemi tulajdon hazai kultúrája szolgálatában végzett sikeres
katalizátori, illetve a külföld által is méltányolt piacvédelmi funkció sikeres betöltése.
Különleges gyarapodás, hogy számtalan értékes embert ismertem meg, akikkel a kölcsönös adományok révén mély emberi
kapcsolatokat alakítottam ki. Egy hallatlanul izgalmas hálónak lehetek integráns, olykor azt tapasztalom, fontos gócpontja. Ma is.
A Richter Gedeon Nyrt. elnöki tanácsadója lehettem, vezethetem
a Magyar Mérnökakadémiát: olyan, Európa-szerte jegyzett szakemberek közösségét, akiknek a segítségével országos jelentőségű
kérdésekben befolyásolhatjuk a közvélekedést. Erre példa a fenntarthatóság, környezetvédelem, az energetika. Az atomenergia
például lehessen zöldcél – ellentétben a németekkel, akik ezt a lehetőséget kizárták. Meggyőződésem, hogy tévedések áldozatai
az erről döntő német politikusok. Fájdalmas hátraarc lehet ennek
a következménye.
Izgalmas feladat volt különleges diplomáciai események megszervezése. Az önálló horvát állam megalakulása után nem sokkal
átadtuk déli szomszédunk illetékeseinek az archívumunkban őr-
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zött, múlt század elején született horvát szabadalmi okiratokat.
Ébernek, szemfülesnek, olykor bátornak kellett lenni.
Éppen betöltötte a 63. életévét, amikor 2016 közepén a jogi
előírások értelmében le kellett köszönnie. Maradt volna?

– 2018-ig volt elfogadott stratégiánk, tennivalónk uniós ügyekben.
Azt a két évet még szívesen végigvittem volna. Azonban ifjabb
Ficsor Mihály elnökhelyettest kiváló utódjelöltként javasoltam.
Szempontjaink mellőzése dacára komoly nemzetközi pályát futott
be. Jelenleg az Európai Szabadalmi Hivatal legmagasabb posztot
betöltő, nem politikai kinevezettje, jogi főigazgatója. Kilenc hónapig nem volt utódom. Később, csak 2019-ben foglalta el az elnöki
széket Pomázi Gyula, akivel több síkon is eredményesen együttműködünk.
2002-ben az Ön kezdeményezésére jött létre az a Magyar
Formatervezési Tanács, amelynek jelenleg is az elnök-
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Bendzsel Miklós 1953-ban született Budapesten. A Budapesti
Műszaki Egyetemen 1976-ban gépészmérnöki diplomát, a Marx
Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen 1983-ban mérnökközgazdászi képesítést szerzett. 1980-tól dolgozott az Országos Találmányi Hivatalban, amelynek neve 1997-ben Magyar
Szabadalmi Hivatalra, majd 2011. január 1-jével Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalára változott. 1993-tól 1997-ig a Hivatal
elnökhelyettese, 1997-től 2016-ig pedig az elnöke volt. Számos
publikáció szerzője. Díjai: Jedlik Ányos-díj, 1996; Eötvös Loránddíj, 2002; Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje, 2003;
In memoriam Gábor Dénes elismerés, 2004; MIE- és IFIAemlékérem, 2012; Orbán István-emlékérem, 2016. Több civil
szervezetben tölt be vezető tisztséget, a Magyar Mérnökakadémiának 2020-tól, a Novofer Alapítvány Kuratóriumának pedig
2019-től elnöke. A MOME címzetes egyetemi tanára, 2015-től
az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia tagja.

portré

Interjú Bendzsel Miklós mérnök-közgazdásszal

helyettese. A szervezet indulásakor úgy nyilatkozott: a „bukott termékek” 85 százaléka a formatervezés hiányosságai
miatt nem aratott sikert, és a vállalkozásoknak érdekük
felismerni a formatervezők kreativitását, s azt hasznosítani a gyártási folyamatokban. Ült a fotelben és beugrott,
hogy hasznos lenne egy ilyen tanács?

– A látszat ellenére nagyon sok a rokon vonás a műszaki szabadalmak és a művészeti alkotások között. Nem csak az alkotói érzékenység hasonlít, nem csak a szellemi termékek elorozhatóságában
van párhuzam. A két világ tehetségeit és műveiket hasonló elvek
szerint kell védeni, oltalmazni. A Tanács megalkotását, működtetését nélkülözhetetlen innomenedzsmenti tettnek tartom. Sikerült másokkal is beláttatnom, hogy az iparjogvédelmi és a szerzői
jogi felelősséget egy kézbe kell vonni. Kerestem egy területet, ahol
e kettő, az ars és a techné oltalma találkozik – ezt a designban
találtam meg. Szociológusokkal komoly felmérést készíttettem
a hazai designkultúra állapotáról. Az ezredfordulón 2000-2500
szakember dolgozott ezen a területen, manapság háromszor anynyi. Az életminőség és a versenyképesség e közös szegmensének
korábban nem volt gazdája. Most már van. Ez a testület nemcsak
az érdekeket védi, hanem e kreatív ipar bemutatását, képviseletét
is szolgálja. Legismertebb kezdeményezésünk a Budapest Design
Hét, amely Európa tíz legmagasabban jegyzett szakmai rendezvényének egyike. A Magyar Formatervezési Tanács alapította Design
Management Díj olyan szervezeteket ismer el, melyek folyamatos
innovációra és kiemelkedő minőségre törekednek, szem előtt tartva a társadalmi felelősségvállalás és a fenntarthatóság szempontjait is. 2021 őszén a kulturális szcéna egyik prominense, a Radnóti
Színház kapta a díjat. A teátrum az elmúlt fél évtizedben újította
meg vizuális arculatát, amivel egy gyökeresen másfajta kommunikációs stratégia alapjait rakta le az intézmény vezetése, Kováts
Adél irányításával. Az azóta is következetesen és tudatosan zajló
fejlesztés mára már kiterjed a színház minden kommunikációs felületére, megannyi új hívet szerezve műhelyüknek.
Az elnökség 2016-ban lezárult, ám azóta sem unatkozik, hiszen a Magyar Mérnökakadémia elnöksége mellett
a Novofer Alapítvány kuratóriumának elnöke. Mi vitte
az utóbbi helyre?

– Keresem azokat a helyzeteket, ahol izgalmas személyek alkotnak
tevékeny csoportot. A számomra rendkívül hiteles Jamrik Péter
hozta létre ezt az alapítványt azért, hogy a műszaki értelmiség
kiválóságait is elismerjék. Az így megszülető Gábor Dénes-díj névadóját senkinek sem kell bemutatni. Gábor Dénes egész életében
mérnök-ﬁzikusnak tartotta magát, aki – bár életének jelentős részét Németországban és Angliában élte le – az 1960-as évektől egyre gyakrabban látogatott haza. 1993 óta külsősként támogattam
az alapítványt, de állami hivatalnokként nem vihettem szerepet
annak működésében. 2019-ben a két cikluson keresztül a kuratóriumot elnöklő Gyulai József akadémikus után vettem át ezt a feladatot. Megtiszteltetés ez a munka, komoly kihívás. Örülök, hogy
részese lehetek ennek a munkának – különösen megragadott, hogy
egyre többet törődünk a középiskolásokkal, a diplomamunkáikkal
versengő egyetemistákkal, a külhoni magyar alkotókkal. Pályázatot
írtunk ki a ﬁatalok számára a pandémiával kapcsolatos kihívások
kezelésére, a digitális oktatás hatékonyabbá tételére. Javaslataik némelyikét az iskolareformokban is viszontláthatjuk majd.

Láthatóan nyugdíjas éveire nem levezetésként tekint,
hanem halmozza a feladatokat. Nem tud, vagy nem akar
leállni?

– Akarni akarok, de nehezen tudok megválni vállalt feladataimtól.
Harminc éven keresztül napi négy-öt óra alvás elegendő volt az aznapi szellemi ﬁttséghez. A napi 14 órás készenlét elvárás volt magammal szemben. Most, hogy már kizárólag én lehetek a magam
ura, jobban koncentrálhatok a valóban gyümölcsöző tevékenységekre. Szerencsémre válogathatok a felkérések között. Úgy emelek
be új feladatot, ha valamelyik korábbit elengedem.
Amikor nem érdeket képvisel, kurátorkodik, elnököl, közszerepel, mit enged meg lazításként magának? Azt tudom,
hogy szeret utazni: hivatalos és családi utazásainak kedves
célpontja Genf, Prága, Párizs, Athén, München, Hága, Firenze, Róma, Velence. Barcelona és Berlin világa, valamint
a korábbi washingtoni, vietnámi, kínai és japán élmények
meghatározóak voltak az Ön számára.

– A világjárásom kivételes hozadéka, hogy elmerülhettem a múlt
történeti és művészeti kincsestáraiban. Magam sem tudom, hogyan sikerült, de egy alkalommal egy órára nekem nyitották ki
a madridi Prado Múzeumot. A családom hathatós támogatásával, munka mellett, 2011-ben festménybecsüs képesítést szereztem. Ma ezzel a karbantartott szakértelemmel igyekszem a piaci
és a szellemi szférában is jelen lenni. Kezdeményezésemre 2020ban látott napvilágot a Műtárgyhamisítás magyar szemmel.
Ocsút a búzától című tanulmánykötetünk, illetve december közepén jelent meg az acb Galéria kiadásában egy genﬁ képzőművész, Kuchta Klára 300 oldalas életmű-monográﬁája, amelynek
egyik fejezetét én írhattam. Az állandó olvasás és zenehallgatás
– különösen a barokk muzsika és a jazz – ad mindehhez kedvet
és energiát.
Két fi a követte ezen a pályán, vagy másutt teljesedtek ki?

– Mindketten megvalósították álmaikat. Szakmájukban világszerte megbecsült ﬁatal családapák büszke édesapja vagyok.
Nagyobbik ﬁam, Dániel állatorvos, akinek a munkájában alapvető, hogy nemcsak az állatokat kell meggyógyítani, hanem
a gazdákkal is törődni kell. Az Egyesült Államokban is dolgozott, visszatérő konferencia-előadó. Itthon hiteles reformjavaslatokkal állt elő, vélhetően ezeknek köszönhetően is megválasztották a Budapesti Állatorvosi Kamara elnökének. Mestertanár
az Állatorvostudományi Egyetemen. Kisebbik ﬁam, Tamás az orvosi képalkotás világában alapozta meg terméktervező gépészmérnöki hírnevét. Ugyanilyen sikeres vitorláshajók, versenyevezősök tervezésében. A Mediso orvostechnikai cég erősítése
mellett saját tervezőirodát működtet. Három unokám, Borbála,
Boldizsár és Alíz feleségem 2013-as elhunyta után született. Ők
és az új családom boldogulása örömteli ösztönzés az eredményes közös életünkhöz.
Ki legyen a következő megszólaló?

– Prószéky Gábort, a Nyelvtudományi Kutatóközpont főigazgatóját ajánlom, aki Európában a számítógépes nyelvmodellezés
megkerülhetetlen tekintélye. Roppant izgalmas világban, az alkalmazott társadalomtudományok területén, jelentős innovációkról
tud beszámolni. ¡

portré

2022. január–február

innotéka
inn

7

régészet, hitelesítő ásatás • digitális infrastruktúra

A tihanyi királykriptában
feltárt csontok kora
A tihanyi bencés monostort alapító I. András király
szűkebb családjához – talán magához az uralkodóhoz –
tartozhat a királykriptában talált csontok egy része.

A

tihanyi apátság alapítólevelében az alapító király, I. András a monostort saját
maga és családja temetkezési helyéül jelölte ki. A történettudomány hitelesként fogadja el a krónikák beszámolóját, mely szerint a Zircen elhunyt királyt
– végakaratának megfelelően – a tihanyi monostorban temették el 1060-ban,
majd ﬁa, Dávid herceg végső nyughelye is ez lett 1090 körül.
Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont koordinálásával 2021 elején
indult el A Tihanyi Királykripta multidiszciplináris kutatása című munka. A kripta
területén utoljára 1953-ban folytak kiterjedt régészeti feltárások. A tavaly május–

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH)
három kutatóhelyének szakemberei elindították az ELKH Adatrepozitóriumot
létrehozó nagyszabású projektet.

A

hiánypótló új digitális infrastruktúra egyedülálló feltételeket teremt a nemzetközi kutatási infrastruktúrákba
való bekapcsolódásra. Az ELKH Adatrepozitórium intézményi, technológiai és közvetlen adatkapcsolati szinten segíti
elő hazánk hasonló célú európai kezdeményezésekbe történő
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júniusban zajlott hitelesítő ásatásnak köszönhetően tisztázódott, hogy a királykripta korai temetkezési fázisában négy sírt alakítottak ki. Az 1953ban kialakított sírhely betonszarkofágjából három
rossz állapotú faládát emeltek ki. A 2. számú faládából előkerült hiányos és töredékes csontokból
néhány felnőtt maradványaira lehetett következtetni. A csontanyagot debreceni, poznańi és mannheimi kutatók is elemezték. A laboratóriumi vizsgálatok összesített adatai alapján ki lehet jelenteni, hogy az előkerült anyag egy része, de legalább

Fotók: Pazirik Kft.

Az altemplom a feltárás után.

Adatrepozitórium
születik

A csontmaradványokat rejtő ládák elhelyezkedése a kiemelés előtt.

A tihanyi királykriptában feltárt csontok.

a két felnőtt férﬁhoz köthető csontmaradványok
11. századiak. A kutatásban részt vevő szakemberek megállapítása szerint a 11. századra keltezhető
csontmaradványok I. András király és szűkebb családja földi maradványaihoz tartozhatnak. ¡

bekapcsolódását, amelyek közül a legfontosabb az EOSC (European
Open Science Cloud; Európai Nyílt Tudományos Együttműködés)
páneurópai kutatási infrastruktúra. „Az ELKH Adatrepozitórium fejlesztésével célunk, hogy megoldást nyújtsunk a kutatások során nagy
mennyiségben keletkező adatok biztonságos tárolására, kezelésére és
megosztására, megakadályozva ezzel az értékes gyűjtemények elkallódását” – hangsúlyozta Maróth Miklós, az ELKH elnöke.
Az Adatrepozitórium a tervek szerint 2023 második felétől áll
majd a felhasználók rendelkezésére, és kiváló műszaki és személyi
feltételek mellett biztosítja a kutatási adatokra vonatkozóan nemzetközi összefogásban kidolgozott FAIR – Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, magyarul: megtalálható, hozzáférhető, átjárható, újrafelhasználható – elvek érvényesülését. A projekt gondoskodik továbbá az adatrepozitóriumok felhasználásával kapcsolatos
ismeretek terjesztéséről, a szükséges ELKH- és intézményi szintű adatkezelési irányelvek és szabályozások létrehozásáról, valamint a hazai
és nemzetközi adat- és metaadat-kezelési, -tárolási szabványok és
ajánlások meghonosításáról. ¡

inno -tér
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Szerző: Paulik Katalin • Képek forrása: ESA

Európa
új űrkutatási
korszakba
lépett

„Az emberiség történelmét ebben az évszázadban a világűrben írják” – jelentette ki
interjúalanyunk, Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos.
A tavaly elfogadott nemzeti űrstratégia és az erre épülő
űrprogram milyen irányokat jelöl ki a határtalannak tűnő
lehetőségek közül?

kusan tudjunk együtt növekedni. A kiemelt irányok pedig azok
a kitörési pontok, ahol fontos fejlesztésekre van szükség.

– Napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy a világűrbe kihelyezett, kritikus infrastruktúrát képező eszközök a világgazdaság és az emberi civilizáció fenntartásának alapját képezik. Az űrkutatás ma
már nem a tudományos kérdések megfejtését jelenti elsősorban,
hanem az ebből származó új technológiák és szolgáltatások egész
sorát. Például azt, hogy rendelkezésünkre áll egy globális távközlési telekommunikációs rendszer. Az Európai Unió is egyre inkább
számol az űrszektorral, nagyjából tíz és húsz százalék közé teszi
az űrhöz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó gazdasági tevékenységét. Hazánkban már most is közel negyven cég él részben
vagy egészben űrtevékenységből, és 2030-ra a számuk megháromszorozódhat. Magyarország űrstratégiájának elfogadása hatalmas
lépés annak érdekében, hogy az európai versenytársakkal dinami-

Az űrműszerek fejlesztésébe már sokkal korábban bekapcsolódtak a hazai szakemberek. Az utóbbi időben milyen
új lehetőségek nyíltak meg az ország számára? Ismertetne
néhányat a legfontosabbak közül?

– 2020 decemberétől 2021 januárjáig a Nemzetközi Űrállomáson
(ISS) teszteltek egy magyar fejlesztésű űrkémiai laboratóriumot.
Az InnoStudio – Darvas Ferenc professzor vezetésével – a világon elsőként azt vizsgálta, hogyan módosulhat a Covid-19 ellen
is használt Remdezivir gyógyszer hatóanyaga a súlytalanságban.
Eredményeik felkeltették a NASA érdeklődését, és ma már együttműködve dolgoznak ezen a projekten. A súlytalanság állapotában
végzett kísérletek hozzájárulhatnak új hatóanyagok, technológiák
kifejlesztéséhez, illetve a meglévő gyógyszerek hatékonyabbá téte-
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léhez. Ugyancsak fontos eredmény, hogy az Európai Űrügynökség
(ESA) és a NASA Lunar Gateway missziójában a Hold körüli pályára
tervezett űrállomás sugárzásmérő rendszerének kísérleti egységét
az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Energiatudományi Kutatóintézete fejleszti, ami a program egyik kulcsfontosságú része.
Hasonlóképpen komoly eredmény, hogy a Lunar Pathﬁnder Hold
körüli telekommunikációs űrállomáshoz a Bonn Hungary Electronics Kft. magyar űripari cég tervezi, fejleszti és gyártja a kommunikációs fedélzeti elektronikai berendezéseket. Ezek a megbízások is
jelzik, mekkora hozzáadott értéket képvisel már most is a magyar
űrszektor a nemzetközi programokban. A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen fejlesztett – a világon az első működő – pikoműhold egy technikai demonstrációnak is felfogható,
mert sikerült öt tudományos műszert integrálni egy 5 × 5 × 5 centiméteres zsebműholdban, és bemutatni, hogy bizonyos mérések
egészen apró műszerekkel is elvégezhetők. A SMOG-projekt keretében a többi között a földfelszíni digitális műsorszóró adók űrbe kijutó jeleit, azaz az elektromágneses szennyezettséget mérte,
valamint folyamatosan küldte a hőszigetelő anyagokkal végzett
mérések eredményét is. A SMOG-sorozat legutolsó tagját felszerelték egy olyan különleges eszközzel, amely hamarabb visszatéríti
a műholdat életciklusának lejárta után a légkörbe, ahol elég, és
nem kering tovább űrszemétként a Föld körül. A Jupiterhez induló
ESA Juice-misszióban is fontos szerepet játszanak a Wigner Fizikai
Kutatóközpont Űrtechnikai Kutatócsoportjának és az Energiatudományi Kutatóközpont mérnökeinek a fejlesztései. Az Eötvös

Gateway holdűrállomás
Nem védi majd a Föld mágneses tere, sem pedig atmoszféra a 2020-as évek közepén Hold körüli pályán megépülő
űrállomást, a Gateway-t, így az űrhajósokat akár hétszázszor
nagyobb kozmikus sugárdózis is érheti, mint a Földön. Az űrállomás ezért sugárzásvédő burkolatot kap, és folyamatosan
ﬁgyelik személyzetének sugárterhelését. Erre szolgál majd
az Európai Űrügynökség (ESA) belső, kísérleti sugárzásmérő
rendszere, az IDA (Internal Dosimeter Array). A kísérleti egység feladata az állomás fedélzetén tapasztalható kozmikus
sugárzási tér dozimetriai (sugárvédelmi) célú vizsgálata és
folyamatos megﬁgyelése lesz az űrhajósok biztonságának garantálása érdekében, amihez számos ország és űrügynökség
mérőműszereit kell összekapcsolni. Az IDA a Gateway holdűrállomás NASA által fejlesztett HALO nevű lakómoduljában kap
majd helyet, és három ESA-tagállam – köztük Magyarország –,
valamint a Japán Űrügynökség (JAXA) sugárzásmérő műszereit
foglalja magában. (Forrás: elkh.org)

Loránd Tudományegyetem a LIGO (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory – a szerk.) tagcsoportjaként részt vesz
a gravitációs hullámok megﬁgyelésében, és ugyancsak a világ élvonalába tartoznak az ELKH Földﬁzikai és Űrtudományi Kutatóintézet által végzett űridőjárási mérések. És ez csupán néhány irány
az elmúlt évek érdekességei közül. A tudományos eredményekhez

Az űrkutatás a tudományos kérdéseken túl elsősorban az új technológiák és szolgáltatások egész
sorát jelenti, mint például a globális
távközlési telekommunikációs rendszer. Az Európai Unió tíz és húsz
százalék közé teszi az űrhöz közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó
gazdasági tevékenységét. Hazánkban már most is közel negyven cég
él részben vagy egészben űrtevékenységből, és 2030-ra a számuk
megháromszorozódhat. (A képen
a Lunar Pathﬁnder Hold körüli
telekommunikációs űrállomás.)
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A Holdért óriási versenyfutás folyik, hiszen sokoldalú tevékenységekre, fontos feladatok elvégzésére alkalmas. Ipari, technológiai
és akár biztonságpolitikai aspektusa is van, hogy melyik ország, milyen tevékenységet kíván végezni a Holdon. Például nyersanyagok kitermelése, vagy a Naprendszer távolabbi pontjait vizsgáló missziók Holdról történő indítása. (A képen a Hold körüli pályára
tervezett Lunar Gateway űrállomás a Holdra és a Marsra irányuló küldetések állomáshelye lesz.)

diplomáciai sikerek is kötődnek, hiszen nem csak az Európai Űrügynökségnek lettünk sokkal aktívabb tagjai az elmúlt években.
Időközben számos bilaterális együttműködés is született, stratégiai megállapodást kötöttünk a többi között Franciaországgal,
Izraellel, Szingapúrral és Törökországgal. Ezeken a csatornákon keresztül szintén bekapcsolódhatnak a magyar kutatások a nemzetközi vérkeringésbe. A Thales Alenia Space nemzetközi vállalattal
kötött megállapodás volt az első. Van néhány fejlesztő multinacionális cég a világon, amelyek a földi szegmensektől az űrbe kihelyezett eszközökig, az űriparhoz kapcsolható tudományos kísérletektől az ipari alkalmazásokig a teljes repertoárt lefedik, ezek közül
az egyik legnagyobb a Thales Alenia Space. A magyar cégekkel, kutatóhelyekkel már korábban meglévő kapcsolatok tették lehetővé
a jelenlegi együttműködést, és nem kisebb célt tűztünk magunk
elé, mint hogy a Thalesszel és további stratégiai partnerekkel a világ élvonalába emeljük a magyar űrszektort. A Singapore Space
& Technology Associationnel már folynak közös fejlesztések, és
továbbiakat tervezünk. Emellett magyar vállalati siker is született: a Bonn Hungary Electronics Kft. fontos műszert értékesített
a szingapúri űrpiacon.
Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont által vezetett
nemzetközi konzorcium fejleszti a Lunar Gateway sugárzásmérő rendszerének kísérleti egységét. Milyen feladatokat lát majd el a Hold körüli pályára tervezett űrállomás?

– A Holdért folyó óriási versenyfutás szemtanúi lehetünk. Tévedés
volt azt hinni, hogy a történet véget ért, amikor 1972-ben az Apollo-programot leállították. Járt ember a Holdon, de a küldetés lényege nem ez volt. Az utóbbi időben felismerte az emberiség, hogy
a Hold milyen sokoldalú tevékenységre, fontos feladatok elvégzésére alkalmas. Ipari, technológiai és akár biztonságpolitikai aspektusa is van annak, hogy melyik ország milyen tevékenységet kíván

végezni a Holdon. Például olyan nyersanyagokhoz lehet hozzájutni,
amelyek fontos szerepet játszhatnak a különböző földi energiatermelési kísérletekben, és itt a fúziós reaktorokra gondolok elsősorban. Érdekes abból a szempontból is, hogy a Naprendszer távolabbi
pontjait vizsgáló missziók Holdról történő indítása esetén jóval
kisebb üzemanyagigénnyel lehetne elérni ezeket a célokat. Ezért
van jelentősége annak, hogy a Föld–Hold közötti, úgynevezett
ciszlunáris gazdasági térbe Magyarország is idejekorán belépjen,
és ne csak az események után fussunk, hanem a kezdetektől ott
legyünk azokban a nemzetközi programokban, amelyek a tudományos eredményeken túl gazdasági lehetőségeket is jelentenek az ország számára a Föld–Hold között elterülő hatalmas területen.
Jelenleg zajlik a magyar űrhajós kiválasztása a Hunorprogram keretében. Mi lesz a feladata, és mennyi időt vesz
igénybe a felkészítése?

– A Hunor a Hungarian to Orbit angol kifejezés rövidítése. Nem
véletlen, hogy a magyar kultúrához kötődő mitológiai nevet kapta ez a program, melynek keretében a NASA és az Axiom Space
vállalat közreműködésével, az Európai Űrügynökséggel együttműködésben kiválasztják azt a kutatóűrhajóst, aki 2024-ben a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén harminc- vagy hatvannapos misszió
során tudományos munkát fog végezni. A programba igyekeztünk integrálni minden olyan projektet, amelyben Magyarország
korábban tapasztalatot szerzett, amikor sikeresen hajtott végre
valamely eszközünk egy küldetést. A tudományos programban
– jelenlegi ismereteink szerint – megvalósítható tizenkét önálló
műszer fejlesztése és építése, amihez további nyolc társul, nem
műszeres kísérlet. A felölelt témakörök: az anyagtudomány, az
élettan és az űrkémia. A program tartalmaz továbbá elektronikai
műszerfejlesztést, növényi vizsgálatokat és akvapóniás kísérleteket is (az akvapónia egy élelmiszer-termelési eljárás, amelyben
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a vízművelés [tengeri állatok, például halak vagy rákok tenyésztése] és a hidroponika [növények termesztése talaj helyett tápfolyadék segítségével] módszerei egyszerre vannak jelen – a szerk.),
de az egyik legfontosabb része a sugárzásmérés, valamint a sugárzásmérő eszközeink továbbfejlesztése. Mivel az eddig benyújtott
javaslataink felkeltették a nemzetközi partner érdeklődését, remélhetőleg sikeres lesz a kutatás. A jövőben nem csak ez az egy
program áll majd rendelkezésünkre, további tárgyalások folynak
a 2026 után megvalósuló emberes repülésről a Roszkoszmosszal,
valamint megnyitottuk Magyarország számára az Európai Űrügynökség Human Flights and Exploration fejezetét. Az Európai Űrügynökség emberes repülési programjaiba szintén nyújthatunk be
javaslatokat, továbbá az ESA új űrhajós toborzására jelentkezett
százhetven honﬁtársunk, reméljük, hogy néhányukat kiválasztják.
A Hunor legfontosabb követelményeit a nemzetközi sztenderdekhez igazítottuk: alapfokú BSc diploma, felsőfokú angolnyelv-tudás,
ﬁzikai paraméterek és negyven év felső korhatár. Az elkövetkező
évtizedben nem ez lesz az egyetlen magyar űrhajós program, terveink szerint követni fogja számos másik is.
A Nemzetközi Űrállomás programja a NASA szerint 2030ig működhet, az ISS -t eredetileg tizenöt éves élettartamra
tervezték, ezen már bőven túl van, mi lesz utána? Magánvállalatok által fejlesztett űrállomásokat fognak Föld körüli pályára állítani?

– Érdekes kérdésre világít rá az űrállomás jelenlegi helyzete és
a jövője, mely pontosan azt a jogszabályi hézagot mutatja meg,
ami miatt napjainkra a korábban kizárólag államok által indított programok mellé csatlakozhattak olyan magánprogramok,
mint például Elon Musk globális internetes szolgáltatása, a Starlink. Az űrállomás meghosszabbított ciklusa nagy valószínűség-

gel 2030-ban lejár, addig viszont az idő előrehaladtával az üzemzavarok száma növekszik, és a javítási költségek meredeken emelkednek. Bármit is hoz a jövő, az emberiségnek mindenképpen
folytatnia kell a Föld körüli űrállomás programot, mert nagyon
fontos és kritikus kísérletek helyszíne ez a fajta laboratórium.
Az Egyesült Államokban például az Axiom Space és más befektetők is magánűrállomások építését tervezik, melyek a turisták fogadása mellett állami tudományos kutatási programok helyszínéül
is szolgálnak majd. Az Orosz Szövetségi Űrügynökség, a Roszkoszmosz is bejelentette, hogy ebben az évtizedben megkezdi
saját űrállomása építését. Kína pedig már a második űrállomását
üzemelteti Föld körüli pályán. Arról azonban még nem született döntés, hogy az Európai Űrügynökség és az unió továbbra is
a nagy nemzetközi partnerekkel kíván együttműködni, vagy saját
űrállomás kiépítését választja. Egyelőre még több forgatókönyv is
számításba jöhet, de az biztos, hogy mind a Hold, mind a Föld körüli tevékenységhez nélkülözhetetlen az űrállomások folyamatos
jelenléte. Még nem lehet tudni, hogy melyik ország milyen szinten
fog ebben részt venni, illetve a multinacionális, országokhoz vagy
kormányokhoz konkrétan nem köthető magánbefektetők hogyan
juthatnak ilyen kapacitások birtokába, és milyen feltételekkel teszik elérhetővé a nemzetközi közösség számára azokat. Ez jelenleg
még nyitott kérdés, az azonban biztos, hogy lesznek űrállomások
Föld körüli pályán, tehát a különböző országok, köztük a Magyarország által tervezett programok is meg fognak valósulni. Mindenesetre egy rendkívül dinamikus, gyorsan változó feltételrendszernek vagyunk a szemtanúi.
Mivel jár a Nemzetközi Űrállomás leállítása?

– Az alacsony pályán keringő objektumok, amelyek életciklusa lehet néhány hét, de akár több évtized is, előbb-utóbb visszatérnek

A Hunor-program keretében választják ki azt a magyar kutatóűrhajóst, aki 2024-ben a Nemzetközi Űrállomás
(ISS) fedélzetén harminc- vagy hatvannapos misszió során tudományos munkát fog végezni. A tudományos
programban felölelt témakörei az anyagtudomány, az élettan és az űrkémia, de az egyik legfontosabb része
a sugárzásmérés, valamint a sugárzásmérő eszközeink továbbfejlesztése. (A képen az ISS látható.)
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A Föld körüli térség űrszeméttel való elárasztása, illetve
az egymás eszközeinek akár véletlen, akár szándékos
zavarása, esetleges megsemmisítése aggasztó kérdések, amelyekre nincsenek megnyugtató válaszok. Elvileg
léteznek erre vonatkozó szabályozások, de hogyan lehet
ezeknek érvényt szerezni?! Mutatkozik némi törekvés
az űrszemét összegyűjtésére, ám a legtöbb technológia
még kísérleti fázisban van.

a Föld légkörébe, ahol a méretüktől függően elégnek, vagy súlyosan roncsolódva érik el a földfelszínt. A Nemzetközi Űrállomás is
űrszemétté válik az életciklusa befejeztével, annak ellenére, hogy
rendkívül fontos mérések helyszíne volt, és értékes tudományos
műszerek vannak ma is a fedélzetén. Mérnökként a legszívesebben egy óriási múzeumban helyezném el, mint a technika csodáját, hogy későbbi generációk is megtekinthessék, csakhogy ez nem
lehetséges, mert le kell hozni a légkörbe, ahol elég. Lehet, hogy
a mérete miatt a nemzetközi közösség úgy dönt, hogy az életciklusa befejeztével először szét kell szedni ahhoz, hogy utána megsemmisülhessen a légkörben.
Ezzel rá is tértünk a Föld körüli pályán keringő kozmikus
hulladék, vagyis az űrszemét kérdésére, ami egyes szakértők véleménye szerint az éghajlatváltozáshoz hasonló
méretű problémát jelent. Mit teszünk a katasztrófa elkerülése érdekében?

– Külön kérdés, hogy a már nem működő űrszemetet képező
roncsok és a még működő eszközök zavarják-e egymást? A hírek szerint igen. Jelenleg is számos űrszemét van ütközési pályán.
A Nemzetközi Űrállomáson emiatt az elmúlt időszakban többször kellett riadóparancsot kiadni, és a fedélzeten lévő űrhajósok
– a biztonságuk érdekében – elfoglalták az űrhajóikat egy esetleges evakuáláshoz. A Föld körüli térség űrszeméttel való elárasztása, illetve az egymás eszközeinek akár véletlen, akár szándékos
zavarása, esetleges megsemmisítése aggasztó kérdések, amelyekre
nincsenek megnyugtató válaszok. Elvileg léteznek erre vonatkozó
szabályozások, de hogyan lehet ezeknek érvényt szerezni?! Mutatkozik némi törekvés az űrszemét összegyűjtésére, már cégek is
alakultak erre a tevékenységre, ám az ehhez szükséges eszközrendszer kialakítását célzó legtöbb technológia még kísérleti fázisban
van. A szabályozásról pedig röviden annyit lehet mondani, hogy

nincs megoldva. Olyan mértékben haladt előre az űrtechnológia
a jogi szabályozáshoz képest, ami szinte már nem is értelmezhető.
Ennek az az oka, hogy egy földfelszíni kapcsolatrendszerben mindenkinek van valamilyen eszköze a saját jogainak érvényesítésére,
azonban a világűrben csak az tudja a jogait érvényesíteni, akinek
az ehhez szükséges technológia a rendelkezésére áll.
A Holdon végzett tevékenység szabályozásához nem elég a
nemzetközösség által elfogadott írott malaszt. Aki a Holdon tartózkodik, és technológiailag van lehetősége arra, hogy valamit megtegyen, azt egy másik ország nem tudja megakadályozni, ha nincs
meg hozzá a megfelelő technológiája. Jelenleg is zajlanak erről
viták, megbeszélések az Európai Unióban, az ENSZ-ben, a NATOban és a legtöbb nemzetközösségben. Folyamatosan napirenden
van az úgynevezett Space Traﬃc Management kérdése, ahogy
az űreszközöket és a Földet a világűrből fenyegető természetes
és mesterséges hatásoknak a vizsgálata is. Próbálnak valamilyen
iránymutatást adni, de egységes, minden ország által elfogadott
szabályozás jelenleg nincs. Kérdés az is, hogy valaha meg tudnak-e
úgy állapodni, hogy azt mindenki elfogadja. A világűr békés célú
felhasználásáról szóló egyezmény deklarálja, hogy az egyetemes
emberiség érdekét és tulajdonát képezi a világűrben minden,
ezért egyetlen ország sem sajátíthatja ki, de az űrbéli erőforrások
kiaknázását nem szabályozza. A NASA és az Egyesült Államok külügyminisztériuma által 2020-ban kidolgozott Artemis-egyezmény
kifejezetten arra vonatkozik, hogy a Holdon végzett tevékenység
során gyűjtött erőforrásokhoz kinek van joga, birtokolhatja-e
bárki, vagy az is az egyetemes emberiségé. Ugyanez elmondható
a Mars vagy az aszteroidabányászat, illetve az űrerőforrás-kutatás
vonatkozásában is. Sajnos a földfelszíni politikai konﬂiktusok és
feszültségek kivetül-nek az űrszektorra is. Egyre növekvő aggodalommal követhetjük nyomon a sajtóban a nagyhatalmak közötti,
néha már a hidegháborúra emlékeztető üzengetést. ¡
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Szerző: Szegedi Imre

Izotópok segítségével
vizsgálják a Tejútrendszer
fejlődését
Maria Lugaro asztroﬁzikus 2014-ben költözött Ausztráliából Magyarországra, és még ebben az évben létrehozta
az MTA Nukleáris Asztroﬁzika és Csillagpor Kutatócsoportot. A kutatócsoport 2018-ban elnyerte a legmagasabb
rangú európai kutatási támogatást (ERC-pályázat győztese
lett), és 2019-ben ehhez az immár nemzetközi csoporthoz
csatlakozott a németországi Westerlandban született kiváló kutató, Benjamin Wehmeyer.
„Egyetemi tanulmányaim alatt azt hittem, kísérleti fi zikus
leszek, de amikor meghallottam Thomas Rauscher és
Friedrich-Karl Thielemann professzorok Bevezetés a magasztrofizikába című előadását, tudtam, ez az én témám, hiszen a magfi zika megmagyarázhatja az Univerzum számos jelenségét” – mesélt a kezdetekről Benjamin Wehmeyer.
A Bázeli Egyetemen diplomázó fizikus a PhD-fokozat megszerzése után kétéves posztdoktori állást fogadott el az Egyesült Államokban, az Észak-karolinai Állami Egyetemen.
Carla Frohlich professzor irányításával azt kutatták, milyen
Egy szelet az Allende meteoritból, amelyet 1969-ben találtak
Mexikóban. A hosszú szürke vonások Naprendszerünk legrégebbi
szilárd testei közé tartoznak, és felhasználhatók a nukleáris menynyiségek tanulmányozására a Nap keletkezésének idejéből.

14

innotéka
inn

2022. január–február

körülmények között robbannak fel a csillagok, és mikor válnak fekete lyukakká. A fiatal szakember feladata az volt, hogy
megbecsülje a nehézelem-szintézis feltételeit. Már az Egyesült Államokban szoros szakmai kapcsolatot tartott Maria
Lugaróval, Benoît Côtével, Andrés Yagüe Lópezzel és Maria
K. Petővel a Konkoly-obszervatórium kutatóival.
A Normafán található Csillagászati Intézetben működő csoport a csillagok fúziós folyamatait kutatja. Azt szeretnék megérteni, hogy a csillagok belsejében zajló folyamatok során miként képződnek a bolygókat és bennünket, embereket felépítő
elemek. Azt már régóta tudjuk, hogy nem sokkal az ősrobbanás
után jöttek létre az első atommagok: a hidrogén, a hélium és
némi lítium. Ezek az elemek gázfelhőket alkottak – az első csillagok ezekből jöttek létre. Ha egy ilyen gázgömb közepén megnő a nyomás és az kellően nagy lesz, beindul a hidrogénfúzió.
A fúzió során a hidrogénből hélium jön létre, majd elegendő
hélium esetén elkezdődhet a nehezebb elemek kialakulása.
„Ez a folyamat a könnyebb elemekre (szén, oxigén, neon,
magnézium, szilícium, kén, argon és kalcium), egészen a vasig igaz. A valódi probléma a vasnál nagyobb rendszámú
elemekkel kezdődik: az addiginál több energiára van szükség a nehezebb atommagok képződéséhez. Két neutroncsillag ütközésekor például keletkeznek nehéz atommagok – ez
a folyamat felelős a vasnál nehezebb magok körülbelül feléért. Amikor két neutroncsillag egyesül, gravitációs hullámok is észlelhetők, amiket először 2016-ban figyeltek meg.
Bebizonyosodott, hogy az ilyen esemény olyan heves, hogy
bár nagyon távol van, hullámokat kelthet a téridőben” – magyarázta el egy példán keresztül Benjamin Wehmeyer, hogy
milyen bonyolult folyamatok zajlanak az űrben.
A Maria Lugaro vezette csoport az Európai Kutatási Tanács (European Research Council; ERC) pályázatán is nyert.
A Radiostar névre hallgató ERC-csoport tagjai 2018 óta ra-
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A Tejútrendszer elegáns spirális szerkezetét mindössze két kar
uralja, amelyek egy központi csillagrúd végeit csavarják körül.
A modellen szerepel egy új spirálkar is, amelyet rádióteleszkópos gázfelvétellel fedeztek fel a Tejútrendszerben. Ez a kar
rövidebb, mint a két fő kar, és a galaxis rúdja mentén fekszik.
dioaktív atommagok keletkezését vizsgálják és modellezik
különféle típusú csillagban. Maria Lugaro meghívta csoportjába Benjamin Wehmeyert. „A radioaktív atommagok azért
fontosak az asztrofizika számára, mert segítségükkel meghatározhatjuk, hogy pontosan hogyan nézett ki az a »csillagóvoda«, ahol a Napunk egykoron született, mely folyamatok hozták létre az óvodát, mikor hagyta el a csillagneveldét
csillagunk, és mi történt azóta? Mivel a radioaktív atommagok egyenetlenül oszlanak el a galaxison belül, ezt a tudást
felhasználhatjuk a Tejútrendszer aktív csillagképző régióinak meghatározására” – mondta el Benjamin Wehmeyer.
A csoport a Tejútrendszerrel kapcsolatban azt is kutatja,
hogy a galaxis miként gazdagodik fémekben, és hogyan lökdösik szerteszét ezeket az anyagokat a szupernóvák lökéshullámai. Ezt azért fontos ismerni, mert a Földön ma kialakult
anyagösszetétel ennek a folyamatnak a következménye. Fontos, hogy ezek a fémek hogyan terjednek, mert akkor azt is
megértjük, hogy milyen folyamatoknak köszönhetően jött létre a Nap, s formálódott tőle 150 millió kilométerre egy sziklás
bolygó, amelynek a felszínén folyékony víz található.
„Nagyon fontos pontosan ismerni az anyag terjedési mechanizmusát ahhoz, hogy megértsük, miért olyan a Föld,
amilyen. De ez még nem minden. Ahhoz, hogy mélységében
megértsük a galaxis működését, sok mindent kell modellezni.
A kozmosz nagy léptékű evolúcióját olyan tényezők segítségével szimuláljuk, mint a sötét energia és az általános relativitáselmélet. A modellezés minden szakaszában szimulálni
kell a gravitációs vonzást, ezenkívül ismerni kell a sötét anyag
hatását. Aztán vannak olyan hatások, mint a hidrodinamika
vagy a hő miatti visszacsatolás, amelyek a csillagok eltérő
viselkedését okozhatják. Mindezeket a számításokat az egész
galaxisra és a környező területre végezzük el, és ez az, ami
miatt az ilyen szimuláció végigfuttatása olyan nehézkes.

Általában ezeknek a modelleknek a futása közben már lehet
adatokat gyűjteni a szuperszámítógépről, hogy megnézzük,
minden úgy működik-e, ahogy kell. Mert ha nem, akkor leállíthatjuk a szimulációt és javítjuk a modellezést, mielőtt hetek és hónapok számítási erőforrásait elpazarolnánk” – említett egy újabb feladatot a fizikus.
A budapesti csoport azt is elemzi, hogyan segíthetik a meteoritok és a mélytengeri üledékek a magfizikai folyamatok
jobb megértését. Egyes meteoritok, illetve meteoritkomponensek a Nap születésével nagyjából egy időben keletkeztek,
speciális izotópokat tartalmaznak, amelyek segítségével megállapítható, hogy mikor keletkeztek, és milyen izotóp-összetétel volt uralkodó akkoriban. Ha minden jól megy, pontosan megtudható, hogy milyen típusú csillagok milyen izotóppal járultak hozzá ahhoz a csillagiskolához, amelyben egykoron a Napunk született. A csoport tavaly a Science magazinban publikált cikkében a meteoritokban talált két hasonló,
de eltérő tömegű radioaktív izotópról – a Cm-247-ről és az
I-129-ről – számolt be. A meteoritokban mért és a modellezett izotópadatok összesítésével azt is elemezték, hogy pontosan hogyan működik a „gyors neutronbefogási folyamat”, ami
az atom- és asztrofizika egyik legégetőbb kérdése.

Mélytengeri kéregminta képe. Ilyen mintákat használnak az elmúlt évmilliókban az élő kozmikus radioaktív izotópok Földre
való beáramlásának meghatározására. (A felvételt Klaus Knie
a Müncheni Műszaki Egyetemen készítette, és korábban Anton
Wallner és munkatársai publikálták. Nature Communications,
Volume 6, id. 5956 [2015].)
A mélytengeri üledékek mintáit gyorsítókba teszik, hogy
megnézzék, milyen izotópokat tartalmaznak. Izgalmas eredmény, hogy a közelmúltban (az elmúlt néhány millió évben
valamikor) két izotóp, a Fe-60 és a Pu-244 egyidejűleg zuhant
a Föld felszínére. A kutatócsoport tagjai jelenleg olyan modellen dolgoznak, amely megmagyarázná, hogy ez a két nagyon
különböző eredetű izotóp miért együtt érkezett a Földre. Elképzelhető, hogy egy vagy több szupernóva-robbanás állhat
a jelenség mögött. ¡
Ezt a kutatást az Európai Kutatási Tanács (ERC) 2016-os Consolidator
Grant 724560 számú programja támogatja.
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csuszamlás, omlás, suvadás • oszcilláló elektromos mező

Veszélyforrástérkép a Gerecséről
Az ELTE kutatóinak új térképe a felszínmozgásokhoz kapcsolódó
káresetek és a lejtős tömegmozgásokra hajlamos területek jelölésével
hívja fel a figyelmet a földtani eredetű veszélyekre.

A

különböző csuszamlások, omlások és suvadások ma is aktívan formálják a Gerecse
felszínét, különösen a hegység alacsonyabb, laza üledékekkel borított lejtőin, a patakvölgyekben és a Duna menti magaspartokon. Mivel itt gyakran a művelés alatt álló vagy
beépített területeket is veszélyeztetik, ezért fontos a mozgásra hajlamos részek minél pontosabb feltérképezése. Az ELTE kutatói együtt vizsgálták a felszínmozgásokat és a bányá-

szati hulladéklerakókat. A Journal of
Maps folyóiratban megjelent tanulmányukból kiderül, hogy a Gerecse, de főképp a Dorogi-medence területén számos bezárt vagy felhagyott művelésű
bányászati hulladéklerakó található, ám
közülük csak kevés esett át rekultiváción,
és nem hasznosítható más célokra.
A felszínmozgásra hajlamosság becsléséhez használt geostatisztikai modell
eredményei szerint leginkább a vizsgált
terület meredek, löszös lejtői válhatnak
instabillá a jövőben. Felszínmozgások által veszélyeztetett területen fekszik a Gerecse és a Dorogi-medence több településének lakott része és bizonyos bányászati hulladéklerakók környezete is.
A különböző típusú geológiai veszélyekre vonatkozó adatok egy térképen
való megjelenítése ma még ritkának számít, holott az az emberi környezetet fenyegető, gyakran egymással összefüggő
veszélyek jobb megértését segítheti. ¡

A zene hatása az enzimre
Az ELKH Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK)
Biofizikai Intézete Membrán Biofizika csoportjának kutatói 18 különböző műfajú zenei klipből
és zajból generáltak oszcilláló elektromos mezőt, és ennek hatását mérték egy enzimen.

A

zenének a tudat nélküli élő anyagokra gyakorolt hatása régóta
a tudományos érdeklődés tárgya. A legtöbb tanulmányban tudat
nélküli élőlények vagy biomolekulák „hallgatnak” zenét, a kutatók pedig
arról számoltak be, hogy a megﬁgyelt hatások, amikor egyáltalán voltak
ilyenek, jellemzően kis méretűek és közvetettek.
Az SZBK kutatói, egyedülálló megközelítést alkalmazva, a zenét váltakozó árammá (AC), azt pedig oszcilláló elektromos mezővé alakították
át elektródák segítségével, és megmérték egy enzimre gyakorolt hatását.
„A V-ATPáz optimális választás volt, mert számos életfolyamatban kulcsszerepet játszik, és egy az ATP-t hidrolizáló forgómechanizmus szerint
működik, amely periodikus töltésmozgásokkal jár együtt” – magyarázta
a kutatócsoport vezetője, Páli Tibor.
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Kiderült, hogy az enzim meglehetős érzékenységet
mutat az AC-jelek bizonyos spektrális jellemzőire. A kutatók olyan domináns frekvenciákat azonosítottak, amelyek
tökéletes összhangban vannak a „stimuláló és gátló zenei
hangnemekkel”. A maga nemében egyedülálló kísérletről
szóló publikáció a Frontiers in Molecular Biosciences című
folyóiratban jelent meg. ¡
Oszcilláló
elektromos mező

Atommagkutató Intézet • atomki.hu, europeanspallationsource.se

ATOMKI-s eszközök
védik az ESS gyorsítóját
Európa tizenhárom országának tudományos közössége az ESS
(European Spallation Source; Európai Spallációs Forrás) létrehozásával célul tűzte ki, hogy a világ legnagyobb teljesítményű,
neutronalapú analitikai berendezését készíti el, a neutronfizikai
kutatások legújabb eszközeivel szolgálja az emberiség tudományos
ismereteinek kiteljesítését elsősorban az anyagtudomány és az élettudományok terén, és hozzájárul az emberiség előtt álló legnagyobb
problémák (energia, egészség, környezetvédelem) megoldásához.
Az 1954-ben alapított Atommagkutató Intézet az ország
gyorsítótechnikával legjobban felszerelt magﬁzikai kutatóintézete; korábban a Magyar Tudományos Akadémia, ma az Eötvös
Loránd Kutatási Hálózat kutatóintézet-hálózatának tagja.
Sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik a gyorsítótechnika
és a nukleáris elektronika fejlesztésében és gyártásában.

megépítése és működtetése, amelynél neutronok segítségével hajthatók végre alap- és alkalmazott kutatási feladatok. A befogadó országok egyrészt Svédország, ahol maga a részecskegyorsító épül, másrészt Dánia, ahol egy adatkezelési szerverközpont biztosítja az informatikai hátteret. További tagországok:
Csehország, Észtország, Franciaország, Németország, Olaszország, Norvégia, Lengyelország, Spanyolország, Svájc és Egyesült
Királyság. Az ESS alapkövét 2014-ben rakták le Svédország déli
részén, Lund városának határában.
Az ESS a neutronokat magreakcióban (spalláció) állítja elő, amihez nagyenergiás, nagy intenzitású protonnyalábot használnak.
Mint minden részecskegyorsító berendezés, az ESS is egy ionforrással kezdődik; itt hidrogénből állítják elő a gyorsítani kívánt részecskéket, a protonokat. Az ionforrás és a gyorsítócső
Az SCB egység bemérése az ATOMKI
Elektronikai Laboratóriumában.
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Fotó: ATOMKI/Nagy Álmos Tas

A

neutronﬁzikai kutatások már a korábbi évtizedekben
is hihetetlen tudományos eredményekkel szolgáltak.
Ez a legújabb forrás azonban további izgalmas felfedezések reményét nyújtja. A neutronforrás és a köré
elhelyezett berendezések lehetővé teszik, hogy a kutatók a vizsgált anyagokban ne csak az elektronburkot, hanem az atommagok elhelyezkedését is lássák, így járulva hozzá új gyógyszerek, molekulák, nanoszerkezetek megalkotásához.
Az ESS befogadására Magyarország is pályázott, de végül egy
nemzetközi bizottság Svédország mellett döntött. Ettől függetlenül hazánk tagja az ESS konzorciumnak, és három ﬁzikai intézettel – Atommagkutató Intézet (ATOMKI), az Energiatudományi
Kutatóközpont és a Wigner Fizikai Kutatóközpont – vesz részt
az ESS berendezéseinek megépítésében. Az ATOMKI, mint a magyar gyorsítóközpont, az ESS számára olyan gyorsítótechnikai
fejlesztést vállalt, amely a nagy teljesítményű gyorsító bonyolult egységeinek elektronikus védelmét látja el, és biztosítja a kiszolgálórendszerek működésének összhangját.
Magyarország alapító tagja az ESS ERIC (European Spallation
Source, European Research Infrastructure Consortium; Európai
Spallációs Forrás, Európai Kutatási Infrastruktúra Konzorcium)
együttműködésnek, amelynek célja egy olyan nagyberendezés
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Fotó: ESS/Ulrika Hammarlund
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A gyorsítóalagút mellett párhuzamosan futó műszercsarnok egy részlete a biztonsági rács mögött elhelyezkedő működtető- és
kiszolgálóegységekkel. A folyosó szélességét a rackszekrények sora érzékelteti, hossza a biztonsági rács irányában 600 méter.
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Fotó: ESS/Ulrika Hammarlund

egy 600 méter hosszú, egyenes földfelszíni alagútban kapott helyet, míg a
működtető- és kiszolgálóegységek az alagút mellett párhuzamosan futó
műszercsarnokban helyezkednek el. A protonok gyorsítása több fokozaton
keresztül történik. A fénysebesség 96 százalékára felgyorsított protonokat
a gyorsítócső végén lévő, 2,5 méter átmérőjű, 4,9 tonnás kerek volfrám céltárgyra lövik. A becsapódó protonok hatására a volfrám atommagokból
nagy energiájú neutronok fröccsennek szét. Ez a jelenség a spalláció. Az így
keletkezett neutronokat a kutatási és alkalmazási feladatok elvégzéséhez
megfelelően lelassítják, és a tudományos mérőberendezésekbe terelik.
Az ESS a tervek szerint a ma működő neutronforrásoknál százszor fényesebb lesz, azaz intenzívebb neutronnyalábot fog szolgáltatni. Majdani működése során választ adhat az anyagtudomány, a mágneses és elektromos
jelenségek, a gépészeti anyagok, a földtudományok, az archeológia, a kulturális örökség megőrzése, az élettudományok és a részecskeﬁzika izgalmas,
más módon megválaszolhatatlan kérdéseire.
A neutronokkal végzett roncsolásmentes mérések eredményei alapján
az anyagok atomi szintű vizsgálatával feltárhatóvá válnak azok az anyagjellemzők, amelyekkel az eszközeink könnyebbé, erősebbé és – nem elhanyagolható mértékben – olcsóbbá tehetők. A neutronokkal vizsgálhatóvá válik
a DNS szerkezete, a biológiai minták molekuláris, atomi szintű felépítése.
Ezek a mérések segíthetnek a központi idegrendszerre ható új generációs
gyógyszerek fejlesztése útján az öregedés problémáinak kezelésében. Más
jellegű mérések hozzájárulhatnak ahhoz, hogy védjük a természetes környezetünket, és ezáltal hosszú távon is élhető, virágzó formában hagyjuk azt
örökül a jövő nemzedékeire.
Az ESS felkérésére az ATOMKI – mint az ország gyorsítótechnikával legjobban felszerelt magﬁzikai kutatóintézete – gyorsítótechnikában és nukleáris elektronikában szerzett több évtizedes kísérletes tapasztalata alapján,
dr. Molnár József műszaki igazgató szakmai vezetésével vállalta a gyorsítómodulok védelmét szolgáló elektronikus egységek kifejlesztését. Ennek megfelelően az ATOMKI beszállítóként egyedi elektronikus műszerekkel vesz
részt a lineáris gyorsító speciális felügyeleti rendszerének kifejlesztésében és
legyártásában. Ez az ún. RF Local Protection System (RF Interlock) felügyeli

Az ATOMKI által leszállított elektronikus egységek
a műszercsarnok egyik rackszekrényében, tesztelésre készen. Az SCB az ATOMKI saját gyártmánya.
Alatta a SIM ESS -ATOMKI közös fejlesztése, melynek prototípusát a Bauviv Kft. vitte gyártásba.
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galvanikusan leválasztott, optikailag izolált kapcsolatot biztosít,
kiszűri a zavaró elektromágneses zajokat, és biztosítja a gépek
védelmét.

Az 1996 óta működő Bauviv Kft. KeletMagyarország egyik legerősebb elektromos
szerelőipari vállalata. A teljesen magyar
magántulajdonban álló cég több évtizedes
tapasztalattal rendelkezik komplett villamos
rendszerek és készülékek megalkotásában.
Jelen projektben is részt vállalva, az ATOMKIval együttműködve tudtak a konkrét ipari
elvárásokra válaszokat keresni, felhasználva lehetőségeiket az összetett innovációt jelentő műszaki megoldások megvalósításában (CIB, SIM).

¡ SIM (Slow Interlock Module),
azaz lassú feldolgozó- és beavatkozóegység
Feladata az üregrezonátorok lassú válaszidejű jeleinek érzékelése, feldolgozása és visszacsatolása. A lassú jelek időtartama
a 10–100 milliszekundum tartományba esik; ezerszer lassabbak,
mint a gyors jelek. Lassú jelek: a hőmérséklet, páratartalom és
légnyomás változása, a hűtővíz áramlásának mérése, feszültség,
áramfelvétel, végálláskapcsolók (reteszelők) működése.

¡ FIM (Fast Interlock Module),
azaz gyors feldolgozó- és beavatkozóegység
a 2 GeV (gigaelektronvolt) végenergiára tervezett lineáris proton-

¡ SCB (Signal Conditioning Box),
azaz jelátalakító doboz
Feladata a lineáris részecskegyorsítót alkotó üregrezonátor modulok és az azokhoz kapcsolódó alrendszerek (klisztron, modulátor, vákuumrendszer, hűtőrendszer és ezek tápegységei) működését jelző ipari érzékelők (szenzorok) és beavatkozószervek
(aktuátorok) fizikai jellemzőinek átalakítása (kondicionálása)
olyan elektronikus jelekké, amelyek alkalmasak a feldolgozó
számítógépek általi fogadásra. Az SCB egy jelátalakító, amely

Feladata az üregrezonátorok gyors válaszidejű jeleinek érzékelése, feldolgozása és visszacsatolása. A gyors jelek időtartama
a 10–100 mikroszekundum tartományba esik. Gyors jelek: az RF
hullámvezetők kisülése, RF jelek reﬂexiója, gyors áram- és feszültségugrások zárlatok és szakadások miatt, hullámreﬂexiók.

¡ CIB (Cooling Intermediate Box),
azaz a hűtőrendszer vezérlőjének illesztődoboza
Az elektronikus alrendszerek hűtésével kapcsolatos feladatokat
látja el. Eredetileg a SIM szerves részét képezte, azaz minden
SIM-be egy CIB volt beépítve. A fejlesztés során azonban a CIB
kikerült a SIM belsejéből, és önálló egységként most már egyszerre négy SIM-et képes kiszolgálni.

Az ESS részecskegyorsító berendezés jelenleg 80 százalékos készültségi állapotban van, a helyszínen nagyjából 500 fő dolgozik
a megvalósításon. Az első kutatók-felhasználók várhatóan 2025ben vehetik birtokba a spallációs neutronforrást. ¡
Fotó: ESS/Ulrika Hammarlund

gyorsítónak a 120 darab egyedi alrendszerét. Az RF Interlock egységei – SCB, SIM, FIM, CIB – mérik az alrendszereken telepített
szenzorok jeleit, és folyamatosan analizálva a ﬁzikai jellemzőket,
azok dinamikáját, ﬁgyelik az alrendszer optimális üzemtől való eltérésének mértékét, és a működési paramétereket a rendszer stabilitását biztosító sávban tartják. Az ATOMKI által a svédországi
gyorsítóhoz kiküldött elektronikus egységek most kerültek végleges helyükre.

Az ATOMKI és a Bauviv Kft. együttműködésében készített
CIB egység végleges helyére beépítve a műszercsarnokban.

CIB
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Neutronok keltése
lézerrel
A tudományterület forró témái közül többre is megoldást találhat a Szegedi Tudományegyetemen működő Nemzeti Lézeres
Transzmutációs Laboratórium (NLTL). Ilyen lehet a kiégett
nukleáris fűtőelemek kezelése, csempészett radioaktív anyagok
kimutatása a határon, illetve izotópok gyors előállítása.

A

nukleáris hulladék kezelésében speciális
kihívást jelent a hosszú felezési idejű komponensek tárolása. A problémára az egyik
megoldás a hulladék különböző komponenseinek szétválasztása, majd a hosszú felezési idejűek mesterséges transzmutációval történő átalakítása olyan elemekké, melyek felezési ideje jelentősen
rövidebb. (A transzmutáció kifejezés magátalakulást
jelent, ami természetes úton is létrejöhet, például radioaktív bomlással vagy a csillagokban lejátszódó
nukleoszintézis során.) A mesterséges transzmutációval az anyagot gamma- vagy részecskesugárzásnak
teszik ki. A lézeres úton előállított neutronokon alapuló, úgynevezett sóolvadékos transzmutátor létrehozására Toshiki Tajima és Gerard Mourou profesz-

Ioncéltárgy
~ 150 nm

Lézerimpulzus
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Neutroncéltárgy
1 mm dPET

Ionsugár

Egy catcher-pitcher sémájú lézeres neutronforrás elvi vázlata.
(Magyar Tudomány, 181 [2020], 1586)

A kísérleti kamra a neutrondetektorokkal körülvéve, háttérben a vákuumcsövek, melyekben
a lézernyaláb közelít a kamra felé.
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Osvay Károly, az NLTL vezetője

tudomány

Neutronnyaláb

Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium • www.physx.u-szeged.hu

A kísérleti kamra a Thomson-spektrométerekkel és a neutrondetektorokkal (fönt), valamint a kezdeti neutronspektrumok (lent).

szorok 2018-ban nemzetközi tudományos konzorcium alakítását kezdeményezték.
A magyar kormány 2019-ben, az ELI-ALPS Lézeres Kutatóintézet kihasználtságának növelése érdekében hozta létre először Szabó
Gábor professzor szakmai vezetésével a kiégett nukleáris fűtőelemek
lézeres kezelési projektjét, melyet egy háromtagú nemzetközi konzorcium támogat. A Szegedi Tudományegyetemen megalakult Nemzeti
Lézeres Transzmutációs Laboratórium munkáját segíti a párizsi École
Poly technique, amelynek professzora a Nobel-díjas francia Gerard
Mourou, valamint a kaliforniai székhelyű TAE vállalat, amelynek
tudományos igazgatója Toshiki Tajima professzor. Az első alapvető
feladat annak meghatározása, hogy lézeres úton előállítható-e annyi
neutron másodpercenként, amennyivel egy szubkritikus, sóolvadékalapú reaktorban transzmutáció hozható létre.
„Projektünkben lézerrel szeretnénk neutronokat létrehozni. Az eljárással nagyobb hatásfokkal és kisebb területen állíthatnánk elő

tudomány

a transzmutációhoz szükséges neutronokat” – tudtuk meg Osvay Károlytól, a Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium vezetőjétől.
Az ELI-ALPS -ban 2021. december első három
hetében került sor az eddigi legfontosabb mérési
sorozatra. A SEA lézer 20 milijoule-os impulzusaival deuterizált polietilénből készült ultravékony
(~150 nanométer) fóliákra lőttek, egyes lövéssel.
A másodlagos target egy dPET-ből készült tabletta
volt a deuteronforrás mögött, attól ~15 centiméterre. A deuteronforrást előrefelé elhagyó ionokat
egy Thomson-ionspektrométerrel mértük.
Az ATOMKI nemzetközi együttműködésekben
edződött kiváló kutatócsoportjai három, egymástól
független detektorrendszert telepítettek a mérések
idejére. A detektorok különböző szögeket zártak be
a másodlagos céltárggyal.
„Az egylövéses üzemmódban végzett kísérletsorozatban a beállítást követően napi 100-130
lövést tettünk meg, összességében több mint 500
lövésből származó ionokat és neutronokat mértünk meg” – mondta a laborvezető.
Az eredmények kiértékelése még zajlik. Ami már
most megállapítható, hogy lövésenként legalább
1500 fúziós, azaz 2,6 megaelektronvolt energiájú
neutront sikerült kelteni. Ez többszörösen felülmúlja a hasonlóan kis energiájú lézerimpulzusok
alkalmazásával, 2018-ban a Michigan Universityn
keltett eddigi neutronszámot.
Mivel az NLTL jelenleg finanszírozott projektjében a neutronok keltése az elsődleges cél, ezért ez a
kísérlet igen fontos mérföldkő a projekt menetében.
A következő időszakban kísérletet tesznek a lövésenkénti neutronszám további optimalizálására,
és az egylövéses üzemmódról az 1 hertz–1 kilohertz
ismétlési frekvenciát célozzák meg. „A neut ronkeltési projekt 2023-ra tervezett végére célunk így
másodpercenként 10 7 –108 neutron generálása.
Fontos megjegyezni, hogy mind az elsődlegesen
lézerrel gyorsított deutériumionok, mind pedig
a keltett neutronok impulzusai időben igen rövid
idejűek, néhány pikoszekundumig (a másodperc
egybilliomod részének egybilliomod része) tartanak mindössze, ezért a részecsék időegységre eső
fluxusa közel esik a csillagokban található ion- és
neutronfluxushoz. Valószínűsíthető, hogy ilyen körülmények közt új (mag)fizikai folyamatokat is meg
lehet majd figyelni” – jegyezte meg Osvay Károly. ¡
A kutatást az Innovációs és Technológiai Minisztérium,
valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
támogatja a Nemzeti Lézeres Transzmutációs Laboratórium
keretében.
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szerzői jog • IP-tudatosság

Közkinccsé váló alkotások H
Az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat mindig szerzői jog védi, ami automatikusan, a mű létrejöttétől kezdve, a szerző halálát követően még hetven évig
van érvényben. A védelem időtartamában országonként
vannak eltérések, sőt kivételek is egyes művek esetében.

Egry József: Aranykapu

A szellemi tulajdon A
felelős kezelése
Szükség van a gazdaság jelentős részét
kitevő kis- és középvállalkozások élénkítésére és innovativitásuk erősítésére.
Ehhez járulhat hozzá az új díj.
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etven év elteltével az alkotások közkinccsé válnak. Magyarországon 2022.
január 1-jétől többek között a Balaton festőjeként is ismert Egry József alkotásai, Almásy
László felfedező, Makkai Sándor lelkész,
André Gide francia vagy Sinclair Lewis amerikai Nobel-díjas író művei, illetve Maróczy
Géza sakkolimpikon alkotásai és a Nagykanizsán született Rosenberg Zsigmond (Sigmund Romberg) zeneszerző szerzeményei
is szabadon felhasználhatók. Molnár Ferenc
művei jövőre ugyanígy szabadon felhasználhatóvá válnak majd, köztük a Pál utcai ﬁúk
is. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy
a szerzői jogi védelmi idő lejárta után bárki
visszaélhet az eredeti alkotók műveivel.
Az Európai Unió legtöbb tagállamában
az alkotás a szerző életében és a halálát követő hetven esztendőn keresztül részesül
védelemben. Kivételek és eltérések azonban
nemcsak a nemzetek, de az egyes művek esetén is felfedezhetők. Például Mickey egérrel
kapcsolatban ugyan 2024-ben lejár a szerzői
jogi védelmi idő, ám a jogokat tulajdonló
Disney körbebástyázta egyéb oltalmakkal is
a karaktert. A Pán Péter pedig örökös szerzői jogi védelmet kapott egy törvénymódosítással, így a jogokat tulajdonló Great
Osmond Street-i Gyermekkórház, amelyre
a szerző, James Matthew Barrie ráhagyta,
továbbra is kap bevételt a regény és a karakterek felhasználása után – de csakis az Egyesült Királyságon belül. ¡

Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) Global Awards néven új
díjprogramot indított el. A cél azoknak a gazdasági, tudományos
és kulturális szervezeteknek az elismerése, amelyek tudatosan alkalmazzák a szellemitulajdon-védelmet. A díj első kategóriájában kis- és
középvállalkozások jelöltethetik magukat. Azok a szervezetek tartoznak
ebbe a kategóriába, amelyek kevesebb mint háromszáz alkalmazottat
foglalkoztatnak, és az éves bevételük nem haladja meg a tizenötmillió
dollárt. Sok, innovációval is foglalkozó vállalkozás azonban nincs tisztában azzal, hogy a szellemi tulajdon és annak védelme hogyan segítheti a gazdasági fejlődésüket, ezért a világszervezet célja – az elismerés
mellett – azon kis- és középvállalkozások megismertetése és példaként
állítása is, amelyek felelősséggel kezelik szellemitulajdon-jogaikat.
A díjra a WIPO 193 tagállamának kis- és középvállalkozásai jelöltethetik magukat 2022. március 14-éig. A díjat első alkalommal ez év júliusában veheti át öt kis- és középvállalkozás. A jelölteket héttagú zsűri
értékeli, és a győzteseket olyan kritériumok alapján fogják kiválasztani,
mint az IP-tudatosság (intellectual property, vagyis szellemi tulajdon),
az innovációban és az üzleti életben való jártasság. A díjazottakat személyre szabott mentorprogram, valamint egyéb támogatási és szponzori formák segítik majd a ﬁnanszírozási lehetőségekhez való könnyebb
hozzáférésben és az üzleti növekedésben. ¡
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Szerző: Bencze Áron

Történelmi léptékű fejlesztések a felsőoktatásban
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter lapunknak adott interjújában történelmi léptékű fejlesztéseknek nevezte a hazai felsőoktatásban végbemenő
folyamatokat. Véleménye szerint ezek a lépések reális esélyt teremtenek arra, hogy
a gazdasági növekedés hajtóereje a következő évtizedben a tudomány, a kutatás és
a felsőoktatás legyen. A tárcavezető kitért arra is, hogy nemzetközi szinten is egyre
vonzóbb a magyar felsőoktatás. A tavalyi kilenc helyett már tizenegy magyar egyetem szerepel a Times Higher Education 2022-es világrangsorában.
Már több mint két éve, 2019 őszén került át az Innovációs
és Technológiai Minisztériumhoz a felsőoktatás irányítása.
Ez a változás elsősorban csak minisztériumok közötti feladatátcsoportosításnak számított, vagy más szemlélettel
is fordultak az egyetemi világ felé?

– A kormány kiemelt célja a gazdaság és a társadalom versenyképességének erősítése, ezért döntött a piacvezérelt innováció, a kutatás-fejlesztés, a felsőoktatás és a megújuló szakképzés egymáshoz szervesen kapcsolódó, komplex rendszerének a kialakításáról.
Az Innovációs és Technológiai Minisztériumban egy hosszú, nyolcéves folyamat zárult le, aminek eredményeként megújult a teljes
magyar felsőoktatási rendszer. Nagy szükség volt erre az átalakításra, ugyanis a világméretű kihívásokra válaszolni képes felsőoktatási
rendszer kialakítása és működtetése szavatolja elsősorban Magyarország gazdasági és társadalmi versenyképességét a jövőben.

Az elmúlt időszakban megoszlottak a vélemények arról,
hogy a diplomások száma alacsony vagy éppen magas
Magyarországon. Európai összehasonlításban hogy állunk
e tekintetben?

– A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya az uniós átlag
közelében van. Azonban a legfontosabb, hogy ne csak a mennyiséget, a minőséget is szem előtt tartsuk. Az új egyetemi struktúrákban a ﬁatalok a gazdaság igényeihez közelebb álló, versenyképesebb tudást szerezhetnek, ami a biztos megélhetés záloga.
A modellváltást követően, tavaly több vagy kevesebb diák
jelentkezett a felsőoktatásba, mint 2019-ben?

– A magyar ﬁatalokban megvan a tudásszomj és a továbbtanulási szándék, hiszen 2021-ben 11 százalékkal többen jelentkeztek
felsőoktatási intézményekbe, mint két évvel ezelőtt. A mintegy
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A 21. század egyetemeinek versenyképes tudást kell adniuk, amellyel a ﬁatalok boldogulnak a munkaerőpiacon, ugyanakkor a vállalkozások az egyetemek innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységéből tudnak proﬁtálni. A világméretű kihívásokra válaszolni képes felsőoktatási rendszer kialakítása és működtetése szavatolja elsősorban Magyarország gazdasági és társadalmi versenyképességét a jövőben.

110 ezer jelentkező közül 82 ezren nyertek felvételt, közel nyolcvan
százalékuk pedig államilag támogatott formában kezdhette meg
felsőfokú tanulmányait.

Már 2014-ben, az Ön által említett kormányzati stratégia is
azt mutatta be, hogy komoly változásokra van szükség ezen
a területen. Milyen előzetes lépéseket kellett ahhoz megtenni, hogy a modellváltást elindíthassák?

Mekkora a külföldi hallgatók száma, és hogyan változott
ez az elmúlt években?

– Amikor megszületett a stratégia, valóban felsoroltuk, milyen
típusú problémákat látunk, és hogy mi lenne rájuk a megoldás.
Röviden úgy foglalhatjuk össze, hogy változást szerettünk volna
elérni a külföldi példák felhasználásával, a nemzetköziesítéssel,
az intézményi autonómia erősítésével, az államtól való távolság
növelésével, a ﬁnanszírozás kiszámíthatóságának megteremtésével, valamint a teljesítményelv és az intézményi felelősség növelésével. Majd a két évvel későbbi, felülvizsgált változatban már

– Az országhatáron túlról nézve is egyre vonzóbbak a hazai felsőoktatási intézmények. A Fokozatváltás a felsőoktatásban nevet
viselő stratégia kiemelt célként kezeli a magyar egyetemek nemzetközi szerepének, kapcsolatainak megerősítését. A külföldi hallgatók száma a 2013-as 23 ezer főhöz képest már a tavaly zárult
tanévben megközelítette a 2023-ra előirányzott 40 ezret.

Innovációs parkká alakul a győri gyár

Palkovics László a fejlesztés első ütemének alapkőletételén mondott
beszédében kiemelte, a kormány létrehozott egy 2700 milliárd forintos
fejlesztési programot a magyar felsőoktatás fejlesztésére, amelynek
egyik alapvető célja az, hogy az egyetemeket bekapcsolják a gazdasági környezetbe. Elmondta, hogy ennek az eszközei a tudományos és
innovációs parkok, amelyek megteremtik a kapcsolatot a felsőoktatási
és a gazdasági szereplők között. A győri egyetem két ilyen science
parkot is működtet, a győri mellett egyet Zalaegerszegen. A tárcavezető
reményét fejezte ki, hogy a felsőoktatási intézmény Mosonmagyaróváron is kialakít egyet a közeljövőben az élelmiszer-gazdasági technológiához kapcsolódva. Palkovics László emlékeztetett arra is, hogy az
egyetem lassan, ugyanakkor biztosan kezdett el építkezni évekkel
ezelőtt, amikor a műszaki területen erősített. Azóta átvette a mosonmagyaróvári Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi Kar működtetését; Zalaegerszegen, a Zalazone tesztpálya mellett építi a campust,
Budapesten felnőttképzési központot működtet, és az elsők között
fogadta el a működésistruktúra-váltást – emelt ki több fontos elemet
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Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Négyezer négyzetméter alapterületű tudományos és innovációs parkot
hoz létre a Széchenyi István Egyetem a volt Győri Keksz- és Ostyagyár
kockaépületében; a beruházást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Operatív Programban elnyert 6,7 milliárd forintos támogatásból valósítják meg.

a folyamatból a miniszter. A győri tudományos és innovációs
park az egyetem, a kutatóintézetek és technológiaorientált
vállalatok együttműködésének ösztönzésével segíti Győr és
a nyugat-magyarországi kiemelt gazdasági övezet pozicionálását a tudásalapú gazdaságban. Serkenti az egyetem és
a vállalkozások közötti kommunikációt, spin-off és startup
vállalatok létrehozását, a technológia-transzfert, a gyakorlatorientált képzést, elősegítve a piacvezérelt kutatásokat.
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azt is leírtuk: az egyetemeknek nem biztos, hogy az állami fenntartás a jó irány. Megnéztük a többi között Ausztriát és Németországot, ahol lényegesen függetlenebb a működés. Elsőként azonban
meg akartuk érteni a felsőoktatás működését, mondván, csak ezután következhet az alapos strukturális változás.
A modellváltás versenyképesebbé teszi a magyar egyetemeket?

– A modellváltás lehetőséget teremt az eddiginél rugalmasabb és
kiszámíthatóbb működési környezet kialakulásához, amely magával hozza a képzési színvonal emelkedését is. Az alapítványi modellben való működés helyességét mutatja a nemzetközi gyakorlat
is, hiszen a 28 ezer egyetem közül a legjobb tíz egyetemből hét
alapítványi formában működik.
Eddig 21 egyetemet szervezett ki az állam alapítványi fenntartásba. Milyen elvárásokat fogalmaztak meg az új struktúrában működő intézményekkel szemben?

– A modellváltó egyetemek a helyi társadalmi élet, az értelmiségképzés és a gazdaságfejlesztés motorjaiként biztosíthatják a képzési, kutatási, innovációs, művészeti, sport- és kulturális szolgáltatási
hátteret régiójuk és az ország versenyképességének növeléséhez.
Jelenleg 21 kuratóriumi elnök és több mint száz kuratóriumi tag felel az oktatási és kutatási teljesítmény javításáért.
Mitől lehet ez a struktúra sikeresebb, mintha az állam felelne a területért?

– Az alapítványok tagjai szakterületük kiváló ismerői, akik tapasztalatukkal hozzájárulhatnak az intézmények korszerűsítéséhez
és nemzetközi elismertségéhez. A kuratóriumokban fontos a tagok személyes elköteleződése az intézmény és környezete iránt,
függetlenül attól, hogy politikusról vagy tudós emberről van szó.
Érdemes megnézni, Varga Judit mennyi energiát fektet a Miskolci
Egyetem jövőjébe, és ezt nem igazságügy-miniszterként teszi, hanem a városhoz és az egyetemhez kötődő személyként.
Milyen szerepe lesz az államnak a jövőben felsőoktatás
területén?

– Az egyetemek kiemelkedő társadalmi értékteremtő szerepet
töltenek be, nélkülözhetetlen katalizátorai a fenntartható növekedésnek, az innovációs teljesítmény fokozásának, a tudásalapú
gazdaság kialakításának. Új fenntartói és ﬁnanszírozási modelljük
a magyar hagyományokra és adottságokra tekintettel az állami
szerepvállalást megőrizve teremt lehetőséget a magánintézményi
működés rugalmasabb kereteinek kiaknázására. A nemzetközi
példák alapján az állam nem vonul ki az átalakuló intézmények
életéből, hanem a felsőoktatási szolgáltatások megrendelőjévé,
fenntartóból partnerré válik. Az alapítványi fenntartásban működő intézményekben idén szeptembertől a hazai hallgatók több
mint 70 százaléka, 180 ezer egyetemista tanul. Az új modellben
biztos és kiszámítható ﬁnanszírozási rendszer jön létre, amely
25 éves keretmegállapodásokon és hatéves közfeladat-ﬁnanszírozási szerződéseken alapul. Az osztrák mintára kidolgozott megoldás előnye, hogy a középtávú intézményi támogatást előre

Az állam nem vonul ki az átalakuló intézmények életéből, hanem a felsőoktatási szolgáltatások megrendelőjévé, fenntartóból
partnerré válik. Az alapítványi fenntartás előnye, hogy a középtávú intézményi támogatást előre rögzített teljesítmény- és minőségmutatókhoz kötve, az eltérő feladatok sajátosságait ﬁgyelembe véve határozza meg. Az új, teljesítményalapú, háromlábú ﬁnanszírozás biztosítja az egyetemen keresztül történő közfeladat-ellátást, növeli az intézmény tudományos teljesítményét, és az alapvető
működés fenntartása mellett fejlődési pályára állítja azt.

innováció

2022. január–február

innotéka
inn

25

versenyképesség, nemzetköziesítés, autonómia, finanszírozás, teljesítményelv, felelősség

A 2010 előtti ráfordításokhoz képest mára megkétszereződtek a felsőoktatási és kutatás-fejlesztési főösszegek. 2022-ben összesen
több mint 1000 milliárd forint hasznosul a felsőoktatásban. A kormány jövőre pedig ﬁnanszírozza az intézmények által előterjesztett
2700 milliárd forintos fejlesztési igényt. A bruttó nemzeti össztermék mintegy két százalékára rúgó átlagos éves egyetemi forrásmennyiség az uniós tagállamok átlagos GDP-arányos költéseinek jóval több mint a duplája.

rögzített teljesítmény- és minőségmutatókhoz kötve, az eltérő feladatok sajátosságait ﬁgyelembe véve határozza meg. Az új, teljesítményalapú, háromlábú ﬁnanszírozás biztosítja az egyetemen keresztül történő közfeladat-ellátást, növeli az intézmény tudományos teljesítményét, és az alapvető működés
fenntartása mellett fejlődési pályára állítja azt.
Elsőként a Corvinus Egyetemen valósult meg a modellváltás. Az eredményeken már látszik, hogy ott kezdődött meg ez a folyamat?

– Egyértelműen pozitív elmozdulást tapasztalunk! 2021-ben 27, illetve 39 százalékkal nőtt azoknak a jelentkezőknek a száma, akik elsőként a Corvinus alap-,
illetve mesterképzéseit jelölték meg.
Tavaly hány milliárd forint volt a hazai felsőoktatásra szánt keret? Idén
mennyi jut erre a területre, és mi várható az elkövetkező években?

– Az egyetemeket a valaha volt legnagyobb mértékű képzési és kutatási fejlesztésekkel segítjük hozzá a közös célok eléréséhez. A kormány a 2010 előtti

ráfordításokhoz képest mára megkétszerezte a felsőoktatási és kutatás-fejlesztési főösszegeket. 2022-ben
összesen több mint 1000 milliárd forint hasznosul
a felsőoktatásban. A kormány a következő években
kész ﬁnanszírozni az intézmények által előterjesztett
mintegy 2700 milliárd forintos fejlesztési igény maradéktalan megvalósítását. A bruttó nemzeti össztermék mintegy két százalékára rúgó átlagos éves egyetemi forrásmennyiség az uniós tagállamok átlagos
GDP-arányos költéseinek jóval több mint a duplája.
Magyarországon még sosem állt ekkora összeg a felsőoktatás rendelkezésére.
A meghirdetett felsőoktatási kollégiumfejlesztési terv mekkora költségvetéssel indult, és milyen célokat fogalmaztak meg benne?

Fókuszban a tudomány: átadták a Science Park Szeged
első létesítményét
Január 11-én ünnepélyes keretek között
adták át az ELI ALPS Lézeres Kutatóközpont mellett elterülő Science Park Szeged
első létesítményeként a Szegedi Tudományegyetem Inkubátorházát, amely a Magyar
Molekuláris Medicina Kiválósági Központ
(Hungarian Centre of Excellence for Molecular Medicine; HCEMM) székhelyeként
működik a jövőben.
Az Inkubátorház felújításával első nagy
mérföldkövéhez ért a Science Park Szeged
projekt. Palkovics László az ünnepségen
arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a magyar
szakemberek munkáját a kutatói életpálya
támogatásával és világszintű infrastruktúra létrehozásával ösztönzik. Hozzátette:
a pandémia idején a kormány komoly
erőfeszítéseket tett a magas hozzáadott
értéket előállító munkahelyek megőrzé-
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sére, aminek köszönhetően a legnehezebb
időkben 1500 cég tartotta meg a kutatóit.
A tárcavezető kitért arra is, hogy Magyarországon a kutatói létszám a 2010-es
31 ezerről tavaly 60 ezerre emelkedett,
országszerte pedig 14 tudományos innovációs parkot alakítanak ki, ezek egyike
a Science Park Szeged. Az átadón az Innovációs és Technológiai Minisztérium
együttműködési megállapodást kötött
az Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriummal (EMBL). Ezzel kapcsolatban
a miniszter megemlítette, hogy hazánk
2017 óta tagja az EMBL-hálózatnak, azóta
a kormány minden feltételt biztosít ahhoz,
hogy a magyar kutatók részesei lehessenek a nemzetközi szervezet munkájának.
Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos

innováció

és nemzetközi elnökhelyettese elmondta,
hogy az Európai Unió azért indította útjára a Widening programokat, hogy olyan
együttműködések jöjjenek létre, amelyek
lehetővé teszik, hogy az európai uniós
intézmények és a hazaiak együtt, egy
program keretében működve emeljék
majd magasabb szintre a kutatás-fejlesztést és az innovációt.
A HCEMM kutatói az egészséges öregedéssel kapcsolatos kutatással és fejlesztéssel foglalkoznak. Kutatásaik elsősorban az immun-gyulladásos betegségekre,
a szív- és érrendszeri betegségekre, a
genomikai instabilitásra, a rákkutatásra,
valamint a fertőző betegségekre fókuszálnak. A mai napig közel 150 cikket publikáltak a HCEMM kutatói tudományos szaklapokban, és több szabadalmat nyújtot-
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– A fejlesztések célja, hogy a hallgatók modern körülmények
között, korszerű képzésben vehessenek részt. Az Országos Kollégiumfejlesztési Stratégia keretében minden évben egymilliárd
forint támogatást kap a kollégiumok felújítása, korszerűsítése,
és komplex campusfejlesztések keretében is újultak meg, épültek
fel kollégiumok. Az intézmények gazdálkodási helyzetét a baloldali kormányok terhes örökségeként nagyban megnehezítették az elhibázott, pazarló PPP-finanszírozásban megépített létesítmények költségei.
Jelenleg 52 ezer kollégiumi férőhely áll a hallgatók rendelkezésére, ezzel a kollégiumba jelentkezők több mint négyötödének biztosított a szállása. A 2017-ben létrejött 220 milliárd forint keretöszszegű országos felsőoktatási kollégiumfejlesztési terv is látványos
eredményeket hozott főként vidéken, idén szeptemberben így már
mintegy nyolcezer diák költözhet felújított kollégiumba. Jelentős
segítség a felsőoktatási intézmények gazdálkodásában, hogy mindegyikük mentesül az épületfejlesztéseikhez a baloldali kormányok
által 2010 előtt megkötött, hátrányos finanszírozási konstrukciók
tetemes adósságterhei alól. A 2021-ben lezárult folyamat végére
mintegy 50 kiváltás történt meg, összesen közel 150 milliárd forint
értékben.
Miképp alakultak az oktatói bérek az elmúlt években? Az életpályamodell milyen stabilitást tud majd adni a felsőoktatásban
dolgozóknak?

– Négy évvel ezelőtt 14 ezer oktatót, kutatót érintett a kormány 27 százalékos béremelési programja. Tavaly ősszel és idén januárban, két lépcsőben újabb több mint 30 százalékkal növekszik az állami, egyházi és
a modellváltó intézményekben dolgozók keresete is. A magyar egyetemek tovább javuló versenyképességéhez, a magas színvonalú, korszerű
képzések érdekében elengedhetetlen az oktatók, munkatársak anyagi
megbecsültsége. A kormány csak 2022-ben összesen mintegy 64 milliárd
forintnyi forrást biztosít a béremelések fedezetéül.

Hogy állnak a hazai felsőoktatási intézmények a legfrissebb egyetemi rangsorokban? Érzékelhető előrelépés az elmúlt évekhez képest?

– Nemzetközi szinten is egyre vonzóbb a magyar felsőoktatás. A tavalyi kilenc helyett már tizenegy magyar
egyetem szerepel a Times Higher Education 2022-es világrangsorában. Ezen a világ száz országának legjobb 1600
egyetemét vizsgáló ranglistán a Semmelweis Egyetem
az igen előkelő 277. helyen áll, hatalmasat lépve előre
a tavalyi 426. helyről. Ezzel az idén modellt váltó budapesti orvosi egyetem érte el a második legnagyobb helyezésjavulást az európai egyetemek közül, ami tovább
növeli a külföldi hallgatók eddig is meglévő érdeklődését
az intézmény iránt. Van még mire büszkének lenni, hiszen az eddig is jó helyezést elérő magyar egyetemek köre
két modellváltáson átesett egyetemmel, az Óbudai Egyetemmel és a Pannon Egyetemmel bővült.
Személy szerint mit vár a modellválltástól 2025-re?
Miben fog előrelépni elsősorban a magyar felsőoktatás?

– Az egyetemeken versenyképes tudást kell adni, amellyel
a ﬁatalok boldogulnak a munkaerőpiacon, a másik oldalon
pedig a vállalkozások az egyetemek innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységéből tudnak proﬁtálni. Emellett
rögzítettük, hogy újra kell gondolni az irányítást, eszerint
haladunk előre azóta folyamatosan. A történelmi léptékű
fejlesztések esélyt teremtenek arra, hogy a gazdasági növekedés hajtóereje a következő évtizedben a tudomány, a kutatás és a felsőoktatás legyen. Az egyetemeink nemzetközi
versenyképességének és oktatási színvonalának növelésével,
minőségi képzési infrastruktúrájának felépítésével regionális tudásközponttá válhatnak. ¡

tak be a tevékenységükhöz kapcsoló dóan.
Dr. Christoph Sensen, a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ ügyvezető igazgatója a HCEMM céljairól szólva
kifejtette, olyan diagnosztikai módszerek és
kezelési lehetőségek megvalósítására törekednek, amelyek javítják az életminőséget,
és egyúttal hozzájárulnak az egészségügyi
költségek csökkentéséhez is. A Magyar
Molekuláris Medicina Kiválósági Központ
az elmúlt években folyamatosan fejlődött,
megszerezve a Nemzeti Laboratóriumi
státuszt, 2021 végén pedig a Kiváló Kutatási
Infrastruktúrák közé is bekerült. A központ
meghatározó szereplője lesz a nemzetközi
kutatásoknak a jövőben, ez pedig új dimenziókat nyit a biotechnológiai szolgáltatóipar
betelepülésének is. A Science Park Szeged
fejlesztésének következő lépése az elektromobilitás korszakának kihívásaira fókuszáló
Járműipari Kompetencia Központ épületének kialakítása lesz.
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Javulhat a telepeken
tartott állatok jólléte
A múlt év végén megszületett a kóbor állatok befogásával, tulajdonjogának átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról szóló kormányrendelet.

fogás körülményeiről. Az egészséges állatok minimális tartási
ideje 14-ről 45 napra emelkedik. Minden állat mikrochippel megjelölve, veszettség ellen beoltva, ivartalanítva vagy ivartalanítási
kötelezettséggel, féreghajtóval kezelve, írásbeli megállapodással
adható majd örökbe, azonban minden esetben törekedni kell
az eredeti gazda megtalálására. A rendelet meghatározza a minimum tartási területet, egyes minimális ellátási követelményeket és
a csoportos tartás szabályait is. A változások egy része január 1-jén
lépett hatályba, a többi pedig július 1-jén lép hatályba. ¡

A

rendelet részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét és ellenőrzését, továbbá lehetővé teszi az ebrendészeti, illetve gyepmesteri szolgáltatás egységesítését, működési
kereteinek meghatározását, valamint szabályozási köre kiterjed
a telepek létesítésétől egészen a tartással kapcsolatos napi feladatok meghatározásáig. A rendelet értelmében az önkormányzatoknak saját ebrendészeti ellátással vagy szerződéssel kell rendelkezniük. Az ebrendészeti, gyepmesteri telepeknek kötelező
lesz sorszámozott, időrendi nyilvántartást vezetniük a befogott,
illetve leadott állat fajáról, fajtájáról, ivaráról, koráról, ismertetőjegyéről, egyedi azonosítójáról, immunizáltságáról, illetve a be-

A hobbihorgász mindent lát
Jóllehet az ökológiai kutatásokban egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a természettel együtt élő halászok, vadászok, juhászok helyi ökológiai tudásának, de csak az utóbbi
évtizedben gondolják úgy a tudósok, hogy a hobbihorgászok
ismeretei is hozzájárulhatnak a tudományos kutatásokhoz.

H
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azánkban nyolcszázezer regisztrált horgász van, ők alkotják a felszíni vizeket használók
legnépesebb táborát, ezért érdemes párbeszédet kezdeni velük a vizek állapotáról, védel-
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méről. Az ELKH Ökológiai Kutatóközpont
szakemberei első lépésként a horgászok
vízinövény-ismeretét mérték fel, és eddigi
eredményeiket a Journal of Ethnobiology
and Ethnomedicine szakfolyóiratban tették közzé. Három helyszínen készítettek
interjúkat horgászokkal: a Velencei-tónál,
a Keleti-főcsatornánál, illetve egy Debrecen melletti horgásztónál, és az ökológusok a beszélgetések során rögzítették azt
is, hogy mennyi ideje horgásznak, illetve
hogyan viszonyulnak a természethez.
„A vizsgálat során 24 vízi- vagy vízparti
növény képét mutattuk meg, melyek közül
a horgászok átlagosan 4,6 fajt tudtak néven nevezni, és további 7,4-et felismertek,
bár megnevezni nem tudtak. Vagyis a bemutatott növények felét ismerték fel a horgászok” – mondta Löki Viktor tudományos munkatárs, a kutatás vezetője.
Az eredményekből arra következtetnek az ökológusok, hogy a hobbihorgászok fontos ismereteket sajátítanak el az
élővilágról, amit képesek magabiztosan
felidézni, és önkéntelenül megﬁgyelnek
olyan helyi jelenségeket, amelyek nem kifejezetten érdeklik őket, sőt az sem feltétlenül tudatosul bennük, hogy ismereteket
gyűjtenek a növényekről. ¡
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Szerző: Horváth Dániel

A klímaváltozás határozza
majd meg az emberi élet
lehetőségeit

A klímaváltozás az életünk minden részét érinteni fogja. Korántsem csupán azokon a területeken (például a mezőgazdaságban és a téli sportlehetőségekben) érezteti majd hatását, ahol
már ma is nyilvánvaló, de átfogó társadalmi, gazdasági és demográfiai változásokat indíthat
be. Az éghajlatváltozás társadalmi hatásairól rendeztek konferenciát tavaly novemberben
a Pannon Egyetemen; a rendezvény szervezőjével, András Ferenccel, a Pannon Egyetem
Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi Intézetének
igazgatójával beszélgettünk arról, hogy mi vár mindannyiunkra.

V

annak a Földnek olyan tájai, ahol a globális felmelegedés lassan szó szerint ellehetetleníti az emberi életet.
Ausztráliában vagy az északi félgömb elsivatagosodó
országaiban a nyári hőhullámok nemcsak kellemetlenséget okoznak, hanem emberéletet követelnek. A The Lancet
orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerint a szélsőséges forróság világszerte ötmillió ember halálát okozza évente. A hőhullámok által leginkább sújtott fejlett országok nagyvárosaiban egyre
inkább felismerik, hogy milyen valós veszélyről van szó.
Athénban például, amely egy felmérés szerint a forróság által leginkább veszélyeztett európai nagyváros, már a hőhullámok
kezeléséért felelős szakértők is dolgoznak a városnak. Ez azért is
indokolt, mert tavaly nyáron Athén az évtizedek óta legbrutálisabb
hőhullámot szenvedte el. A hőmérséklet 46,3 Celsius-fokig szökött

fel, és országszerte több mint 140 erdőtűz pusztított. Augusztus
első hetében ez 1400-zal több ember életét követelte, mint az azt
megelőző öt év átlaga (a covid-halálozáson felül). A globális felmelegedés – ez már egyértelmű – olyan súlyos társadalmi, gazdasági
és egészségügyi károkat okoz, hogy a görög hatóságok azon gondolkoznak, hogy az emberek tudatosságának erősítése érdekében
a hőhullámoknak is neveket és fokozatokat adnak majd, hasonlóan
a ciklonokhoz és a tornádókhoz. Ez talán segít megértetni az emberekkel, hogy itt nem valamiféle elvont problémáról, hanem a mindennapi életmódjukat veszélyeztető katasztrófahelyzetről van szó.
A klímaváltozás megﬁgyelését, kutatását immár nem lehet
egy-egy tudományágra (a klimatológiára vagy a meteorológiára)
koncentrálni, hanem minden diszciplínának (természet- és társadalomtudományoknak egyaránt) ki kell vennie a részét az emberi-

zöldkörnyezet

2022. január–február

innotéka
inn

29

átalakulás, tűrőképesség, alkalmazkodás, társadalmi változások, megoldási lehetőségek

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a klímaváltozás megállítására, esetleg visszafordítására nincs esély, ezért egyre inkább az alkalmazkodásra
tevődik a hangsúly. Arra kell ﬁgyelnünk, hogy mit tudunk tenni a túlélés, az alkalmazkodás érdekében, ám komoly kihívást jelent,
hogy jelenleg nincs általánosan elfogadott elmélet, hogy melyek a legfontosabb intézkedések, hogyan kellene ellentételezni a klímaváltozás várható hatásait. Ez azzal fenyeget, hogy az erőfeszítések szétaprózódnak, és összességében eredménytelenek lesznek.

ség sorsát érintő, évszázadok óta legnagyobb átalakulás vizsgálatából. Mind nyilvánvalóbb az is, hogy a klímaváltozás megállítására,
esetleg visszafordítására gyakorlatilag nincs esély (talán sosem
volt), ezért egyre inkább az alkalmazkodásra tevődik a hangsúly.
„Nem az a kérdés, hogy ez a változás bekövetkezik-e vagy sem,
mert már egészen biztos, hogy bekövetkezik. Magára a folyamatra
egyre kisebb hatással vagyunk, így arra kell ﬁgyelnünk, hogy mit tudunk tenni a túlélés, az alkalmazkodás érdekében – mondja András
Ferenc intézetigazgató. – A klímaváltozás az emberiség történetének legnagyobb kihívása. Egyrészt globális problémáról van szó,
amely nem egy országot vagy régiót érint, hanem az egész bolygót.
Másrészt a hatása generációkon átívelő, nem néhány évig vagy évtizedig fog tartani. Végül pedig az okozza e kihívás döbbenetes méretét, hogy jelenleg nincs a kezeléséről általánosan elfogadott elmélet.”

Nincs közmegegyezés az alkalmazkodásról
A klímaváltozás nem új keletű, hiszen az ipari forradalmakhoz
kötődik, amelyek közül az első már a 18. században elkezdődött.
Hogy mégis mára vált akuttá a probléma, annak az az oka, hogy
napjainkra gyülemlettek fel annyira az ember okozta légköri változások, hogy globális hatásuk már az egész éghajlati rendszer
stabilitását veszélyezteti. Ezért most kell igazán alkalmazkodnunk
hozzá, hiszen a hatásai napról napra szűrődnek át a mindennapjainkba. Az alkalmazkodás mikéntjéről, a szükséges tennivalókról azonban nincs közmegegyezés. Ennek András Ferenc szerint részben az az oka, hogy nehezen felmérhető, nagy léptékű
a változás, emiatt az emberiség jelenleg csak tehetetlenül nézi
a történéseket, másrészt meg teljesen pontosan leírni sem tudjuk
az átalakulás részrendszerekre gyakorolt hatásait.
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Vagyis olyan átalakulással szembesültünk, amelynek egészét
nem is látjuk át, de amit látunk belőle, az is olyan sokrétű, hogy
az emberiség elveszíti a fókuszt. Nem lehet kijelölni egyetlen
fő hatást, amit egyértelműen minden más elé kellene helyezni.
Ezért aztán természetes, hogy nézeteltérések támadnak azt illetően, hogy melyek a legfontosabb intézkedések, hogyan kellene
ellentételezni a klímaváltozás várható hatásait. Ez azzal fenyeget,
hogy az erőfeszítések szétaprózódnak, és összességében eredménytelenek lesznek.
Mit tudnak ehhez a küzdelemhez hozzátenni a társadalomtudósok, illetve a humán tudományok kutatói?
„A természettudósok általános megközelítése szerint ez egy természeti folyamat, a változások tőlünk függetlenül is végbemennek,
és ilyen értelemben az ember másodlagos szereplője, csupán elszenvedője a történetnek – állítja András Ferenc. – A társadalom- és
humán tudósok megközelítése ezzel éppen ellentétes. Bár természetesen elfogadják a természettudományos megﬁgyelések tényszerűségét, de az embert elsődleges szereplőnek tekintik a rendszerben.
A klímaváltozás ugyanis e hozzáállás szerint csak az ember szempontjából fontos. Nyilván más bolygókon is történhetnek éghajlatváltozások, de mivel ott nem élnek emberek, ezért azok jelentősége
a mi szempontunkból elhanyagolható.”
Vagyis a társadalomtudományoknak a klímaváltozás az emberi
közösségekre gyakorolt hatása miatt hangsúlyos. E természeti jelenség azért vált elsődleges veszélyhelyzetté, mert az emberi élet
lehetőségeit fogja meghatározni – illetve már napjainkban is érezteti a hatását. Ez a hatás is rendkívül sokrétű. Az éghajlat megváltozása befolyásolja a mezőgazdaság termelékenységét, az élelmiszer-ellátás lehetőségeit, illetve az egészségügyi kockázatokat
is. Az emelkedő hőmérséklet és az átrendeződő csapadékviszo-
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nyok alapvetően meghatározzák azt, hogy az egyes régiókban
milyen élelmiszer-növényeket tudnak termelni, és elegendő lesz-e
a termés az ott élő emberek számára.

Az életmódunkat fenyegető támadások
A termésátlagokat nem csupán a növények környezeti tűrőképessége fogja meghatározni, hanem az is, hogy a klímaváltozás hatására átrendeződő élőhelyű növényi károkozó rovarok mekkora
pusztítást képesek véghez vinni az állományokban. Afrikában immár rendszeresek a korábban csak nagy ritkán előforduló sáskajárások. A sáskarajok, amelyek sok millió vagy milliárd egyedből
állnak, hatalmas kiterjedésűek, és képesek egész országok mezőgazdasági termését tönkretenni. A meleg éghajlathoz alkalmazkodott kártevőket vagy kórokozókat szállító rovarok elterjedési
területei egyre északabbra húzódnak, ahogy a melegedéssel ott is
alkalmassá válik számukra a klíma.
A konferencia egyik előadása szerint a korábban csak a déli
országokra jellemző kullancsfajok folyamatosan húzódnak észak
felé, ahol ez a veszély felkészületlenül éri az állatokat és az embert
is. Ahol a parazita és a gazdaszervezet már régóta együtt él, ott
a gazdákban bizonyos fokú ellenálló képesség általában kialakul
az élősködőkkel szemben (vagy az immunrendszer alkalmazkodik,
vagy az elkerülést segítő viselkedések révén). A rovarok és kórokozók fenyegetésére pedig sokkal kevésbé tud az ember aktívan reagálni, mint a látványos időjárási veszélyekre.
„Olyan helyről érkezhetnek az életmódunkat fenyegető támadások az éghajlatváltozás következményeként, amire nem is gondolnánk. Ha egy térség elsivatagosodik, és így az addig ott lakók
már nem képesek elegendő élelmet termelni, akkor elköltöznek

onnan. De az teljesen felkészületlenül érheti őket, ha megérkezik
egy korábban soha nem látott apró rovar, amely kórokozót hordoz magában, és ez olyan megbetegedéshullámot vált ki, amelyre
az egészségügyi ellátórendszer sincs felkészülve – magyarázza András Ferenc. – Ez is része a globális változásoknak, és olyan sok minden történik velünk egyszerre, hogy az ember nem is tudja, mire
ﬁgyeljen. A problémák olyan tömegben jelentkeznek, és ez oly mértékben fog növekedni a jövőben, ami már meghaladja az emberi
elme befogadóképességét.”
Hiába egyértelmű a klímaváltozás ténye, illetve az általa okozott
veszélyhelyzet, az emberek jelentős része egyszerűen unja a témát.
Bár a legtöbben értesülnek a jelenségről, a felszínes csevegések során meg is jegyzik, hogy sajnálják, ami történik, és egyetértenek
a környezetvédelem fontosságával. Még ha saját bőrükön érzik
is az ellenlépések kényszerét, mégsem tesznek semmit. A negatív
klímahírek szinte nap mint nap érkeznek a sajtóból, a melegrekordok sorra megdőlnek, az északi-sarki jég kiterjedése évről évre soha nem látott minimumot ér el, a legtöbb ember azonban ezeket
az információkat már csak aﬀéle kis színes hírnek tartja, miközben
különösebben nem foglalkoztatja a kérdés. De vajon hogyan viszonyulunk az életmódunkat alapvetően veszélyeztető kérdéshez?
András Ferenc és munkatársai végeztek egy attitűdvizsgálatot,
amelyben az emberek klímaváltozással kapcsolatos hozzáállását
kutatták 2021 tavaszán. Ebből egyebek között az derült ki, hogy
a sajtóban a klímahírek elvesznek a bulvár- és más aktuális hírek
között. Márpedig ha az emberek jobban érdeklődnének az éghajlattal kapcsolatos történések iránt, nyilván a média is nagyobb
teret szentelne a témának. „Ha a médiabeli megjelenések révén
próbáljuk leírni az emberek érdeklődését a klímaváltozás iránt, akkor azt kell mondanunk, hogy nagyon nehéz elérni az ingerküszö-
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büket. Ettől függetlenül hatalmas a média felelőssége abban, hogy
megértesse az emberekkel a probléma nagyságát, és tájékoztassa
őket az életüket is alapvetően befolyásoló éghajlati változásokról”
– jelenti ki András Ferenc.

A szegény országokra hárított károk
Közkeletű vélekedés a klímaváltozással kapcsolatban – és részben
ez magyarázza a témát övező részleges érdektelenséget –, hogy
a következmények a harmadik világ társadalmát fogják igazán komoly kihívások elé állítani, ezért ott várhatók valóban érzékelhető
társadalmi változások. Ezzel szemben a fejlett világban elegendő
forrás áll majd rendelkezésre ahhoz, hogy a negatív hatásokat ellensúlyozni tudják, így azok nem jelentenek problémát az emberek mindennapi életében, vagyis nem indokolja majd semmi, hogy
emiatt tényleges társadalmi változások történjenek. De vajon tartható-e ez a vélekedés?
Az intézetigazgató egyetért azzal, hogy a klímaváltozás negatív
hatásai súlyosabban fogják érinteni a harmadik világ szegényebb
A klímaváltozás egységesen az egész bolygót érinti. Van,
ahol az eddigi felmelegedés pozitív következményekkel jár.
Hatalmas területek válnak mezőgazdaságilag hasznosíthatóvá,
amelyek korábban a szinte örökös fagy miatt hozzáférhetetlenek voltak. Kereskedelmi útvonalak rendeződnek át, és
az északi-sarki tenger alatt rejtőző ásványkincsek is kiaknázhatóvá válnak. Ugyanakkor például a szibériai talaj felengedésével a földből évezredek óta fogságba esett gázok törhetnek
a felszínre, melyek légkörbe kerülésének környezeti hatása
kiszámíthatatlan, ám feltételezhető, hogy jelentős.
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országait – ahogy minden krízis jobban megviseli a szegény közösségeket, mint a gazdagokat, amióta világ a világ. Ugyanakkor
nem számíthatunk arra, hogy a klímaváltozás a természeti jelenségek szintjén másképpen fog érvényesülni az adott régió jövedelmi
viszonyaitól függően. Magyarul: az éghajlatváltozás nem válogat,
ugyanúgy lecsaphat a szegényebb és a gazdagabb országokra.
A klímaváltozás egységesen az egész bolygót érinti, az eltérések
az alkalmazkodóképesség különbségeiből adódnak majd. Ám az
alkalmazkodás hatásai sem maradnak elszigeteltek. Elképzelhető,
hogy a gazdagabb régiók úgy fogják ellentételezni a felmelegedés
hatásait, hogy a negatív következményeket gyakorlatilag „rátolják”
a szegényebb, és így kisebb érdekérvényesítő képességgel rendelkező országokra.
Ugyanakkor a legnagyobb országok viselkedését is jelentősen
átalakíthatják a globális felmelegedés várható következményei.
Oroszország roppant méretű területeket birtokol Észak-Ázsiában,
és az ő szempontjából az eddigi felmelegedés főként pozitív következményekkel járt. Hatalmas területeket tettek ugyanis mezőgazdaságilag hasznosíthatóvá, amelyek korábban a szinte örökös fagy
miatt hozzáférhetetlenek voltak az élelmiszer-termelés számára.
Emellett az Északi-tengeren – az északi-sarki jégsapka visszahúzódásával – korábban járhatatlan hajózási útvonalak nyíltak meg.
A kereskedelmi útvonalak átrendeződnek, és az északi-sarki tenger alatt rejtőző ásványkincsek is kiaknázhatóvá válnak. Ez a magyarázata annak, hogy miért igyekszik az összes északi ország saját
fennhatóságát biztosítani az Északi-sark felett.
E nem kifejezetten negatív hatások miatt az orosz vezetés eddig más országoknál jóval kisebb jelentőséget tulajdonított a klímaváltozásnak. Ebben persze a földgáz- és kőolajipar is fontos szerepet játszhatott, hiszen a fosszilis energiahordozók Oroszország
legfőbb exportcikkei közé tartoznak, miközben a klímaváltozás
lassítására irányuló erőfeszítések főként e fosszilis energiahordozók használatának visszaszorítását célozzák. Ez egyértelműen káros Oroszország számára gazdaságilag, az országban pedig a gázés olajipari cégek lobbiereje óriási.
Viszont az utóbbi években – derült ki a Pannon Egyetemen rendezett konferencia egyik előadásából – az orosz vezetés éghajlatváltozással kapcsolatos álláspontja változóban van. Kiderült ugyanis, hogy a szibériai permafroszt (állandóan fagyos talaj) felengedésével a földből évezredek óta fogságba esett gázok törhetnek
a felszínre. Ezek bekerülnek a légkörbe, és környezeti hatásuk kiszámíthatatlan lesz. A terület nagysága miatt azonban sejthető, hogy
ez a hatás jelentős. Ennek ellenére a lehetőségek is határtalannak
látszanak a felmelegedő Szibériában. Vannak üzleti körök, amelyek
érdekeltek a szibériai városépítésben, sőt egyesek azt is felvetik,
hogy idővel a fővárost is keletebbre lenne érdemes helyezni.
Miközben a klímaváltozás biztosan jelentős társadalmi változásokat generál, ezeket pontosan előre jelezni szinte képtelenség.
Mindezek ellenére léteznek már lehetséges forgatókönyvek. Ezek
egy része azt jövendöli, hogy a kritikussá váló környezeti kontextusban a rendpárti politikai erők fognak megerősödni szerte a világban. A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy krízisek
idején az emberek nem akarnak a konszenzusos megoldásokra
várni, emiatt a demokratikus intézményrendszer meggyengülhet.
Az meg már részben szerencse kérdése, hogy ebben a helyzetben
milyen tehetséges vezető kerül hatalomra. Ha az elit rátermettebb,
gyorsabban átlátják a kihívásokat és az eséllyel kecsegtető megol-
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A társadalmat érintő lassabb, fokozatosabb változásokra – idesorolhatók a vízháztartást és a vízkészleteket alapvetően befolyásoló
változások, vagyis egyes természetes vízforrások elapadása, tavak, folyók kiszáradása, illetve a csapadékeloszlás egyenetlenné
válása – valószínűleg lesz elegendő időnk felkészülni. A változások azonnali hatása, mint a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá válása, ugyanakkor tetten érhető társadalmi folyamatokat indít el. Hatással van például a lakáspiacra, a keresett ingatlanok
típusaira. Például sokak számára fontos szempont az önállóvá alakítható energiaellátás.

dási lehetőségeket, akkor az egész társadalom jobban átvészelheti
a krízist, és hatékonyabb adaptációs megoldásokat találhat.

A klímaváltozás eddigi legsúlyosabb
társadalmi hatása: a covid
András Ferenc szerint a társadalmat érintő változások gyorsaságuk szerint két csoportba oszthatók. Az első csoportba a lassabb,
fokozatosabb változások tartoznak, amelyekre lesz elegendő
időnk felkészülni. Idesorolhatók a vízháztartást és a vízkészleteket
alapvetően befolyásoló változások, vagyis egyes természetes vízforrások elapadása, tavak, folyók kiszáradása, illetve a csapadékeloszlás egyenetlenné válása. „Azoknak a csoportoknak, amelyeknek
a tevékenysége például a vizekhez kapcsolódik, mert a turizmusból
vagy a mezőgazdaságból élnek, már most el kell kezdeniük a felkészülést a megváltozó körülményekhez – mondja András Ferenc. –
Az a vállalkozó és politikai vezető, aki hosszú távra tervez, már
most ﬁgyelembe veszi az évtizedek múlva várható körülményeket.”
A változások másik csoportját az azonnali hatások alkotják.
Ezeket már napjainkban is érezzük, leginkább a szélsőséges időjárási helyzetek gyakoribbá válásában. Ezek hosszú távú hatása talán
nem is tudatosul az emberekben, mégis tetten érhető társadalmi
folyamatokat indít el. Hatással van például a lakáspiacra, a keresett
ingatlanok típusaira. A kiszámíthatatlanná váló időjárással is magyarázható a közösségi ellátórendszertől függetlenül is működő
energiaellátó rendszerek népszerűségének növekedése. Természetesen ebben szerepet játszik a divat, a korszellem, illetve számos
(európai) országban az elérhető állami és uniós támogatások is.
Ám tudat alatt hathat rá az a bizonytalanság is, amelyet az
előrejelezhetetlen időjárási események csak erősítenek az emberek gondolkodásában. Akinek lehetősége van rá, telepít a házába
(illetve olyan ingatlant keres, amelybe ez már be van építve) napelemet, hőszivattyút, napkollektort, amellyel a gáz- vagy az elekt-

romos szolgáltatás kimaradása esetén sem marad energia nélkül.
Húsz-harminc éve ingatlanvásárláskor még nem volt szempont
az önállóvá alakítható energiaellátás, ám ma már van olyan vásárlói réteg, amelynek ez fontos igény.
A klímaváltozás társadalomra gyakorolt közvetett hatásai immár két éve a mindennapjaink legmeghatározóbb részét képezik.
A világháborúk óta nem alakította át semmi ilyen mértékben az emberek életét. Természetesen a Covid-19 pandémiáról van szó, amely
szigorú értelemben közegészségügyi katasztrófahelyzetet teremtett, de a klímaváltozástól, illetve az ember és a környezet viszonyától elválaszthatatlan. Kérdés, hogy az elmúlt két évben új normává
vált megváltozott társadalmi szokások mennyire lesznek tartósak.
„A covid legszembetűnőbb hatása, hogy helyben maradásra
kényszerítette az embereket. A határzárak, illetve a bizonytalanság miatt elmaradtak a korábban megszokottá vált utazások. De
a nemzetközi szállítás, vagyis az áruk mozgása is nehézkesebbé vált
– összegez András Ferenc. – Ez hosszú távon azt eredményezheti,
hogy az emberek a helyi termékeket fogják jobban preferálni, és ők
maguk is igyekeznek helyben maradni. Ugyanakkor a klímaváltozás egyéb hatásai miatt ezzel ellentétes kényszerek is kialakulhatnak, vagyis nagy néptömegek kerekedhetnek fel, hogy a lakhatatlanná váló korábbi lakhelyükről máshova költözzenek.”
A klímaváltozás által előidézett migráció eltérő formát fog ölteni a vándorlók társadalmi és vagyoni státusza szerint. A tehetősebbek a pénzüket használva igyekeznek majd státuszt vásárolni
egy másik országban. A szegényebbek nem válogathatnak majd
az eszközökben, és őket nem is fogják tárt karokkal várni a célországban. Az egyre nagyobb számban betelepülők, különösen,
ha markánsan eltérő kultúrájú országból érkeznek, átalakíthatják
a célország társadalmi közegét. Ez mindenképpen kulturális, vallási
és akár politikai változásokat fog előidézni. Akkor is, ha az intenzívebbé váló immigráció, vagyis beköltözés miatt nem alakulnak ki
erősebb társadalmi feszültségek. ¡
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Halott akták újratöltve
– a digitális bűnüldözés
Rég lezárt ügyeket vesz elő a rendőrség világszerte. Bár új bizonyítékaik nincsenek, mégis reális esély mutatkozik arra, hogy olyan bűnözőket azonosítsanak, akiket évtizedekig képtelenek voltak. Vajon milyen új módszerek segítik
a nyomozók munkáját? És miképp segíthet egy betörés esetén egy okosotthon?
A technológiai fejlődés eredményeként az érhálózatunk egyediségét és beszédünk karakterisztikus vonásait sem tudjuk már elrejteni a hatóságok elől…

A

merika egyik legrettegettebb sorozatgyilkosa, aki saját
bevallása szerint 37 embert gyilkolt meg Kaliforniában,
1969-ban küldte első levelét a helyi sajtónak. Hogy a Zodiákusnak valójában hány áldozata volt, továbbra sem
tudni, a rendőrség eddig hivatalosan ötöt azonosított. Az egyre bonyolultabban rejtjelezett levelekkel kommunikáló fantom egyik utolsó üzenete már 340 különböző karaktert tartalmazott, és több mint
fél évszázadon keresztül nem sikerült megfejtenie senkinek a jelentését. Végül három kódtörő – David Oranchak, Sam Blake és Jarl Van
Eycke – egy szoftver segítségével 2020-ban kísérletet tett a szimbólumok megfejtésére, és az FBI hivatalos közleménye szerint sikerrel is jártak. A San Francisco Chronicle című lapnak küldött pökhendi üzenet
szerint a Zodiákus jól szórakozik a rendőrségen, és nem fél a haláltól
sem, mert mint fogalmazott: „az visz a leghamarabb a paradicsomba,
hiszen már van elég rabszolgám, akik nekem dolgoznak”. Tavaly ősszel
már egy több mint negyven nyomozóból, újságíróból, illetve katonai
hírszerzőből álló csoport azt állította, a pszichopata gyilkos egy Gary
Francis Poste nevű férﬁ volt. A csapat éveken át tartó nyomozása
során új törvényszéki bizonyítékokat és Poste sötétkamrájából előkerült fotókat vizsgált, amelyek összekötötték őt a gyilkosságokkal.
Elmondásuk szerint az ügy kulcsát egyebek között az jelentette, hogy
a Zodiákus által küldött kódolt üzenetek kiadták Poste nevét.
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Az akusztikus ujjlenyomattól
az írisztérképig
Az úgynevezett halott akták reaktiválása nem egyedi jelenség, a technológia fejlődésével ugyanis a nyomozóknak vagy
éppen lelkes amatőröknek lehetőségük nyílik a bizonyítékok
új szempontok alapján történő vizsgálatára. Az Egyesült Államokban egy hivatalos szervezet, a Vidocq Society foglalkozik az évtizedek óta megoldatlan ügyek felgöngyölítésével,
de a világ számos országában működnek hasonló központok.
Munkájukat elsősorban a hatalmasat fejlődött DNS-azonosítás technológia segíti, melynek köszönhetően a bűneseteknél
ma már alig néhány tucat sejtből álló nyom is könnyítheti
az elkövetők felderítését.
A hangfelismerési technológia is szintet lépett, ami azért
is kiemelkedően fontos, mert hangunk egyedisége testfelépítésünk jellegzetességeiből adódik. Napjainkban már egy speciális algoritmus révén a hangazonosító rendszerek térképezik
fel beszédünk karakterisztikus vonásait, és gyakorlatilag egy
„akusztikus ujjlenyomatot” hoznak létre. A technológiát alkalmazó bűnüldöző szervek pedig egy erre a célra létesített
adatbázisban tárolják a referencia-hangmintákat, melyek egy-
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Az érrendszerhez hasonló teljesen egyedi jegyeket mutat
a szem szivárványhártyája. Az íriszazonosító rendszer leolvasója
a szivárványhártya képét háromdimenziós digitalizált kontúrtérképpé alakítja, és ezt hasonlítják össze a későbbiekben az adatbázisban tárolt adatokkal. Az írisztérkép alapján közel 400 különböző azonosításijellemző-vizsgálat elvégzésére képes a rendszer.
A technológia fejlődésének köszönhetően már a mozgásunk is
alkalmas az azonosításra. A még fejlesztés alatt álló járásdinamikai személyfelismerési módszer a járművek sebességét mérő radarokhoz hasonló elven működik, és az emberi test bizonyos viszonyítási pontjainak mozgását elemzi. Az összehasonlításhoz a személyek járását rögzítő, adatbankban tárolt felvételek szolgálnak.
Az ujjlenyomatunk pedig már nem csupán azonosításra alkalmas, miután az Intelligent Fingerprinting nevű spin-oﬀ cég
egy olyan terméket fejlesztett ki, amely egyebek mellett kokain,
metadon vagy kannabisz kimutatására képes egyetlen ujjlenyomatból. A műszer antitestekkel fedett arany nanorészecskékkel
dolgozik, az antitestek kötődését a hozzájuk kapcsolt ﬂuoreszkáló festék segít kimutatni. Korábban szinte lehetetlen volt bizonyítani, ha valaki drog befolyása alatt vezetett, mivel a tesztek
nem voltak elég érzékenyek. Ezzel az eljárással még a metabolitok
nanogrammnyi mennyisége is kimutatható.
A felsorolásból természetesen nem maradhatnak ki az arcfelismerő rendszerek sem, ezek közül a legfejlettebb struktúrát Kína építette ki. A kínaiak olyan alkalmazásprogramozási felületet

egy szótól akár rövidebb mondatokig terjedhetnek. A rögzített
hangsor megbízhatósága természetesen a minta hosszától függ.
Az azonosítás során az eltárolt szöveget kell az adott személynek
elismételnie, a hangminták és a beszéddinamikai jellemzők, mint
a sebesség vagy a hangsúly változásait aztán összehasonlítják
az eredeti szöveggel. A legújabb hangfelismerő rendszerek azonban már nemcsak a mintaként rögzített szöveg, hanem korábban
ismeretlen mondatok azonosítására is képesek. A hangazonosítás
gyakran kiszivárogtatott telefonbeszélgetések, személyes eszmecserék esetében kerül a középpontba, a szakértők ugyanis nemcsak a rossz minőségű hangfelvételt tudják érthetővé tenni, de
azt is meg tudják állapítani, manipulált-e a felvétel, továbbá azt is,
hogy ki az a személy, aki hallható.
Digitalizálják a gyanúsítottak kézírását is, így a graﬁkai sajátosságok ismeretében lehetővé válik az írás dinamikus jellemzőinek
vizsgálata: az összehasonlításhoz speciális szoftverek és a megfelelő mintákat tartalmazó adatbázisok párosítására van szükség.
És ha már kézírás, akkor a személyazonosításnál a kézfej, a tenyér
meg az ujjak anatómiai sajátosságainak (méret és forma) digitalizálása is bevett gyakorlat lett. A napjainkban használatos kézgeometria-olvasó berendezések nagy hányada az úgynevezett
3D szkennelés elvén működik. Az azonosítás kiterjedhet egészen az ember kézfejében futó érhálózat mintázatára is, ugyanis
az alapvető anatómiai hasonlóság ellenére még az egypetéjű ikrek
értérképe sem egyezik meg.

A DNS -azonosítás ma már alig néhány tucat sejtből lehetséges. Egy speciális algoritmus segítségével
„akusztikus ujjlenyomatot” hoznak létre a beszédünk alapján, de a személyazonosítás esetében a kézfej,
a tenyér és az ujjak anatómiai sajátosságainak digitalizálása is bevett gyakorlat. Az érrendszerhez hasonló
teljesen egyedi jegyeket mutat a szem szivárványhártyája, és a mozgásunk is képes azonosítani minket.
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(Application Programming Interface; API) – az API-k a szoftverfejlesztők munkáját hivatottak megkönnyíteni azzal, hogy hozzáférést
biztosítanak egy adott szoftver vagy eszköz utasításkészletéhez –
dolgoztak ki, hogy még az internetezők is a különböző felületeken
a saját arcukkal azonosítják magukat. Az egyik legtekintélyesebb
internetes kereskedőhálózat, az Alibaba dolgozói belépőkártyájuk
felmutatása helyett egyszerűen csak az arcukat fordítják a kamera
felé; az egyik pekingi vasútállomás kamerarendszere pedig alkalmas
az emberek arcának összehasonlítására a személyi igazolvány képével. Mindezek mellett a kínai rendőrség a Google Glasshez hasonló
okosszemüveggel rója az utcákat, és a szemüveg szárának megnyomásával fotót tudnak készíteni a gyanúsítottakról, majd a központi adatbázis azonnal kidobja az adott személy nevét és lakcímét.
A technológia előnye, hogy a térﬁgyelő kamerákkal ellentétben
itt azonnali intézkedésre is sor kerülhet.

A térﬁgyelő rendszerek működtetésére Európában is egyre nagyobb szükség van. Tizennyolc támadót azonosított az olasz rendőrség és a milánói nyomozó ügyészség az idén szilveszter éjjel történt szexuális zaklatások – amelyeket bandába verődött külföldi
származású ﬁatalok követtek el összesen kilenc nő ellen – ügyében.
Az elkövetők ráncigálva, taszigálva hurcolták a tömeg közepére
a kiszemelt áldozataikat, közben zaklatták, fogdosták és kirabolták
őket. A bántalmazókat a térﬁgyelő kamerák felvételei, a szemtanúk
és áldozatok vallomásai, valamint a közösségi oldalakon található
beszámolók és fotók, videók átvizsgálása nyomán azonosították,
és ehhez arcfelismerő szoftvereket is használtak.

Véd az okosotthon
A modern kriminalisztika egyik legnagyobb kihívását a bűnjelek,
bizonyítékok biztosítása jelenti a tetthelyen. Erre kínál alternatívát a Canon és a Smart Tech újítása, mely a 3D szkennelés és
a 3D nyomtatás közti szinergián alapul. A hagyományos fényképes
megoldások nem tesznek lehetővé olyan részletes metrológiai méréseket, melyek képesek a mélység és egyéb tényezők ﬁgyelembevételére. Erre a célra jelent tökéletes megoldást a Smart Tech 3D
szkennere, mellyel a tárgyakat 0,05 milliméter pontosságú, strukturált fény alkalmazásán alapuló, non-invazív módszerrel rögzítenek, és azokat 900 pont/mm² sűrűségű pontfelhőként jelenítik
meg. Az így rögzített eredmények pontosan méretezhetők, archiválhatók, emellett vizuális modellek megalkotására is alkalmasak.
A végeredmény nem más, mint egy, az eltéréseket megjelenítő
színes térkép, amely pontosan ábrázolja például a szkennelt cipőtalp és a tárgyi bizonyíték közötti különbségeket. A Canon pedig
a ColorJet Printing technológiát alkalmazó nyomtatókat fejlesztett
ki, melyek összehasonlíthatatlanul precízebb részletességet biztosítanak az olyan hagyományos módszerekhez képest, mint például
a gipszöntés. A színes 3D-s nyomtatással meg lehetségessé válhat
egy, az eltéréseket részletesen bemutató térkép elkészítése is.
Az okosotthon eszközei nemcsak a felhasználók kényelmét
szolgálják, de egyben segíthetik a hatóságok munkáját is. A Google
Nest eszközeivel rögzített felvételekhez kizárólag adatkérési igény

Interaktív térképen
a hazai bűnözés adatai
2018 nyarán került interaktív térképre a hazai bűnözés,
az úgynevezett Prevenciós Bűnözés-Statisztikai Adattár
(PRE-STAT) térinformatikai alkalmazás, ahol a többi között
arra kereshetünk rá, hány bűncselekmény történt Magyarországon egy adott időszakban, vagy melyik településen történt
a legtöbb betörés, de az is kiderülhet, hogyan alakult az ittas
vezetés száma az ország különböző területein. Keresésünket nemcsak települési, járási vagy megyei szinten, hanem
régiónként is elindíthatjuk. Az egyszerűen kezelhető felületen
ügyfélkapus bejelentkezés után a felhasználók néhány kattintással hozhatnak létre térbeli és időbeli elemzések alapjául szolgáló, lementhető tematikus térképet vagy diagramot.
A Lechner Tudásközpont által fejlesztett interaktív térkép
a prestat.lechnerkozpont.hu oldalon érhető el, egyes moduljai a rendőri szervek, valamint a bűnügyi elemzéseket végző
szervezetek bűnmegelőzéshez kapcsolódó feladatainak tervezését, összehangolását és végrehajtását támogatják, de
a nyilvános adatok kutatók és egyetemisták munkájához
is segítséget nyújthatnak.

Az ujjlenyomatunk már nem csupán azonosításra alkalmas, a kokain, metadon vagy
kannnabisz kimutatása is lehetséges egyetlen
ujjjlj en
e yo
yoma
m tból.

36

innotéka
inn

2022. január–február

it

DNS -, hang-, anatómiai, íriszazonosító; arcfelismerés, 3D szkennelés, közösségi oldalak

A bűnjelek, bizonyítékok biztosítására kínál alternatívát a 3D szkennelés. Az okosotthonok eszközei is segíthetik a hatóságok munkáját.
Már egy egyszerű okos mérőóra képes arra, hogy megmutassa egy
áramlopás időpontját.

Balek bűnözők

után juthatnak a bűnüldöző szervek. Az egyik nyilvánosságra hozott történet szerint hasznos információkhoz jutottak, ugyanis egy személyiséglopással és csalással foglalkozó
bűnszervezetet a saját otthoni Nest kamera felvételei alapján fogtak el a rendőrök az Egyesült Államokban. És ha már
okosotthon: egy egyszerű okos mérőóra arra is képes, hogy
egy áramlopás időpontját megmutassa, hiszen – ismerve a
korábbi fogyasztási szokásokat – azonnal megmutatja, mikor történt a megszokottól eltérő felhasználás.
A DNS-vizsgálatok nemcsak az elkövetők felkutatásában
segíthetnek, hanem a hamisítások elleni küzdelemben is.
A belgiumi Geelben fekvő Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjában a legmodernebb technológiákkal elemzik a
kontinensre kerülő fűszermintákat, és ez az egészségügyi
kérdés mellett anyagi szempontok miatt is fontos, hiszen
a távol-keleti fűszerek gyakran az aranynál is drágábbak.
A fűszer genetikai térképe azonban egyértelműen megmutatja, vannak-e a vizsgált termékben idegen biológiai anyagok. Leggyakrabban olcsóbb növények vagy színezékek hozzáadásával csalnak, például előfordult már, hogy kurkuma
helyett színezett paprikaport használtak.

Megesik, hogy nem szükséges Scherlock Holmes-i magasságokba emelkedniük a nyomozóknak ahhoz, hogy bűnözőket tartóztassanak le. A sikerhez pusztán türelem kell, no meg egy könnyelműen kitett Facebookvagy Instagram-poszt. Az ingatlanspekulációban érintett Dragoş Săvulescu román üzletembert például albán fotómodell barátnője buktatta
le, aki Mikonosz szigetén készült közös videójukkal örvendeztette meg
baráti körét, és… a helyi hatóságokat is.
Ám arra is van példa, hogy a szeretet ünnepe hozza a bajt az emberre, pláne, ha másfél év bujkálás után a szeretője meghitt közös karácsonyi fotót posztol a Facebookra. A gyilkosságért körözött P. Árpádnak a VII. kerületi búvóhelyén az ajándékok kibontásában végül néhány
kommandós segédkezett teljesen felfegyverkezve, ráadásul a férﬁ másik
barátnője is a fénykép láttán szembesült azzal, hogy 18 hónapja várt szerelme nem is olyan magányos.
A közösségi oldalak mellett hasonló veszélyforrást jelenthet egy egyszerű webes alkalmazás is: az olasz rendőrök idén januárban tartóztattak
le egy húsz esztendeje szökésben lévő maﬃózót, a 61 éves Gioacchino
Gamminót, aki egy Madridhoz közeli városban élt hamis név alatt.
A nyomozók a Google Maps alkalmazás Street View funkcióját ellenőrizve szúrtak ki teljesen véletlenül egy gyümölcsárus előtt álldogáló férﬁt,
aki nagyon hasonlított a szökésben lévő Gamminóra, aki a Stiddának
nevezett szicíliai maﬃacsoport tagja, és még 2002-ben szökött meg egy
római börtönből. Egy évre rá, távollétében életfogytiglani börtönre ítélték egy korábban elkövetett gyilkosságért. A Street View-nak köszönhetően, nem kis késéssel, meg is kezdheti jogos büntetésének letöltését… ¡
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A világ első, 5G-s A
lefedettségű vonata
Mintegy 350 kilométeres óránkénti sebességre is képes
a világ első, 5G-s lefedettségű vonata, melyet Kína indított az idei esztendő elején, és a tervek szerint a 2022-es
pekingi téli olimpiai játékok idején használják majd.

Okosodik az AI,
jön a metaverzum

z ötkarikás témákban járatos insidethegames.biz cikkében a többi között
arra hívta fel a ﬁgyelmet, hogy a szerelvény
két nagy versenyzónát, Pekinget és a tőle
170 kilométerre található Csangcsiakout
köti össze, és kevesebb mint egy óra alatt
teszi meg az utat a két város között. Ezzel
jelentősen megkönnyíti a sportolók, újságírók és más résztvevők közlekedését a helyszínek között. A vonat különlegességét sebessége mellett az adja, hogy a világon
vélhetően elsőként kínál 5G jelet a stabil
internetkapcsolat biztosítására. A kínaiak
élő közvetítésre alkalmas stúdiót alakítottak ki a szerelvényeken, a sín mentén pedig
5G-s tornyokat telepítettek, és a tervek
szerint a február 4. és 20. között zajló rendezvény eseményei menet közben is folyamatosan követhetők lesznek. A hírek szerint Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság elnöke személyesen küldött levelet a kínaiaknak, hogy gratuláljon a vonat
elindításához.
A Nielsen adatelemző leányvállalata,
a Gracenote előrejelzése szerint Magyarország várhatóan három bronzérmet szerez az ötkarikás játékokon, az éremtáblázat élén pedig nagy valószínűséggel ismét
Norvégia végez majd. ¡

képesség, költségoptimalizálás, csökkenő idő- és erőforrásigény – csak néhány előny, melyet a fejlesztés biztosíthat
a vállalkozások számára. 2022-ben szárnyait bontogatja
a metaverzum is, habár most még elsősorban a Facebook

Valószínűsíthetően a vírushelyzetre reagálva
szinte minden IT-szegmensben tovább növekedtek a költések 2021-ben; a Gartner jelentése
szerint a vállalatok elsősorban techeszközökre
és szoftverekre fordították a legtöbbet.

V

árhatóan 2022 a generatív mesterséges intelligencia (AI) térnyerését
hozza el, a technológia alapja az, hogy két, egymástól tanuló mesterséges intelligenciát eresztenek össze, így már nemcsak létező szövegek, fotók
vagy videók digitalizálására lesznek képesek, hanem teljesen új tartalmakat hozhatnak létre. A mesterséges intelligencia ráadásul komoly szerepet
kaphat a szervezeti döntéshozatali folyamatokban is: a technológia segítségével a bekerülő adathalmazból elemzések és modellek készíthetők.
A Big Data továbbra is óriási értéket és pótolhatatlan információforrást
jelent majd a cégeknek, ám idén minden eddiginél fejlettebb adatfeldolgozó platformokra lesz szükség ezen a területen. Az idei esztendő egyik nagy
slágere a 100 százalékban érintésmentes ügyfélkiszolgálás lesz. Verseny-

38

innotéka
inn

2022. január–február

inno -tér

közelmúltbeli bejelentése okán ismerjük a metaverzum
kifejezést, már a vállalati szféra is egyre komolyabban foglalkozik a virtuálisvalóság-alapú megoldásokkal. Talán már
idén választ kaphatunk arra, milyen lehetőségeket biztosít
egy mesterséges VR-tárgyaló a résztvevők számára. ¡

Mark Kac • David Attenborough • Deanna Mulligan, Greg Shaw

Mark Kac

a matematikára, talán leghíresebb
eredménye a fizikában központi szerepet játszó Feynman-integrállal kapcsolatos Feynman–Kac-formula. Nála
a matematika nem a laboratóriumi
tisztaság ideálja volt, hanem a természet rejtélyei megismerésének létfontosságú eszköze. Könyve nem egyszerűen
egy zseniális matematikus önéletrajza,
hanem a közép-európai kultúrában
mélyen gyökerező, lengyel zsidó tudós
biztos ízléssel és finom humorral megírt
vallomása is. Élettörténete jól példázza
a háború előtti Európából emigrációba
kényszerített értelmiségiek viszontagságait, akik reményt és alternatívát
kerestek az Újvilágban. •

A véletlen rejtélyei
Önéletrajz
Typotex Kiadó

A szerző, a modern matematikai
(elsősorban valószínűségszámítási) gondolkodás egyik legeredetibb úttörője,
1914-ben született Nyugat-Ukrajnában.
A Lembergi Egyetemen tanult, Stefan
Banach és Hugo Steinhaus, a lwówi matematikai iskola világhírű alapítói voltak a tanárai. 1940-ben jelent meg az
Erdős Pállal közösen írt alapvető cikke,
amely a számelmélet új ágát teremtette
meg. Érdeklődése nem korlátozódott

David Attenborough

Élet a Földön
Park Könyvkiadó

A mára már klasszikussá vált könyv
és a belőle készült filmsorozat nemzedékeket varázsolt el és ismertetett meg
Földünk elképesztően gazdag élővilágával. Az Élet a Földön első kiadása
stílszerűen Charles Darwin, az evolúcióelmélet atyja születésének 170. évfordulóján, 1979-ben jelent meg. Ez az átdolgozott, és a tudományos kutatások
legújabb eredményeivel kiegészített

új kiadás méltán lesz nagy hatással
azokra, akik annak idején olvasták
az első változatot, és minden bizonnyal
az új olvasókra is. A felvillanyozóan
gazdag merítésű könyvben, a bőséges
képanyag segítségével és Attenborough
kalauzolásával követhetjük végig bolygónk élővilágának történetét az élet
első szikrájától napjainkig. •

Deanna Mulligan, Greg Shaw

A munka jövője

a gyors technológiai változások
közepette a vállalatoknak nagyobb
szerepet kell vállalniuk az oktatásban,
elsősorban a felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás terén. A szerző
vállalati tapasztalatai szerint néhány jól
célzott lépéssel a munkaerőpiaci hatékonyság már rövid távon is növelhető.
Szerzőtársával részletes útmutatást
ad a vezetőknek a pandémia utáni
világra való felkészüléshez, a technológiai változások kezeléséhez, valamint
a munkavállalók és a munkaerőpiac
fejlesztéséhez. •

Okoscégek a holnap munkavállalóiért
Pallas Athéné Könyvkiadó
(PABooks)

A Fortune Magazin 2019-ben a világ
legbefolyásosabb nőinek listáján jegyezte
Deanna Mulligant, aki a Guardian Life
Insurance Company of Americának,
a Fortune 300 listáján szereplő vállalatok egyikének elnök-vezérigazgatója.
A munka jövője című könyvében
Deanna Mulligan arra hívja fel a figyelmet, hogy a pandémia utáni világban
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közlekedési lámpa, pezsgőtabletta, frekvenciaugrás

Szerző: Horváth Dániel

Feltaláló és színésznő
egy személyben
Hedy Lamarr élete a legkevésbé sem úgy
indult, hogy bárkinek is eszébe juthatott
volna, hogy olyan matematikai eljárásokat
fog kidolgozni az adattovábbítási rádiófrekvenciák váltakozására, amelyek a második világháborúban segítik a szövetségesek torpedóit, hogy elkerüljék az ellenség
zavarását, később pedig a wiﬁ, a GPS- és
a Bluetooth-technológia alapját fogják
jelenteni.
Lamarr az első világháború első hónapjaiban született Eva Maria Kiesler néven
(Hedy Lamarr a felvett művészneve volt)
a Monarchia korabeli Bécsben, anyja magyar, apja galíciai zsidó volt. Egészen ﬁatal
korában elkezdte érdekelni a színészet, viszont emellett erősen vonzódott a műszaki
tudományokhoz is, bár e területen formális
képzésben nem részesült. Ausztriában a két
háború között egyre sikeresebb színésznő
lett, ami nemzetközi ismertséget és gazdag
férjet eredményezett a számára. Első férje,
Fritz Mandl fegyvergyáros Ausztria negyedik leggazdagabb embere volt, és jóllehet
apai ágon szintén zsidó származású volt,
fegyvereket adott el Olaszországnak és Németországnak is.
Lamarr gyakran elkísérte férjét haditechnikai konferenciákra és üzleti tárgyalásokra, és ekkor vált számára is egyértelművé, hogy különös tehetsége van az alkalmazott matematikához, illetve az akkor még
„feltalálásnak” nevezett műszaki fejlesztésekhez. Miután 1937-ben Párizsba szökött
(felvette az összes ékszerét, és a szó szoros
értelmében köddé vált), majd Londonba,
végül az Egyesült Államokba érkezett, ahol
a Metro-Goldwyn-Mayer ﬁlmstúdió szerződtette. Volt elég szabadideje, hogy hobbijával, a feltalálással is foglalkozzon. Feltalált például egy új típusú közlekedési
lámpát, illetve egy pezsgőtablettát is (ez
utóbbit piacra dobták, de nem lett sikeres;
Lamarr is elismerte, hogy szörnyű íze volt).

A második világháború hozta el számára a műszaki kiteljesedés lehetőségét.
Megismerkedett a repülőgépipari mágnás
Howard Hugheszal, aki, miután Lamarr
egy alkalommal – a madarak testalkatára
hivatkozva – változtatásokat javasolt neki
a repülőgépek terveiben, emberekkel és
pénzzel is támogatni kezdte Lamarr „bütykölő hobbijait”, ahogy a színésznő nevezte
tevékenységét egyik interjújában.
Hamarosan Lamarrt a rádióirányítású
torpedók vezérlése kezdte foglalkoztatni,
mert ezeket az ellenség zavarásai könnyűszerrel eltéríthették. E probléma kiküszöbölésére kiötölt egy frekvenciaugrásokkal operáló rendszert (az úgynevezett egyidejű frekvenciaváltást), amely a folyama-

Lamarr nappal ﬁlmeket készített, szabadidejében találmányokon dolgozott.

fejlesztett technológiát csak húsz évvel
később építették be a torpedóirányítási
rendszerekbe. Ám a frekvenciaugrás végül olyan széles körben elterjedt, hogy
manapság szinte az összes vezeték nélküli
kommunikációs technológia a Lamarr által

Lamaarr frekvencciaváltásróól szóló
szabbadalma.

Az ábrát nagyobb méretben az inno-anno.blog.hu címen tekintheti meg.

tosan váltogatott rádiófrekvenciák miatt
nem volt érzékeny az ellenség zavarásaira.
Az elvet ismerősével, egy avantgárd zongorista-zeneszerzővel tökéletesítette, és 1942ben „Titkos kommunikációs rendszer” néven szabadalmaztatták is.
Az amerikai haditengerészet azonban
bizalmatlan volt a kívülről érkezett fejlesztésekkel szemben, emiatt a Lamarr által ki-

INDEX

kigondolt alapelveket alkalmazza a wiﬁtől
és mobiltelefonoktól kezdve a Bluetoothon
át a helymeghatározásban elengedhetetlen GPS-műholdakig.
Lamarrt időskorában elhalmozták az
elektronika úttörőinek kijáró kitüntetésekkel, és beválasztották az amerikai feltalálók dicsőségcsarnokába is. 2000-ben,
Floridában hunyt el. ¡
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