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„A nyüzsgés nem cselekvés.”
Ernest Hemingway

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara
– a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának
szakmai támogatásával – idén 23. alkalommal

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
MAGYARORSZÁGON
címmel szakmai továbbképzést és konferenciát rendez.

Időpont:
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Fejlesztések, folyamatban lévő, illetve
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A konferencia egyben A Közlekedési Kultúra Napja 2022 rendezvények része.
A konferencia végleges programja, a konferencia költségei és a jelentkezési felhívás,
valamint a jelentkezési lapok a Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozatának honlapján
(https://mernokvagyok.hu/kozlekedesi/category/esemenyek/szakmai-konferenciakesemenyek/) megtekinthetők, illetve letölthetők.

További információ: Hamarné Szabó Mária, e-mail: hamarne@progan.hu; mobil: +36 20/980-5554

Új terek
Találkozások terei – építészet és dizájn a központi témája
az idei Budapest Design Weeknek. Magyarország legnagyobb dizájneseményét a Magyar Formatervezési Tanács
szervezte október közepére.
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Izgalmas és fontos az új találkozási terek megtalálása,
hiszen az elmúlt években majd minden kizökkent a megszokott ritmusából. A koronavírus-járvány bezárt bennünket, újraszabta munkánkat, az oktatást, az egymással való
kapcsolattartást. Az energiaválság szintén arra hívta fel
ismét a figyelmet, hogy semmi sem evidens. Okosan kell
bánnunk az energiával. Nemcsak azzal, ami a konnektorból
jön, vagy ami a gáztűzhely égőin keresztül távozik, hanem
személyes lehetőségeinket is új mederbe kell terelni. A változások intellektusunkat új ötletekre serkentik. Új találkozási
tereket kényszerítenek ki. Ez a század elvárja a személyes
válaszokat, az egyéni megoldásokat. Építészetben, formatervezésben, mindenben.
Azt látjuk, hogy változnak a kreatív kommunikáció helyszínei, a leginnovatívabb koncepciók némelyike otthoni
magányunkban pattan ki. A helyszín végül is mindegy,

ben, amelyek új ötletekkel minőségi élet- és munkakörülményeket tudnak teremteni.
Mi nyerni akarunk. 2030-ra Magyarország azon öt európai
ország közé akar tartozni, ahol a legjobb élni és dolgozni.
Ez az alapfeltétele annak, hogy 2030-ra Magyarországot
Kelet-Közép-Európa tudásközpontjává tegyük.
Nyolc évünk van. Elő a megvalósításra érdemes ötletekkel!
Szegedi Imre

Felelős kiadó: Innotéka Kiadó, Disszeminációs és Médiaügynökség Kft.
Ügyvezető: Jung Péter, jung@innoteka.hu, 30/902-8966
Főszerkesztő: Kertész Bernadett, kertesz@innoteka.hu, 30/902-8930
Olvasószerkesztő: Szabó Márta • Művészeti vezető: Ceglédi Eszter, cegledi@innoteka.hu
Hirdetésfelvétel: Budai Krisztina, budai@innoteka.hu, 30/902-8931
Szerkesz tőség: 1034 Budapest, Bécsi út 126–128., inno@innoteka.hu, innoteka.hu • Nyomda: Prime Rate Kft.
Előﬁzethető az innoteka.hu honlapon vagy az inno@innoteka.hu címen. • ISSN 2062-6525
A ﬁzetett anyagok tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal.

2

innotéka
inn

2022. szeptember

jegyzet, tartalom, impresszum

Interjú Meskó Bertalan orvosi jövőkutatóval

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

Esélyt adni a hosszabb
és egészségesebb életre
„Orvosként azt vallom, nem az a kérdés,
hogy a privát szféránk megtartható-e
a digitális korban. Az a jó kérdés, hogy én
személyesen mennyit áldozok fel a privát
szférámból a hosszabb és egészségesebb
élet reményében?” – nyilatkozta magazinunknak Meskó Bertalan orvos. Az orvosi jövőkutatónak – akit MaurovichHorvat Pál ajánlott – cikke jelent meg
a jövő orvoslásáról a CNN főoldalán, írtak
róla a New York Timesban, a Time magazinban, a Forbesban és a BBC-ben is.

Hogy egyesíthesse az orvosi és technológiai szemléletét, új
szakmát alkotott „orvosi jövőkutató” (The Medical Futurist)
néven, melyben küldetése, hogy a hasznos technológiai újításokat behozza a mindennapi klinikai gyakorlatba. Mi indította be a fantáziáját?

– Amióta az eszemet tudom, technológiákkal élek. Számítógépekkel,
ha lehet, robotokkal. Gyerekkorom óta minden érdekel, a mesterséges intelligenciától a science ﬁctionon keresztül. Csak olyan játékokat
választottam, amelyek technológiákhoz kötődtek. Hatéves koromtól
az hajtott, hogy ha valamit nem értek, azt meg kell értenem.

A genetika varázsolt el, de tudtam, ahhoz, hogy ezt
a területet kutathassam, orvosnak kell lennem.
Orvosi diplomával újabb problémával álltam szemben: hol van a régi
álmom, a technológia? Ha ez nincs benne minden egyes napomban,
a kutatást sem élvezem. Olyan tudományos munkára vágytam, ami-
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nek köszönhetően az egyik nap egy adott területre koncentrálhatok, majd másnap egy attól eltérőre. Konkrét példa: milyen etikai
aggályok merülhetnek fel a 2020-ban kémiai Nobel-díjjal elismert
CRISPR/Cas9 genomszerkesztő rendszerrel kapcsolatban, illetve
miként változtatják meg az új eszközök a beteg-orvos kapcsolatot?
Nem volt skatulya, amibe beleillettem volna, ezért megalkottam
a sajátomat.

Ettől függetlenül mégis kiszolgáltatott, hiszen az adatok
értelmezése, feldolgozása a szakember feladata.

– Nem erre utaltam.

Az embereknek lehetőségük van arra,
hogy olyan információkat tudjanak meg
a szervezetükről, amiket korábban nem.

Mivel foglalkozik az orvosi jövőkutató?

– Ugyanazzal, mint az archeológus, csak a másik irányban. Az archeológus ásatásokat végez újabb fosszíliák reményében, hogy
összeállítson egy sztorit arról, milyen lehetett az élet régen. Én
adatok, trendek ismeretében arra keresem a választ, hogy mi vár
ránk a nem túl távoli jövőben. Arra nem vállalkozom, hogy megmondjam, pontosan mi történik 2025-ben. Akkor leszek hasznos,
ha megmutatjuk az egészségügyben fontos víziókat, amelyek
nem veszélyesek a többségre, amelyek a lehető legtöbb embernek hoznak jobb minőségű életet. Arra keresem a választ, hogy
mit kell ahhoz tennünk, hogy ezek a víziók megvalósuljanak. Évek
óta mondom, hogy a beteg egyenrangú partnerként kezelése
az egészségügy legnagyobb mérföldköve. A páciens eddig kihasználatlan erőforrás volt. Az orvos próbált minden kérdésre választ
adni az érintettek bevonása nélkül. Most azt látom, hogy egyre
inkább bevonják őket a döntésekbe.
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Adatai, információi alapján nyugodtan kérheti bárki, hogy a róla
szóló döntések során vegyék ﬁgyelembe a véleményét. Nem arról
lesz szó, hogy az orvos megmondja, hogy mi jó nekem, hanem közösen hozunk döntést. Nincs szó a felelősség átadásáról. Ez a változás
előnyös az orvosnak is, mert segíti a munkáját. Nem mondom, hogy
ez könnyen megy. Nekem, az orvosnak, a harmadik háziorvosnál
sikerült elérni a partneri viszonyt – az első kettő nem így gondolkodott kettőnk kapcsolatáról. A jövő azonban ez. Az orvosok rákényszerülnek erre, mert a betegek ilyen kérdésekkel, kérésekkel
érkeznek hozzájuk. Jobb, ha az orvos segíti a pácienseket a digitális információk tengerében, mert ha nem, a beteg saját magát
kezeli. Az nem érv, hogy a háziorvosok harmada hatvan éven felüli
és őket már nem lehet megtanítani a legújabb digitális eszközök
használatára. Arra esküdtünk fel, hogy egész életen át tanulunk.
Öt éve majd meglincseltek orvosi konferenciákon, amikor az előb-
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bi témákról beszéltem, ma már inkább segítséget kérnek. Azaz, jó
irányba változik a világ. Most már azt hallom, hogy ők nyitnának
ebbe az irányba, de nem tudják, hogyan tegyék ezt. Rákényszerülnek, mert a beteg hozzáfér a legújabb technológiákhoz.
Az emberek negyede nem hisz abban, hogy a vírus okozza
a Covid-betegséget. A pesszimistákat, a tudományban ellenséget látókat hogyan nyerhetik meg partnernek?

gal foglaltam le és el magam. Sohasem estem kétségbe, ha valami
nem volt meg. Addig küzdöttem, amíg megszereztem azt.
Miért választotta az orvosi pályát?

– Érdekelt a csillagászat, a kozmológia, a vegyészet és a ﬁzika, de
ahogy említettem, legmélyebben a genetika varázsolt el. Megtudhatjuk, hogy milyen az ember genetikai háttere, milyen kórképekre van hajlama. Lenyűgözött, hogy a szekvenálással személyre szabottan tudnánk gyógyítani. Ugyanakkor nem akartam gyakorló
orvos lenni, mert tudtam, hogy nem ezzel szolgálnám a legjobban
a társadalmat.

– A tudománykommunikáció ezen a téren rosszul működött.
A digitális egészségügy csak azokat szolgálja, akik rájönnek, hogy
van választásuk. Éppen a koronavírus-járvány bizonyította be sokaknak, hogy létezik megbízható, otthoni felhasználású vírusteszt,
amely ugyanolyan eredményt ad, mint a laboratóriumi vérvétel.
Akkor miért menjen az ember betegek közé? Akik megtapasztalják a választás lehetőségét, azok többsége nem él a régi módszerrel. Én nem azért küzdök, hogy mindenkit áttoljak az új világba,
nem is kell, hanem azért, hogy akik ebben az új digitális világban
akarnak élni, azok élhessenek ezzel. Azért harcolok, hogy esélyt
adjak egy hosszabb és egészségesebb életre.

A Semmelweis Egyetemen idén tavasszal tartott előadásában arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia az orvosokat a döntéshozatalban, a pácienseket az adataik
elemzésében, az egészségügy vezetőit pedig a folyamatok
finomhangolásában fogja segíteni, de csak akkor, ha megfelel a technológia a bizonyítékokon alapuló orvoslás feltételeinek. Ezen mit értsünk?

Az új út keresése családi hagyomány vagy saját termék?

– Akkor használhatok egy eljárást, ha klinikai vizsgálatokon alapuló tanulmányok bizonyítják a hatásosságát.

– A családban orvosként biztosan, diplomásként valószínűleg én
voltam az első. A sport és a számítógépek iránti szeretetemet otthonról kaptam. Kérdezik, hogy Kisvárda hogyan segítette az álmaim kiteljesedését? Azt hiszem, mindegy lett volna, hol élek.
Nem igényeltem külső inspirációt. Világéletemben ezerféle dolog-
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Az ön generációjának felelőssége, hogy megtanulja a mesterséges intelligenciát (angolul: Artificial Intelligence; AI
– a szerk.) oly módon használni, hogy előnyeit kiélvezzük,
de közben ne veszítsük el a kontrollt. Egyik veszélyként említette a „fekete doboz problémát”, ami azt jelenti, hogy anynyira bonyolulttá kezdenek válni ezek az AI-algoritmusok,
hogy, bár többnyire programozók írják a programjaikat,
egy ponton túl részleteiben már ők sem értik, hogyan működik az algoritmus. A másik probléma a privát szférával
kapcsolatos: nincsen AI-forradalom az adataink nélkül,
de sok idő és energia kell ahhoz, hogy a megfelelő szintű
bizalmat kiépíthessük az AI-val. A vírusvakcinákkal kapcsolatos tömeges ellenérzés azt mutatja, hogy az emberek
jelentős része nem nyitott az újdonságokra. A mesterséges
intelligenciának megnyílnának?

– Az AI bevonása mindannyiunk érdeke. A világ legjobb radiológusa életében átnéz, mondjuk, százezer leletet. A mesterséges intelligencia óránként egymillió felvétel áttekintésére alkalmas. Az AI
nem cseréli le az orvosokat, de az AI-t alkalmazó orvosok lecserélik azokat, akik nem használnak ilyet. A jövő gyógyászatában az AI
a minőségi ellátás meghatározó eleme lesz. Megnézi a leleteket és
megjelöli azokat, amelyeket a radiológusnak is látnia kell. Az orvos kevesebb leletet lát, de azokat alaposan áttanulmányozhatja.
Az igazi előrelépés az lesz, amikor az AI előáll egy gyógymóddal,
amire az ember több évszázad alatt sem volt képes. Ennek megértésére, elfogadására is készülni kell.
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Meskó Bertalan orvosi jövőkutató 1984-ben, Debrecenben
született. 2002-ben a kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban érettségizett, orvosként 2009-ben a Debreceni Egyetemen Weszprémi-díjasként végzett. PhD-fokozatot 2012-ben
szerzett a klinikai genomika területén. A The Medical Futurist
Institute alapítója és vezetője. Az Egyesült Államokban 2014ben megjelent, The Guide to the Future of Medicine című
könyve az Amazon globális top 100-as listájára is felkerült.
A Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövőkutatási
Tudományos Bizottságának tagja.

Léteznek technológiák, amelyek lehetővé teszik, hogy távolról is lehessen egészségügyi ellátást nyújtani. Ilyenek
a telemedicina-platformok és -alkalmazások, az otthon is
elvégezhető labortesztek, olyan alkalmazások, amelyek segítenek elemezni a bőrelváltozásokat és azok a szolgáltatások, amelyek segíthetnek az orvosoknak megtalálni azokat
a betegeket, akik hamarabb igényelnek ellátást. Nyitottak
ezekre a megoldásokra az orvosok?

– Egyre csökken az ellenállás. A koronavírus-járvány bebizonyította, hogy adott betegség kezeléséhez nem feltétlenül szükséges
a személyes jelenlét. Luxus mindenért találkozni az orvossal. Ahhoz kevés orvost képeznek a világon, hogy minden egyes náthával
felkeressük őket.
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A jövőben is orvoshiánnyal kell számolni,
ám a mesterséges intelligencia csökkenti
az űrt a lehetőségek és az elvárások között.
Az ellátás első vonala a jövőben nem a személyes ellátáson alapul. Akkor kell orvoshoz menni, ha az indokolt. Eddig is betegek
voltak az emberek, de nem tudtak róla. Ezt eddig is sejtették a háziorvosok, de nem volt olyan technikai hátterük, amellyel a sejtéseket igazolhatták volna. Ma még az az általános, hogy tünetre
várunk, de én arra törekszem, hogy ha valami rajtam múlik, ne
múljon rajtam. Ha megelőzhető egy betegség, akkor éljek az ezt
jelző eszközökkel.
Rengeteg páciens és orvos használja a telemedicina technológiáit, de megőrizhető-e a privát szféránk, miközben ezek
a technológiák csak az adatainkkal tudnak fejlődni?

– Az emberek titkolják az egészségügyi adataikat, miközben a közösségi médiában megannyi olyan információt tesznek közzé,
amelyek valóban a magánszférába tartoznak. Orvosként azt vallom, nem az a kérdés, hogy a privát szféránk megtartható-e a digitális korban. Az a jó kérdés, hogy én személyesen mennyit áldozok
fel a privát szférámból a hosszabb és egészségesebb élet reményében? Amíg a kereteket én határozom meg, minden rendben van.
Ha a kormányok, gyógyszercégek akarnak erről dönteni, akkor baj
van. Az egyének genetikai információit elvileg titkosítják, de mivel egyedi a géntérképünk, teljesen nem anonimizálhatók. Én ezt
elfogadtam, cserébe azért, hogy genetikai vizsgálatokkal például
kiderült, hogy nyolcszoros eséllyel alakul ki nálam bőrrák. Két éve
tudom ezt, azóta kerülöm a veszélyes helyzeteket. Ezért az információért ﬁzettem, elvesztettem a privát szférám egy szeletét, de
cserébe olyan információt kaptam, ami számomra nagyon fontos.
Milyen lenne az optimális betegellátás?

– Nem betegnek, hanem páciensnek hívnák az érintetteket. Nem
ellátnák, azaz passzív résztvevőként kezelnék őket, hanem proaktív szereplők lennének. Az egészségükért tenni akaró, motivált pácienseket látok.

Az egészség megőrzése csapatmunka,
de a csapatból eddig kihagytuk a legfontosabb elemet, azt az embert, akinek
az egészségéért a csapat él és dolgozik.

– A The Medical Futurist csatornáin egymillió követőnk van. Angolul terjesztjük a tudományos ismeretet, hiszen a céljaink globálisak. Kormányokkal, döntéshozókkal próbáljuk megértetni, hogy
a technológiai fejlődés mit jelent a mindennapokban. A híreket
a nem szakmabeliek számára is érthetően lefordítjuk, megmagyarázzuk, kontextusba helyezzük. Munkánk másik eleme saját
kutatási eredmények publikálása a világ legfontosabb lapjaiban.
Ilyenkor szokták megkérdezni, hogy ez mind szép, de miből élek?
A válaszom: a megszerzett tudást és ﬁgyelmet a lehető legrövidebb idő alatt, speciális csomagokban gyógyszercégeknek adjuk el.
Cikke jelent meg a jövő orvoslásáról a CNN főoldalán, megemlítették a nevét a New York Timesban, a Time magazinban, a Forbesban és a BBC -ben. Itthon mégis kevéssé ismert. Az Ön esetében is igaz, hogy senki sem lehet próféta
a saját hazájában?

– Ahogy az imént említettem, mi kizárólag angolul tartjuk a kapcsolatot a nagyvilággal. Meggyőződésem ugyanis, hogy két nyelven nem lehet ugyanolyan hatékonysággal dolgozni. A hazai
médiában valóban elvétve fordulok elő, ami nem zavar. Ha valaki
kíváncsi a véleményemre, örömmel elmondom. A szakma tud rólam, valamennyi tanulmányunk szabadon elérhető. A következő
orvosgeneráció szintén ismer, hiszen kurzust tartok a Semmelweis
Egyetemen. Globális céljaim eléréséhez azt és úgy kell tennem,
ahogy az eddig történt.
Mi a következő lépés a személyes fejlődésében?

– Az AI nyelvét az eddiginél mélyebben szeretném megismerni – a sakkon keresztül, ezért négy éve sakkedzőhöz járok. Azért
a sakkon keresztül, mert a sakkozó és az AI is előre gondolkodik,
hogy mi történik, ha ezt lépjük vagy azt. Ugyancsak célom, hogy
digitális intézetemet és az orvosi jövőkutatást tudományosan még
attraktívabbá tegyem, hogy minél több kollégával dolgozhassak
együtt. Tudományt szeretnék művelni a magam szabta keretek
között. A legfontosabb: ne függjek mások kereteitől. A baseballozást olyan szintre szeretném fejleszteni, hogy NB II-es csapatban
játszhassak. Ezt a sportot egykoron a szteroidok által uralt izom
határozta meg, manapság a technika a legfontosabb.
A koronavírus-járvány előtt elképesztően sokat utazott,
az elmúlt két év visszaesést hozott, vagy új perspektívákat
nyitott?

Tíz éve kezdődött el a szemléletváltás, és legalább tíz évbe telik,
mire általános lesz.
Több mint ötszáz előadást tartott a jövő orvoslásáról a Yale,
a Stanford és a Harvard Egyetemtől egészen az Egészségügyi Világszervezet központjáig. A Singularity University
által a NASA központjában szervezett exkluzív Futuremed
kurzus előadója is volt. Egyedüli magyarként a jövő egészségügyét meghatározó innovátorok nemzetközi Future
Health 100 listájára került fel, 2016-ban pedig a digitális
egészségügy legnagyobb hatású szakértőjének választották.
Állandóan magas hőfokú az érdeklődése? Vannak követői?

– 2020 előtt előfordult, hogy egy év alatt száz helyre utaztam.
Azóta kiderült, hogy az internet segítségével is hatékonyan lehet dolgozni. Virtuálisan veszek részt konferenciákon: ugyanazon
a napon előadtam tízezer gyógyszerésznek Brazíliában, egyeztettem egy gyógyszercéggel, majd előadást tartottam az Egyesült
Államokban. Miközben itt ültem a budai stúdiómban.
Ötéves kislánya milyennek látja az édesapja életét?

– Meggyőződéssel mondja, hogy ő is kutató lesz.
Kivel folytassuk az interjúsorozatot?

– Szekanecz Zoltánt, a Debreceni Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát ajánlom. Szekanecz professzor az általam ismert, tudományosan legtermékenyebb, egyben legkíváncsibb kutató, aki
közben megmaradt dedikált, törődő klinikusnak is. ¡
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Magyarok
az Urál környékén
Az ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Archeogenomikai Intézetében végzett magyar
őstörténeti vonatkozású kutatások legújabb
eredményei jelentek meg az Oxfordi Egyetem
Press Human Molecular Genetics című
tudományos folyóiratában.

A

z elmúlt évtizedben a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Őstörténeti Kutatócsoport forrásfeltáró régészeti expedíciók keretében
hatékonyan működött közre a korai magyarokhoz kapcsolódó oroszországi
temetők feltárásában és a leletek értelmezésében. A kutatási együttműködések lehetőséget biztosítottak a magyar fél számára a feltárt temetők emberi
csontanyagából történő mintavételekre és annak archeogenetikai vizsgálataira is. A kutatás kiterjed a 9. században a Volga-vidéken maradt magyar népesség, illetve a magyarok szálláshelyeinek közvetlen szomszédságában élő
csoportok jellemzésére is. Az Archeogenomikai Intézetben dolgozó Szeifert
Bea és szerzőtársai júniusban megjelent tanulmánya 112 egyén maradványainak archeogenetikai vizsgálatáról számol be, melyek 18 kora középkori oroszországi temetőből származnak az Ob és a Volga folyók közötti térségből.
A munka talán legizgalmasabb eredménye, hogy a Volga–Urál régióban
sikerült azonosítani a Kárpát-medence lakosságában korábban leírt „keleti”

Összehangolódó
agyi idegsejtek

Az egér szeptohippokampális rendszerének 3D-s ábrája. Sárga színnel
a hippokampusz,
pirossal a mediális
szeptum látható.
(A Scalable Brain
Atlas szoftver segítségével készítette Schlingloff
Dániel.)

C
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elemeket, melyek archeogenetikai szempontból is alátámasztják azt a történelmi, nyelvészeti és régészeti feltételezést, miszerint a honfoglalók egy része közvetlenül
vagy közvetve ebből a régióból származott. ¡

mikus frekvenciájukat, szinkronizált agyi ritmust létrehozva. Vagyis
az agyi idegsejtek éppúgy szinkronizálódnak, mint a faliórák.
Ez az összehangolt ritmus segíti a neuronok közötti hatékony
információcserét a többi között olyan kulcsfontosságú funkciók ellátásában, mint a tanulás, a memória és a ﬁgyelem, az érzékelés és

Az ELKH Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI) kutatói megfigyelték,
hogy egyes idegsejtek képesek összehangolni ritmikus frekvenciájukat.
hristiaan Huygens holland tudós és feltaláló egy 1665-ös
levelében számolt be „furcsa szimpátiának” elnevezett felfedezéséről, azaz arról, hogy az általa feltalált ingaóra két egymás mellé felakasztott példányának lengése egy idő után
egymáshoz igazodott, szinkronizálódott. A KOKI-ban dolgozó
Hangya Balázs kutatócsoportja az agyi neuronok Huygens-féle
szinkronizációját ﬁgyelte meg. Az agy szinkronizációs mechanizmusainak vizsgálata céljából a kutatók a mediális szeptumban található különleges idegsejtcsoport működését követték
nyomon. Az eredmények azt igazolták, hogy a deszinkronizált
állapotban különböző frekvenciájú ritmikus aktivitást mutató
sejtek, növekvő aktiváció hatására, képesek összehangolni rit-

10. századi muszlim sír Tankajevkán.

a mozgás. A jelenség hátterében álló folyamatok feltárására a kutatók
a KOKI más laboratóriumaival, valamint az ELKH Természettudományi Kutatóközponttal (TTK) együttműködve e különleges neuronok
ritmusszabályozó hálózatát vizsgálták éber, illetve altatott egerekben
és patkányokban. Eredményeiket a neves Cell Reports folyóirat 2022.
augusztusi számában publikálták. ¡
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Szerző: Paulik Katalin

Rákszűrési programok
az Európai Unióban
A szív- és érrendszeri betegségek után a rák a második vezető halálok Európában és a fejlett világban. Az életkor kitolódásával pedig tovább nő a rosszindulatú daganatos megbetegedések gyakorisága. Egészségesebben kellene élni és elmenni a szűrésekre, mert a betegség korai felismerésével a gyógyulás esélyei is javulnak. Ennek érdekében indította el
az Európai Bizottság az Európa legyőzi a rákot (Europe’s Beating Cancer Plan) elnevezésű
tervet, melyben nagy hangsúlyt kap a megelőzés és a korai felismerés, aminek legjobb
módja a meglévő szűrőprogramok hatékonyabbá tétele, valamint újak bevezetése.

A

világ vezető szakértői 2021 végén háromnapos üléssorozat keretében megvitatták a rákkal kapcsolatos
legújabb tudományos eredményeket. Következtetéseiket a SAPEA (Science Advice for Policy by European
Academies; Európai Akadémiák Tudományos Tanácsai a Szakpolitika Kialakítására) A rákszűrés javítása az Európai Unióban címmel tavasszal közzétett jelentése összegezte, melyben egyebek
között a már Európa-szerte sikeresen működő mell-, méhnyak- és
vastagbélrákszűrési programok fejlesztését szorgalmazták. A legújabb tudományos ismeretekre támaszkodó vizsgálati technikák
bevezetése mellett javasolták még a korhatár kiterjesztését, valamint a szűrések gyakoriságának optimalizálását az életkortól,
a nemtől és a korábbi vizsgálati eredményektől függően. A rákkezelési stratégia frissítését az indokolja, hogy a gyakorlatban jelenleg működő szűrővizsgálatokat meghatározó irányelvek, útmutatások akár két évtizedesek is lehetnek, emiatt nem tükrözik
az azóta megszületett tudományos eredményeket, technikai fejlesztéseket. A jelentés készítői két másik daganattípus: a prosztata- és a tüdőrák esetében is javasolják a szűrés bevezetését az EU
tagállamaiban. Ajánlásaikba csak azokat vették be, amelyeknél

egyértelműen kimutatható a rákszűrés pozitív hatása a betegség korai felismerésében. Külön kiemelve, mennyire fontos, hogy
a szűrési stratégiák egyértelmű és objektív tudományos ismereteken alapuljanak. Magyarországon a jelentést – idén májusban,
nemzetközi konferencia keretében – a Magyar Tudományos Akadémia Székházában mutatták be.

A gyógyítás egyik kulcsfontosságú szakasza
a korai felismerés, amihez a szűrés kínálja
a legjobb esélyt, ezért az európai rákellenes terv
legfőbb célja, hogy három éven belül az érintettek legalább kilencven százaléka részesüljön
emlő-, méhnyak- és vastagbélrákszűrésben.
Ugyan vannak szűrőprogramok az emlő-, a méhnyak-, illetve a vastag- és végbélrák korai felismerésére, azonban jelentős egyenlőtlenségek mutatkoznak a szűrések e három típusához való hozzáférésben az egyes országok között és azokon belül is. Az össze-
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gyűjtött adatok mennyiségében és minőségében szintén nagyok
az eltérések, ezért a jelentés készítői szerint a magas színvonalú
szűrés biztosítása érdekében többet is lehetne tenni a rákszűrési
programok tagállamok közötti koordinációjával kapcsolatos információk és adatok megosztását illetően.
A meglévő szűrővizsgálatok hatékonyabbá tételére tett javaslatok között szerepel például, hogy ki kellene terjeszteni az emlőmammográﬁás szűrést a negyvenes éveik közepén vagy végén járó
nőkre is. (Magyarországon minden 45 és 65 év közötti nő hivatalos
behívót kap népegészségügyi emlőrákszűrésre – a szerk.) A mammográﬁa alacsonyabb hatékonysága miatt azon magas kockázati
csoportba tartozó nők esetében, akiknek különösen sűrű a mellük, megfontolandó az MRI-szűrés, mert az pontosabb diagnózist tesz lehetővé. A széklet immunkémiai vizsgálata javasolt optimális vastag- és végbélrákszűrő vizsgálatként. A hagyományos
citológiai szűrést (kenetvizsgálatot) felválthatná a HPV-vizsgálat
mint a méhnyakrákszűrés elsődleges módszere. Szóba jöhet még
az otthoni önmintavétel a szűrésben részt vevők számának növelése érdekében. A széles körben elterjedt HPV-teszt és védőoltás
kombinációja egyedülálló lehetőséget kínál a méhnyakrák végső
felszámolására Európában.
A három meglévő szűrési program fejlesztési lehetőségeinek feltárásán kívül a jelentés összefoglalja az egyéb ráktípusok lakossági
szűrésének bevezetésére vonatkozó tudományos érveket. A szakemberek elsősorban öt daganatos betegségre összpontosítottak:
a tüdő-, a prosztata-, a gyomor-, a petefészek- és a nyelőcsőrákra.
A tüdőrák kialakulásának veszélye nem csak az aktív dohányosokat fenyegeti, a magasabb kockázati szint tíz-tizenöt évvel
a dohányzás abbahagyása után is fennáll. Kiterjedt kutatások
bizonyítják, hogy a tüdőrák alacsony dózisú CT-vel való szűrése

eredményes, ezért javasolt, hogy bevegyék a hivatalos nemzeti
szűrőprogramok közé, ennek azonban együtt kell járnia a dohányzás abbahagyását célzó beavatkozásokkal is. Ugyancsak tudományosan megalapozott érvek szólnak az MRI-vizsgálattal kombinált, PSA-alapú prosztatarákszűrés (PSA – prosztata-speciﬁkus antigén, a prosztatamirigy által termelt enzimfehérje) előnyeire
vonatkozóan is. A PSA-szint vizsgálata komoly segítség lehet ahhoz, hogy időben felismerjék és gyógyítsák a prosztatadaganatot.
Fontos azonban kiemelni, hogy az aktív megﬁgyelés legyen az elsődleges az azonnali kezeléssel szemben. Éppen ezért a túlkezelés
kockázatának csökkentése érdekében nem ajánlott tünetmentes
férﬁaknál a teszt elvégzése, ez különösen igaz az idősebb korosztály esetében. Ezen a téren további kutatásokra és folyamatos
nyomon követésre van szükség ahhoz, hogy azonosítani tudják
azokat a csoportokat, amelyek számára a leginkább hasznos a szűrés. A gyomorrákszűrés bevezetésének előnyeire vonatkozóan
egyelőre nem áll rendelkezésre elegendő tudományos bizonyíték.
Megfontolható azonban jól megtervezett szűrési és kezelési stratégiák bevezetése a Helicobacter pylori fertőzés, a gyomorrák egyik
fő okozójának csökkentésére, legfőképpen azokban az országokban, ahol magas a betegség előfordulási aránya. A közelmúltban
elvégzett kiterjedt kutatások eredményei egyelőre nem igazolták
a petefészekrák szűrésének pozitív hatását a betegség korai felismerésében, de ezt a kérdést továbbra is érdemes napirenden
tartani. A nyelőcsőrák szűrésének bevezetése mellett szólnak tudományos érvek, ahogy a nem endoszkópos, kevésbé invazív mintavevő eszközök használata mellett is. A jelentés kitér arra, hogy
az egyéb ráktípusok szűrését folyamatosan felül kell vizsgálni,
amint a kockázatalapú megközelítések egyre általánosabbá válnak, és több adat lesz elérhető.
A meglévő szűrővizsgálatok hatékonyabbá tételéért
az emlőmammográﬁás szűrést a negyvenes éveik közepén vagy végén járó nőkre is ki kellene terjeszteni,
illetve a mammográﬁa alacsonyabb hatékonysága
miatt megfontolandó az MRI -szűrés is.
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Javasolt, hogy a dohányosok alacsony dózisú CT-tüdőrákszűrését az egész Európai Unió területén bevegyék a lakosságnak
szervezett szűrőprogramok közé, különös tekintettel a betegség okozta éves halálozások magas számára.

A jelentésben közzétett javaslatok között szerepel még a lakossági rákszűrés felső korhatárának meghatározása. Az életkor
előrehaladtával ugyanis növekszik azoknak a daganatos megbetegedéseknek a száma, amelyeknél az egyén számára a szűrés nem,
vagy csak minimális haszonnal jár. A szakértők úgy gondolják, tovább kell folytatni a kutatásokat ahhoz, hogy pontosan meg tudják
határozni, hány éves korban lehet abbahagyni a rákszűrést. További
kérdéseket vet fel, hogy ennek vajon minden daganattípusra egyformán kell-e vonatkoznia. Kutatásra van szükség annak megállapítására is, hogy van-e minimális egyéni kockázat egy adott típusú
rák esetében, ami a szűrőprogramban való részvételt befolyásolja,
és hogyan lehet ezt mérni, illetve megvalósítani a gyakorlatban.
A technológiák gyors fejlődéséből adódóan jelentős lehetőségek nyíltak a daganatos betegségek széles körének korai felismerésére és szűrésére, ilyen a többi között a vérvizsgálat, valamint
a továbbfejlesztett képalkotó technikák és a mesterséges intelligencia. A folyékony biopszia, vagyis a vér, a vizelet, a lehelet felhasználásával végzett szűrés egy minimálisan invazív, rendkívül
speciﬁkus technológiaként jelenik meg többféle daganatos betegség diagnosztizálásában. A véralapú rákszűrés fejlesztése és
klinikai tesztelése gyorsan halad, de még nem áll készen a nemzeti
vagy regionális szűrési programokba történő bevezetésre. A mesterséges intelligencia algoritmusai segíthetnek a szűrési logisztika észszerűsítésében, ami megkönnyítené az orvosok munkáját.
A szakértők úgy vélik, hogy a különböző szűrési megközelítések
összehasonlításához szükség lenne stratégiák kidolgozására, valamint validált uniós biobankok létrehozására a biomarker-alapú
rákszűrési kutatás támogatására.

A rákszűrés sikerességét leginkább az jelzi, hogy hányan vesznek részt a szűrővizsgálatokon. Napjainkban még nagy különbségek vannak az Európai Unió tagállamaiban a szűrővizsgálatok
elterjedtségében és megítélésében. Jelentős különbségek mutatkoznak az egyes országok között a szűréseken való részvételi
arányokban is. Van, ahol jobban, és van, ahol kevésbé jutnak el
az információk az érintettekhez. Szükség lenne tehát a szélesebb
körű nyilvánosság bevonására, de hogyan lehet ezt eredményesen
elérni? Az egyik módszer: felvilágosító programok indítása a rosszindulatú daganatos betegségek veszélyeiről és a szűrések életmentő szerepéről. Az is kérdés, hogy kihez jut el az üzenet, és kihez
nem. Szűrővizsgálatokra általában azok mennek el, akik tudatosan
ﬁgyelnek az egészségükre, ugyanakkor nagyon nehéz elérni a társadalomban azokat, akik, ha már érzik, hogy baj van, akkor sem
keresik fel, vagy csak későn az orvost.
A szűrés hatékony eszköz, amely életeket menthet és csökkentheti a rák okozta gazdasági, társadalmi terheket.

Ezért akár a jelenlegi, akár a jövőbeli nemzeti
rákszűrési programoknak költséghatékonyaknak
is kell lenniük az előnyök és a hátrányok optimális egyensúlyának fenntartása érdekében.
Az új szűrővizsgálatokat és stratégiákat – mielőtt nemzeti vagy regionális szinten bevezetnék azokat – kis léptékű, helyi kísérletekkel
érdemes végrehajtani úgy, hogy közben ﬁgyelembe veszik a helyi
adottságokat, a demográﬁai és kockázati tényezőket, továbbá
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az egészségügyi szolgáltatási kapacitást. Mindeközben a bevezetendő program optimalizálása érdekében elengedhetetlen az előnyök, az ártalmak és a költséghatékonyság folyamatos értékelése.
A rákszűrés-szabályozási keretek és eljárások tagállamonkénti eltérései rávilágítanak arra, hogy állandó, hivatalos szervezeti struktúrákra van szükség a rákszűrési programok uniós szintű értékelésére és végrehajtására. Ennek magában kell foglalnia az adatok
folyamatos felülvizsgálatát, valamint a szűrési protokollok, iránymutatások, ajánlások és szabványok frissítését a szűrésben rejlő új
fejlesztések és a legújabb tudományos eredmények kihasználása
érdekében. A gyorsan elfogadható és módosítható iránymutatások abban segítenének, hogy minimalizálni lehessen a fejlesztések
elhúzódását, áll a jelentésben. A szakértők szükségnek tartják továbbá a rákszűrési és -megelőzési programok hivatalos koordinálását az Európai Unióban, ugyanis ezzel lehet biztosítani a folyamatosan elérhető tudást és tapasztalatot, valamint az erőforrások
észszerű felhasználását, a működési felkészültséget és a meglévő
egészségügyi rendszerbe való optimális integrációt.
Kihívást jelent a magas színvonalú, szisztematikus és egységes
lakossági rákszűrési programok folyamatos megvalósítása még
az unió leggazdagabb országaiban is. Közismert, hogy

a rákszűrési programok bevezetése és
működtetése komoly infrastrukturális
és munkaerő-befektetést igényel.

A SAPEA-jelentés készítői
a következő kérdésekre
keresték a választ
• Hogyan javíthatók az emlő-, méhnyak- és vastagbélrákot
célzó meglévő rákszűrési programok EU-szerte?
• Mi a tudományos alapja annak, hogy a szűrőprogramokat
kiterjesszék más rákfajtákra, és miként lehet biztosítani
azok megvalósíthatóságát az egész EU-ban?
• Melyek azok a fő tudományos elemek, amelyeket ﬁgyelembe kell venni, illetve melyek azok a bevált gyakorlatok,
amelyeket támogatni kell a kockázatalapú rákszűrés és
a korai diagnózis optimalizálása érdekében az EU-ban?

Egy rákszűrési programokat kutató és irányító szakemberek bevonásával készült tanulmány szerint a sikeres szűrési program legfontosabb elemei közé tartozik – a naprakész és bizonyítékokon
alapuló irányelvek alkalmazása mellett – az átfogó népesség-nyilvántartás, amely lehetővé teszi a hosszú távú eredmények nyomon követését. A sikeres szűréshez az egész programot gondosan
meg kell tervezni, különös tekintettel azoknak a személyeknek
a kezelését, akiknél pozitív lett a szűrés eredménye. Meg kell teremteni a minőség folyamatos fenntartásához a feltételeket, továbbá a megfelelő diagnosztikai tesztekhez és rákkezelésekhez
való hozzáférés érdekében az ehhez szükséges adminisztratív és
informatikai infrastruktúrát.

A technológiák gyors fejlődése
jelentős segítség a daganatos
betegségek széles körének
korai felismerésében és szűrésében, ilyen a vérvizsgálat,
a továbbfejlesztett képalkotó
technikák és a mesterséges
intelligencia, melyek felgyorsíthatják a rákszűréseket.
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A rákszűrés nem csupán egy teszt, hanem út a célpopulációk kezdeti azonosításától a behíváson, a kockázatértékelésen,
a szűrés lebonyolításán át az eredményekről szóló értesítésekig, adott esetben a további szűrési körök nyomon követéséig.

A szűrési programok megvalósításának akadályait a jelentés
készítői három nagy csoportba sorolják. Az elsőbe az egészségügyi rendszer akadályai kerültek, ami a szűrésnél a rendelkezésre
állást, a megﬁzethetőséget és az elfogadhatóságot jelenti. A második csoport a képességkorlátokat foglalja magába, idesorolható a munkaerő, az erőforrások és az infrastruktúra. A harmadik
a szándékkorlátok, ebbe a csoportba tartozik például a motiváció
és a prioritások, a kommunikáció és a társadalmi befolyás, valamint az egészséggel kapcsolatos meggyőződések és magatartások.
Ezek az akadályok országonként is változnak a programok működtetéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állásától függően.
Ezért a szakértők azt javasolják, hogy az Európai Unióban a szűrési programokról összegyűjtött adatokat fel kellene használni
a tagállamok közötti méltányos szűrés megvalósítására irányuló
összehangolt erőfeszítések támogatására, a személyzet képzésére,
továbbá a minőségbiztosítást szolgáló folyamatos nyomon követésre és értékelésre.
A rákszűrés nem csupán egy teszt. A célcsoportok azonosításával és a szűrési értesítők kiküldésével kezdődik, majd
folytatódik magának a szűrésnek a lebonyolításával, és a folyamat egészen az eredményt tartalmazó értesítések kiküldéséig,

adott esetben a további szűrési körök nyomon követéséig tart.
Mindezt szilárd informatikai infrastruktúrának, valamint független értékelési és minőség-ellenőrzési rendszernek kell alátámasztania.

A lakossági szervezett rákszűrés megvalósítása
ezért minden ország számára komoly befektetést
jelent, amely jelentős támogatást igényel a döntéshozóktól, az egészségügyi szolgáltatóktól és
a dolgozóktól, valamint a nyilvánosságtól is.
Nem szabad elfelejteni, hogy a rákszűrési beavatkozások klinikai
vizsgálatai alapján nem lehet pontosan megmondani, mi fog történni, ha egy szűrőprogramot bevezetnek. Ezért a jelentés készítői
szerint további kísérleti megvalósíthatósági tesztelésre és számszerűsített modellezésre van szükség ahhoz, hogy a program illeszkedjen a helyi adottságokhoz, az emberek várható részvételéhez,
a helyi és nemzeti egészségügyi szolgáltatások kapacitásához és
még sok minden máshoz. ¡
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anyagbesugárzási vizsgálatok • tetraneutron, neutroncsillagok

Az első demonstrációs fúziós
erőművet magyarok is ter vezik

A demonstrációs
fúziós erőmű ábrája

Az ELKH Energiatudományi Kutatóközpont (EK)
is részt vesz Európa első demonstrációs fúziós
erőműve, a DEMO koncepciójának tervezésében.

A

DEMO az első olyan fúziós berendezés, amellyel a kutatók az évszá-

zad közepére demonstrálni tudják, hogyan lehet 300–500 megawatt tiszta és biztonságos fúziós villamos energiát termelni hálózati felhasználásra. A program indítása alkalmából az EUROfusion konzorcium

július elején tudományos rendezvényt szervezett Brüsszelben. (Az Európai Unió által az Euratom kutatási és képzési
programján keresztül társﬁnanszírozott EUROfusion kutatási konzorcium az európai szakértőket a világ legátfogóbb,
vezető fúziós kutatás-fejlesztési programjába tömöríti.)
A szakemberek olyan anyagbesugárzási vizsgálatokat
végeznek el, amelyek a sugárkárosodás imitálására szolgálnak. Az anyagok vizsgálata ezáltal ipari méretű fúziós atomerőművekben létrejövő hatásokra is lehetővé válik. A DEMO kivitelezéséhez kapcsolódó mérnöki munkák mellett
a projekt központi elemének számító, az anyagok besugárzására szolgáló tesztcella koncepcionális tervezését az EK
Fúziós Plazmaﬁzika Laboratóriumában végzik. Az EK fúziós
laboratóriumai az összes nagy fúziós berendezés kísérleteihez hozzájárulnak valamilyen módon.
Az EUROfusion közvetlenül támogatja a világméretű
együttműködésben létrejövő fúziós kísérlet, a Dél-Franciaországban épülő ITER megvalósulását, és az európai iparági szereplőkkel közösen dolgozik az első ilyen típusú demonstrációs fúziós erőmű, a DEMO kifejlesztésén. ¡

Atommag négy neutronból
A debreceni ELKH Atommagkutató Intézet (Atomki)
munkatársainak részvételével végzett kísérletek során
kimutatták, hogy létezik négy neutronból álló, proton
nélküli „atommag”, vagyis tetraneutron.

A

Forrás: Nature, Volume 606,
Pages 678–682 (2022), Fig.

z atomokról a 20. században derült ki, hogy a pozitív töltésű protonokból és semleges neutronokból álló atommagot a negatív töltésű elektronok felhője veszi körül. Az atommagﬁzika egyik régóta megválaszolatlan kérdése, hogy létezhet-e atommag
pozitív töltésű proton nélkül? Tisztán neutronokból álló rendszerek mai tudásunk szerint csak neutroncsillagokban keletkezhetnek, ahol a neutronok sokaságát a gravitáció
tartja össze. Elméleti számítások szerint létezhet tetraneutron, azaz négy neutronból álló
rendszer, azonban számos elméleti ﬁzikus az ilyen struktúra létezésének lehetőségét el-
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vetette. A kísérletek ennek az ellentmondásnak a feloldására irányultak.
Az Atomki munkatársainak részvételével zajló kísérletsorozat fő kérdése az volt,
hogy a keletkező négy neutron valóban képes-e egyben maradni, azaz tetraneutront
alkotni. A kutatók kimutatták, hogy képes,
azonban csupán a másodperc tört részéig.
A Nature folyóiratban publikált eredmények szerint a tetraneutron létezésének kimutatása és életidejének pontos meghatározása kulcsfontosságú az atommagot alkotó protonok és neutronok között fellépő,
azokat összetartó erős kölcsönhatás tulajdonságainak jobb megértéséhez, és további ismereteket nyújt a neutroncsillagokban
működő erőkről. ¡
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A kísérletekben vizsgált
magﬁzikai folyamat. A felgyorsított 8He atommag
ütközik a céltárgyat alkotó
protonok valamelyikével.
Az ütközés miatt a 8He
kettészakad, a nagyon
stabil 4He magról leválik
a négy neutronból álló
tetraneutron.

Dunaújvárosi Egyetem • uniduna.hu

Szerzők: Fekete Tamás, Antók Dániel, Bereczki Péter, Tatár Levente

Szakítóvizsgálatok
kiértékelése

Anyagvizsgáló
berendezés

A nagy méretű, nagy értékű és biztonság szempontjából kritikus rendszerek (energetikai és
vegyipari berendezések nyomástartó rendszerei, hidak, repülőgépek, hajók…) biztonságos és
üzembiztos működésének kiemelkedő jelentősége van. A szerkezetintegritás – mint interdiszciplináris mérnöki tudományterület – célja az,
hogy ezeknek a rendszereknek a biztonságát
a teljes élettartamuk alatt biztosítsa.

A

szerkezetintegritás kulcsfontosságú részét képezik
a szerkezetintegritási számítások. E számítások megbízhatósága az azokat megalapozó elméleti keretrendszer prediktív képességeitől, valamint a számításokat alátámasztó anyagvizsgálatokból nyert
információk mennyiségétől, érvényességi tartományától és azok pontosságától függ.
A szakítóvizsgálatokból nyert információk hagyományos műszerezés esetén a kontrakció fellépéséig tekinthetők
pontosnak. A próbatestek kontrakció
fellépte utáni viselkedésének pontosabb
leírásához a hagyományosan műszerezett mérések elégtelen mennyiségű
információt szolgáltatnak, ezért a vizsgálatokból nagyobb mennyiségű és pontosabb információt kell kinyernünk.
Az információ mennyiségének és
megbízhatóságának növelése érdekében egy anyagvizsgáló gépet saját tervezésű optikai rendszerrel egészítettünk
ki, melynek segítségével egy vizsgálat
során a próbadarab alakjának változásait az extenzométeres, két pontban
való méréshez képest kiterjedt, két-

Mérésvezérlés

Munkaállomás

Mérés trigger
Keresztfejelmozdulás jele
Erőmérő cella jele
Kameraadatok

Kamera trigger
Extenzométer jele

1. ábra. A digitális pár koncepcióra alapozott
mérő- és kiértékelési rendszer.

2. ábra. Egy próbatest szimulációval meghatározott, és
a kísérlet során észlelt alakja.

vagy háromdimenziós, a mérések szempontjából elégséges mezőben rögzítjük.
A minta felületén megjelenő változásokat az arra előzetesen felvitt, szabályos
mintázat segítségével tettük optikailag
követhetővé. A képek alapján – saját fejlesztésű szoftver segítségével – rekonstruáljuk a minta kitüntetett pontjainak
elmozdulásait. Ezek az eredmények
képezik a szakítóvizsgálatok digitális párján végzett szimulációk értékelésének alapját. A minta konstitutív/
anyagi egyenleteinek paramétereit („az
anyag tulajdonságait”) akkor tekintjük elfogadottnak, ha a szimulációkkal
meghatározott elmozdulási mező is
kellő pontossággal illeszkedik a mérés
megfelelő eredményeivel. Ilyen módon
a vizsgált anyag konstitutív paramétereit sokkal pontosabban határozhatjuk
meg, mint a szakítóvizsgálatok „klasszikus” kiértékelési módszereivel. A mérőrendszert és annak digitális párját
rendszerbe szerveztük, melynek vázla-

innováció

tát az 1. ábrán mutatjuk be. A digitális pár alapú rendszerrel kiértékelt
szakítóvizsgálatok első eredményei azt
mutatják, hogy az új rendszer teljesítményének határai messze meghaladják
a klasszikus kiértékelési módszerekét.
A 2. ábrán egy szakító próbatest alakjának a digitális páron meghatározott
alakját hasonlítjuk össze a mérés során
rögzített képpel egy vizsgálat vége
felé, amikor a minta a legjobban igénybe vett zónában már erősen befűződött.
Jól látszik, hogy a szimulációval meghatározott geometria igen jól megközelíti a valóságos alakot. ¡
Az NKFIH-1267-2/2020 számú, Roncsolásmentes folyamatkövetés tématerület című
projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és
Innovációs Alapból nyújtott támogatásá val, a Tématerületi Kiválósági Program 2020
(2020-4.1.1-TKP2020) pályázati program finanszírozásában valósult meg.
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Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala • sztnh.gov.hu

Szerző: Be
encz
ze Áron

Védd a szellemi
tulajdonodat
– akár ingyenesen!
Szellemi tulajdona mindenkinek van, szellemitulajdon-joga viszont Magyarországon
még továbbra is keveseknek. Mi kell ahhoz, hogy szellemitulajdon-joggal rendelkezzünk? Mi az egyáltalán? És ez miért lehet jó egy feltaláló, egy vállalkozás vagy egy
alkotóműhely számára? A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) ingyenes
szellemivagyon-diagnosztikai szolgáltatása, az IP Scan éppen abban segít, hogy
az ügyfelek felismerjék, milyen szellemi tulajdonnal rendelkeznek, és azokat miként
tudják megóvni attól, hogy mások húzzanak belőle hasznot.
„Az elmúlt években – a koronavírus válság miatt is – a vállalkozások értékének egyre nagyobb hányadát a szellemi tulajdon (Intellectual Property, IP) adja, amely remek stratégiai eszköz lehet a bevételek és a vállalati vagyon növeléséhez” – hangsúlyozta Pomázi
Gyula, az SZTNH elnöke. A különbség nem elhanyagolható.
Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala tanulmánya szerint
az IP-tudatos vállalkozások akár 20 százalékkal nagyobb bevételt
érhetnek el, mint azok, amelyek nem rendelkeznek oltalmakkal.
Az elnök kitért arra is, hogy egy terméket, üzleti tervet, vállalati stratégiát számos oldalról lehet védeni, például védjegyekkel,
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szabadalmakkal, designoltalmakkal – ezek tudatos alkalmazása
a gazdasági sikert megalapozó innovációs folyamat fontos eleme.
„Bár a vállalkozások többsége tudja ezt, sokszor nincsenek meg
a kellő ismeretek a hatékony oltalmazáshoz. Pedig az IP egyben
befektetés is, ami azért hazánkban is kezd megmutatkozni az évről évre emelkedő oltalmi beadványok számában” – jegyezte meg
az elnök. Csak 2020-ban több mint 28 százalékkal, hárommillióra
nőtt az iktatott kérelmek száma. „A válság időszakában az immateriális javak és az általuk szerzett stabil pozíció különösen
felértékelődnek, sok vállalkozó azonban mégsem tudja, mi a szel-
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lemitulajdon-menedzsment első lépése” – ﬁgyelmeztetett. Pomázi
Gyula azt is elmondta, hogy az SZTNH IP Scan szolgáltatása több
nyugat-európai országban bevált módszerrel segít testre szabni
a vállalkozás számára leghatékonyabb szellemivagyon-védelmi
stratégiát. Mindezt ráadásul ingyenesen.
Az IP Scan szolgáltatás során a vállalkozás személyes interjú
keretében ismertetheti fő terveit és fejlesztési elképzeléseit: ebből
kiindulva aztán (maximum 60 napon belül) átfogó írásos jelentés
készül, a cég pedig további konzultációkon vehet részt iparjogvédelmi, szerzői jogi szakemberekkel. Az IP-szakértő átvilágítja a céget,
majd tanácsot ad, hogyan védhető meg a legjobban a vállalat technológiája, terméke és szolgáltatása a versenytársakkal szemben.
Pomázi Gyula szerint ez az ingyenes feltérképezés kifejezetten
olyan innovatív vállalkozásoknak ajánlott, amelyek kutatás-fejlesztéssel foglalkoznak, mivel az IP Scan segítségével árnyalt képet kaphatnak a technológiájukhoz kapcsolódó szellemi vagyonról, a kapcsolódó jogi védelmi lehetőségekről, és az esetleg felmerülő kockázatokról a szellemitulajdon-védelmi stratégiájuk kialakításához.

emellett az évekkel későbbi ellenőrzések során igazolják, hogy
a projekt valóban kutatás-fejlesztés volt. Az SZTNH elnöke kitért
arra is, hogy a százalékos arányok alakulása egyértelműen azt mutatja, hogy a szociális hozzájárulás esetében a cégek akár minden
tizedik munkavállaló bérét megtakaríthatják. „A társasági adónál
például tízmillió forintonként majdnem egymillió, vagy százmillió
forintonként majdnem tízmillió forintot spórolhatnak meg a fejlesztésekkel foglalkozó cégek” – említett néhány további konkrét példát.
És hogy miért is lehet annyira fontos a szellemi tulajdonunk
védelme, ezen keresztül pedig a szellemitulajdon-jogaink érvényesítése? „Az elmúlt években Magyarországon a bejegyzett védjegyek száma ugyan intenzív növekedést mutat, de így is elmaradunk
az európai uniós átlagtól” – mondta Pomázi Gyula. Magyarázatképpen hozzátette: hazánkban a kis- és közepes vállalkozások
mindössze 3,4 százalékának van bármilyen oltalma. Ez az arány
az EU-ban 8 százalék fölött van, míg Lengyelországban 10 százalék.
A Szellemi Tulajdon Világszervezete 2020-as, mintegy 150 nemzeti és regionális hatóságtól származó adat alapján végzett kutatá-

Az IP Scan diagnózis tehát teljesen ingyenes, a javasolt szellemitulajdon-védelmi eljárások elindításához pedig uniós pályázatok is
elérhetők, amelyek révén ezek is részben vagy teljesen díjmentesek
lehetnek. Az EU-s tagországok számára elérhető KKV Alap (SME
Fund) segítségével 2022-ben akár 2250 eurónyi támogatás is szerezhető a szellemitulajdon-védelmi tevékenységek, például az oltalmazási folyamat ﬁnanszírozására.
„A tudatos szellemitulajdon-védelmi stratégiának ugyanúgy része lehet a kutatás-fejlesztési minősítés megszerzése, amelyet szintén az SZTNH-ban lehet igényelni” – sorolta a további lehetőségeket Pomázi Gyula, kiemelve: a kutatás-fejlesztésről szóló minősítés
nemcsak a projektről ad hivatalos igazolást, hanem az ezzel a dokumentummal megszerezhető kedvezmények és pályázati források akár több tízmillió forintot is jelenthetnek a vállalkozásoknak,

sából az derült ki, hogy a védjegybejelentési aktivitás globálisan
13,7 százalékkal, a szabadalmak 1,6 százalékkal, a formatervezési
minták pedig 2 százalékkal gyarapodtak. A nemzetközi adatok azt
mutatják, hogy a tervezők és márkák egyre inkább a szellemi tulajdon eszközeire támaszkodnak vállalkozásaik bővítése és gazdasági
növekedése érdekében.
„Fontos, hogy a hazai vállalkozások is felismerjék: a nemzetközi
piacon való versenyképes pozíció megtartásához a szellemitulajdon-védelem területén is lépést kell tartaniuk a konkurenciával”
– fogalmazott Pomázi Gyula.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala IP Scan szolgáltatása
három lépcsőben zajló, személyre szabott szolgáltatási csomagja
ahhoz járul hozzá, hogy a vállalkozások előre meghatározott terv
szerint, magabiztosan kezeljék szellemi tulajdonukat. ¡
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A nyomtatott
világ küszöbén
Az építőipari tervezés, kivitelezés és ellenőrzés területén most
először kezdtek el Magyarországon
drónt és 3D nyomtatót használni.

A

BIM (Building Information Modeling) az épületek tervezési és építési folyamatainak átfogó
digitális modellek segítségével történő szimulálását
és optimalizálását jelenti, mely jelentős előnyöket
kínál a hagyományos tervezési módszerekkel szemben, mivel általa részletes információt lehet kapni
az épület bármely alkotóeleméről. A lemodellezett
épületek segítségével pedig hatékonyabb a tervezés,
olcsóbb a kivitelezés. A modellek megépítése 2D-s
tervek, illetve 3D-s pontfelhők (LiDAR lézerszkenner) alapján történik. Az elkészített 3D-s modell
a kivitelezés befejezése után sem veszít fontosságából, hiszen az épület üzemeltetéséhez, átalakításához vagy akár bontásához is segítséget nyújt.
A Marcell-Ház Kft. Magyarországon elsőként kezd-

te el alkalmazni a drónra szerelt LiDAR lézerszkennert, ezáltal magas épületek,
templomtornyok, műemlék építmények váltak kívülről is pontosan felmérhetővé. A 3D nyomtatók alkalmazásával pedig könnyen és olcsón fel lehet újítani
az építményeket, legyen szó magánépületről, középületről vagy műemlékről.
A 3D-s nyomtatással szobrok, frízek és más elemek is elkészíthetők az eredetivel
megegyező formában. A nyomtatáshoz szükséges alapanyaghoz – kukorica- vagy
burgonyakeményítő – kő-, fa-, gránit-, téglaőrleményt lehet 60-70 százalékos
adalékként társítani. Környezetvédelmi szerepe is rendkívül fontos, hiszen számos műemléki épület homlokzati szigetelése azért nem megoldható, mert a díszek reprodukálása nem lehetséges, vagy aránytalanul magas költséget jelent. ¡

Íves, előregyártott vasbeton mélyépítési műtárgy
monolitikus csomópontokkal – „Csillagkapu”
FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK: gyalogos/kerékpáros utak,
vadátjárók, közművezetékek/vízátfolyások átvezetése
MÉRETVÁLASZTÉK (m)

• ELEMHOSSZ: 2,40 m

A KÖZÚTI ÉS VASÚTI FÖLDMŰBE ÁGYAZHATÓ HÍDSZERKEZET LEGFŐBB ELŐNYEI

bármely magas töltés alá beépíthető • közúton korlátozás nélkül szállítható
szegmense a nagy mérete ellenére csak két előregyártott elem kapcsolatából áll
••• egy
elemei a minél rövidebb kivitelezési idő érdekében a helyszínen gyorsan kötő anyaggal
illeszthetők össze • magasságában csökkenthető méretű távtartó kapcsolat van
beiktatva az átboltozódás érdekében • vízzáró kivitelű
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Szerző: Hor váth Dánie
el

A gépipar is függ
a magyar gazdaság
egészétől
Bár vannak kiváló innovációs teljesítményt felmutatni képes magyar cégek, Borbás Lajos,
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vasúti Járművek és Járműrendszeranalízis Tanszék címzetes egyetemi tanára – aki egyben a Gépipari Tudományos Egyesület
főtitkára is – úgy véli, hogy a szektor átstrukturálására lenne szükség ahhoz, hogy a magyar
gépészeti fejlesztők olyan termékekkel tudjanak előrukkolni, amelyek jelentős sikereket érhetnek el a világpiacon. Ehhez nem a tömeggyártásra való berendezkedés szerinte a megfelelő stratégia, hanem meg kell találni azokat a piaci réseket, amelyek kiaknázása révén
a magyar gyártóvállalatok kivívhatják helyüket a globális versenyben. Ezt a célt azonban
nem segíti, hogy jelenleg egyre fogy a gépészeti szakokra jelentkezők száma, ráadásul
az általános tudásszint is csökken, a legjobbak pedig külföldre mennek.
Mi határozza meg a gépipar jelenlegi pozícióit hazánkban?
Érzékel-e fejlődést, és ez milyen irányú?

– A magyar gépipar jelenlegi helyzetének megértéséhez kissé távolabbról kell kezdeni a választ. A magyar gazdaság, és így az ipar
is, hatvan-hetven százalékban nyílt. Ez azt jelenti, hogy nagymértékben szükségünk van külföldről importált gépipari (és egyéb)
termékekre, hiszen sok mindent nem tudunk itthon előállítani.
A magyar GDP is jelentősen elmarad az EU átlagától, de a mi
szempontunkból most talán a legfontosabb statisztikai mutató
az egy foglalkoztatottra jutó bruttó hozzáadott érték. Ez a mutató ugyanis alapvetően meghatározza a vállalkozások struktúráját és versenyképességét. Ebben a tekintetben Magyarország
az Európai Unió teljesítményének felét sem éri el; a bruttó hozzáadott érték tekintetében az unió alsó harmadában vagyunk
azokkal az országokkal együtt, amelyek belépésükkor is a miénk-

hez hasonló fejlettségi szinten voltak. Az ipari vállalati szférában
nagyjából 350 ezer fő dolgozik Magyarországon, közel negyven
százalékuk kis- és közepes vállalkozások alkalmazottja (a fennmaradó hatvan százalék nagyvállalatoknál dolgozik). Csakhogy, és ez
a lényeg, a kkv-kra eső árbevétel mindössze az összes tíz-egynéhány százaléka. Ez az ágazati struktúra nem előnyös, és csökkenti
az innovációs kapacitást.
Melyek a fő okai annak, hogy kevés a nemzetközi piacon is
sikeres innovatív terméket előállítani képes magyar vállalkozás?

– Ennek főképpen pénzügyi okai vannak, de közrejátszik benne
a szellemi termékek nem megfelelő kezelése, illetve a mérsékelt
hozzáadott érték is. Fel kell tennünk a kérdést, hogy milyen kkv
tud megjelenni a globális piacon? Erre egyértelműen az a válasz,
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Az Év Célgépe 2022 díjazottjai

Termékkiadagolás, -beadagolás vagy
csomagolás gépei kategória: Automata
zsákológép (Metrisoft Mérleggyártó Kft.)

Kísérleti, laboratóriumi, tesztberendezések, mérőeszközök,
tesztpadok kategória: Robotos
érdességvizsgáló állomás
(simpLogic Mérnök Iroda Kft.)

Teljes gyártósorok, üzemi és kisüzemi
technológiák kategória: Automata
gyártósor polimer kompozit termékek
rövid ciklusidejű sorozatgyártására
(Kentech Kft., HD Composite Zrt.)

hogy ehhez jelentős mértékű hozzáadott érték termelése szükséges. A hozzáadott értékhez pedig innovatív erőnek kell lennie
a cégben, hogy sikerüljön az ötlet felvetésétől a megvalósításig eljuttatni a terméket. Ez csak úgy lehetséges, ha az infrastrukturális
háttér mellett megvannak a szükséges pénzügyi források és a szellemi kapacitás, vagyis a képzett munkaerő is.

Ha nem abba az irányba halad a magyar
ipari szektor fejlődése, hogy magasan kvaliﬁkált
munkaerőt alkalmazzon, akkor marad
az a helyzet, hogy sokat termelünk ugyan,
de saját termékekkel nem tudunk megjelenni a nemzetközi piacon.
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Gyártás-előkészítés gépei: alapanyag
és nyersanyag-feldolgozás kategória:
TL–10 kalibrációs folyadék regeneráló
berendezés (Tribologic Kft.)

Részterméket előállító, megmunkáló
gyártógépek kategória: Perfect Binder
420 PUR Könyvkötő gép (Rigo Kft.)

Nagyon fontos lenne azt a termékkört meghatározni a magyar ipar számára, amely
révén eséllyel lehet sikereket elérni a nemzetközi piacon. Az egyértelmű, hogy a globális
piacra mennyiséggel betörni nem lehet.

Vannak azonban kedvező jelek is. Egyesületünk, a Gépipari Tudományos Egyesület minden évben részt vesz a Magyar Ipari Célgép
Nagydíj odaítélésében. Idén mindannyiunk nagy örömére szolgált,
hogy megjelentek olyan hazai vállalkozások, ipari vállalatok, amelyek fantasztikusan innovatív termékekkel jelentkeztek, és rendkívül magas technikai szintet képviselnek.

Be kell látnunk, hogy nem vagyunk versenyképesek Kínával és
másokkal, ha a termékek sokmilliós tömegű előállításáról van szó.
Olyan termékekre kell tehát koncentrálnunk, amelyeket elő tudunk állítani, és piaci igény is van rá, minthogy rés mutatkozik a kínálatban. Ezt a rést megtalálni nem egyszerű, hiszen hihetetlenül
felgyorsult a fejlődés. Az Ipar 4.0 már mindenhol jelen van, és már
nemcsak arról van szó, hogy robotok végeznek el bizonyos munkafázisokat, hanem a robotok az emberek társává válnak a gyárakban. Vagyis már nem egyszerű összeszerelő feladatokat látnak el,
hanem képesek az irányításban is részt venni. Ez olyan hatékonnyá
vált az utóbbi években, hogy a robotok hibás működéséből fakadó
károkozás egyszerűen megszűnt a gyártás során. A mai modern
robottechnika fejlődése tulajdonképpen már az ötödik ipari forradalom.

Mivel lehetne elősegíteni a magyar gépipar innovációs
képességét?

A gépipar innovációs teljesítménye hogyan viszonyul
a többi hazai iparághoz?
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Anyagmozgatás, anyagtárolás
gépei kategória: Alumínium
tömb robot palettázó rendszer
(Tometh Fémtechnika Kft.)
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Az Ipar 4.0 már mindenhol jelen van, és a robotok immár nemcsak bizonyos
munkafázisokat végeznek el, hanem az emberek társává válnak a gyárakban.

– A magyar gépipar kifejezetten jól teljesít az innováció terén, ha
az egyéb iparágakhoz hasonlítjuk. Ettől függetlenül alapvető átstrukturálásra van szükség a gépipar terén. Át kell alakítanunk
a gépipar helyzetét a magyar gazdaságban, és a megítélését is.
Ezt részben a Covid-válság kényszerítette ki, de egyéb tényezők is
szükségessé teszik. Éveken keresztül azt tanítottuk az egyetemeken, hogy a gépiparban nincs szükség az alkatrészek, alapanyagok
hosszú távú raktározására, mert mindig rendelkezésre fognak állni
a szükséges források. Az elmélet szerint, kis túlzással, a kamion ott
teszi le a gyárba érkező nyersanyagot a gyártósor végén, az intelligens targonca leemeli a kamionról, és azon nyomban helyezi is
a gyártógépbe. Ez természetesen a szükséges alapanyagok tökéletesen stabil, folyamatos és fennakadásmentes ellátását feltételezi.
Ez a feltétel azonban mára megszűnt. Újra raktározni kell, ami miatt újból jelentkeznek a raktározás költségei. Ezeket a költségeket
ki kell gazdálkodni, így a teljes gyártási folyamatot át kell strukturálni, hogy a termelés továbbra is fenntartható és gazdaságos
maradjon. E pillanatban számos, beszállítóktól beszerezhető alkatrészből hiány van. Nem lehet a járműgyártásban használatos elektronikus alkatrészt vagy kábelköteget találni. Amikor a gyártócég
mégis hozzájut ezekhez, azonnal tartalékot kell képezni belőle, ez
a kérdés alapvető jelentőségűvé vált az utóbbi három évben.
Hogyan lehet átstrukturálni a gyártást, hogy működőképes
maradjon a termelés az ellátási láncok gyakori megszakadása ellenére is?

– Sokan dolgoznak ezen, és a hálózatelmélettől a valószínűségszámításig mindent bevetnek ennek megoldása érdekében. Ám
ezeket az elemzéseket már annak tervezésekor is el kell végezni,
hogy mely gyártási területekre van feltétlenül szükség, melyekre
lesz szükség esetleg a jövőben, és melyek váltak szükségtelenné,
vagyis leépíthetők. E döntések alapján kell felépíteni az új struktú-

rát, hogy mindig rendelkezésre álljanak a termelőeszközök, amelyek például az autógyártáshoz szükségesek. A nyár folyamán is
általánosak a gyártásleállások az autóiparban. Ennek csak részben
okai a nyári szabadságolások. Fontosabb ok az, hogy a gyár készleteit fel kell tölteni. Eközben pedig folyik a szegmens teljes struktúrájának átalakítása. Az Európai Unió döntése értelmében alig egy
évtized múlva teljesen át kell térnünk az elektromos meghajtásra
az autóiparban.

De én nem vagyok meggyőződve arról, hogy
az elektromos meghajtás lesz a végső megoldás. Feltehetően most azért az elektromos
autók kerültek előtérbe, mert a hidrogénmeghajtás még nem áll a megfelelő szinten.
Azt gondolom, hogy az elektromos autók szükséges, de rossz
technikai lépést képviselnek, de túl fogunk lépni rajtuk, és ha eljön
majd a hidrogén, akkor megint másképpen látjuk a világot. Mindenesetre ezekből a folyamatokból egyértelmű, hogy a világ ipari
fejlődése gyorsul, és legfőképpen a fejlődésben bekövetkező irányváltások sokasodnak. Csak azok a vállalatok tudnak Magyarországon és globálisan is a felszínen maradni, amelyek képesek a gyors
váltásokra.
Megvan ez a képesség a magyar gépipari vállalatokban?

– Véleményem szerint a magyar kis- és közepes vállalatok képesek alkalmazkodni a változó piaci feltételekhez, e tekintetben
nem állunk rosszul, de ehhez támogatásra van szükségük. Ettől
függetlenül, minthogy a magyar gazdaság nagyrészt nyílt, mindig
is sérülékenyek leszünk a globális ellátási lánc zavaraival szemben
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(ahogy ez az egész világ legtöbb gyártócégére igaz). Reálisan nincs
lehetőség arra, hogy önellátók legyünk mindenből. A magyar ipari
termelőágazatok a globális ellátási rendszerek szerves részét képezik, ezen nem lehet változtatni. Más módon kell védekeznünk
a rendszer zavaraival szemben. A legjobb védekezés az, ha olyan
termékeket állítunk elő, amelyekre nagy igény van a globális piacokon, hiszen így megnő az esélye annak, hogy még válság esetén is
biztosított lesz a termelés, illetve az értékesítés.
Gyakran mondják, hogy csak az innovatív termékeket lehet eladni a világpiacon, de tényleg nem képzelhető el más
stratégia? Minthogy nem feltétlenül tudunk fejlesztésben
versenyezni Délkelet-Ázsiával vagy Amerikával, nem lenne célszerűbb inkább a kevesebb technológiai újdonságot
igénylő, de egyszerűbben előállítható és stabil kereslettel
rendelkező termékeket gyártani?

– Én a koromnál fogva dolgoztam a szocialista ipar keretein belül
is, és éltem abban az időben, amikor az országban a legkülönfélébb termékek gyártása folyt. Gondoljunk csak az Ikarusra, a Rábára vagy a rádiókra, a lemezjátszókra, a motorokra: a Danuviára,
a Csepelre. Magyarország tehát képes volt mindenfélét gyártani,
és nekem meggyőződésem, hogy ma is képes lenne, de ott látom a problémát, hogy nem mindig sikerül a piaci rést megtalálni. Mert nem az innováció maga a lényeg, hanem az, hogy olyan
piaci igényt találjunk, amelyen keresztül érvényesülni tudunk. És
ez az igény nem a tömeggyártás területén jelentkezik.

Jelenleg, sajnos, nem látok olyan, magyar
cég által gyártott terméket, amellyel kapcsolatban meggyőzhetnénk a világot arról, hogy
tőlük kell azt nagy tömegben beszerezni.

De bizonyos nemzetközi nagyvállalatok magyar gyártórészlegeinél már fejlesztéseket is végeznek, jó példa a Knorr-Bremse vagy
az Audi. Vannak egyetemek, ahol már autógyárakhoz kötődő
mérnöki tanszékeket is létesítettek. Vannak tehát már itthon
olyan műhelyek, amelyek részt tudnak venni a külföldi nagyvállalatok fejlesztéseiben, de nem irányító szerepet játszanak bennük. Ez a magyar szakembereknek még mindig a tanulási időszak.
Mivel a felsőoktatást említette, milyen reális célt lehet kínálni a gépipari mérnökhallgatóknak? A műszaki egyetemeink arra készítik-e fel a hallgatókat, hogy a magyar lehetőségek között tudjanak elhelyezkedni, vagy a kiemelkedő
tehetségű hallgatók már a kezdetektől a külföldi karrier
felé kacsintgatnak?

– Kétségtelen, hogy a gépipari fejlesztés munkaerőpiaca globális, az ajtók nyitottak. Több mint ötven éve, 1970 óta dolgozom
a felsőoktatásban, és hosszú évtizedek óta sajnálattal látom, hogy
a legjobb diákjaim folyamatosan mennek el külföldre. Azt a tudást
tehát, amelyet a magyar műszaki egyetemeken megszereznek,
egy részük külföldön kamatoztatja. Mindig is az volt a fő oktatási
elvem, hogy azt a tudást, amit nálunk sajátítottak el, azt igyekezzenek a végzett szakemberek a mi országunk javára hasznosítani. Elismerem, hogy ez a gondolat a pénzügyi megfontolásokkal
szembemegy, hiszen sok esetben alig lehet összehasonlítani a Magyarországon és külföldön elérhető keresetet. Ettől függetlenül ez
a szemlélet az összes jó felsőoktatási intézményt áthatja. Úgy látom, hogy a hallgatók szívesen marad(ná)nak itt, ha a foglalkoztatási és fejlesztési környezet javulna. Természetesen ez a probléma
nem kizárólag a gépipar sajátja, mert a tanároktól elkezdve a kutatókon keresztül az egészségügyig minden szektorban jelentős
béremelésre lenne szükség. Az elfogadható egzisztencia az alapvető feltétele annak, hogy meggyőzhessük a ﬁatal szakembereket
a maradásról. Nap mint nap találkozom olyan fantasztikus magyar

Hazai műhelyek részt tudnak venni a külföldi nagyvállalatok fejlesztéseiben, de
irányító szerepet nem játszanak bennük.
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Vannak magyar cégek, amelyek komoly fejlesztéseket végeznek, ám ehhez szakemberekre van szükségük, de a gépipari
szakokra jelentkezők száma meredeken csökken, közben a felvett hallgatók komoly felzárkóztatásra szorulnak.

cégekkel, amelyek rendkívül komoly fejlesztéseket végeznek,
és szakemberekre van szükségük ehhez. A külföldi cégeknél
főként részegységek fejlesztése folyik. Természetesen nagyszerű, hogy a frissen végzett hallgatóknak lehetőségük nyílik
külföldre menni tapasztalatot szerezni, bárcsak lehetséges
lett volna ez fél évszázaddal ezelőtt is! De aztán haza kell jönni, és az ember tehetségét Magyarországon kell hasznosítani.

– Ez a legfontosabb kérdés. Ha megnézzük a felsőoktatási felvételi statisztikákat, azt látjuk, hogy

Ön itt lenne most, ha 1970-ben elmehetett volna, mondjuk, Németországba?

De nemcsak a hallgatói létszám kevés, hanem a belépési tudásszint is
csökken. Ez pedig a középiskolai alapképzés hiányosságaira utal. Sok
olyan anyagot is meg kell tanítani a felsőoktatásban, ami a hetvenes
években már minden hallgatónál eleve tudott volt. Ha külföldi hallgató
jön hozzánk, akkor felzárkóztatjuk egy nyelvi képzéssel, és utána már
a szakmai nyelv ismerete révén tudja követni az órákat. Ám lassan ott
tartunk, hogy a magyar hallgatóknak komolyabb felzárkóztatásra van
szükségük, mint a külföldieknek. Ez a felzárkóztatás elengedhetetlen,
mert különben a hallgató szorongani fog, hiszen a tudásháttér hiánya
miatt nem tudja feldolgozni az új ismereteket, és nem tud úgy haladni,
ahogy szeretne. Ehhez pedig jó tanárok kellenek: úgy kell neki átadni
a tananyagot, hogy azt megértse, illetve maga jöjjön rá, hogy milyen
területeken vannak hiányosságai, és ezeket hogyan tudja ledolgozni.

– Furcsa, hogy ezt kérdezi, mert igazából nekem lett volna
lehetőségem akkor Ausztriába költözni. De én itthon maradtam, és nem bántam meg. Rengeteg élményt kaptam a diákjaimtól, és már csak ezért is megérte maradni. Természetesen,
ha az anyagiakat vesszük, valószínűleg sokkal jobban jártam
volna, ha Ausztriában dolgozom tovább, de ennek ellenére is
örülök, hogy nem így döntöttem. Soha eszembe sem jutott
az, hogy amit itt tanultam, azt máshol használjam. Természetesen azt is ﬁgyelembe kell venni, hogy akkor teljesen más volt
a szemlélet, sőt az egész világ is más volt. Akkor két világrend
élt egymástól szétválasztottan, de ma már egy közös Európában élünk, tanulunk, dolgozunk.

az egész felsőoktatásba évről évre egyre kevesebben jelentkeznek, de a gépipari szakokra
jelentkezők száma még meredekebben csökken.

Mekkora a gépipari terület munkaerőhiánya?
Hogyan alakul a gépipari felsőoktatásba jelentkezők
száma, és ez összhangban van-e a szektor munkaerőigényével? El tud-e minden végzett helyezkedni, vagy
akár még sokkal többen is találnának munkát?

– Nagyon nagy. Legfőképpen a szakirányú képesítések terén mutatkozik rettenetes hiány. Újraszerveztük a felsőfokú szakképzést, és igyekszünk alkalmazkodni az igényekhez, de a hiányt nem lehet egyik napról
a másikra ledolgozni, és helyreállítani az egyensúlyt. ¡
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Az Ipolydamásd–Helemba közötti híd

Hidak az Ipoly felett
A Colas kivitelezésében jelenleg két híd is épül az Ipoly folyó felett, magyar–szlovák
együttműködés keretein belül. Mindkét híd két-két települést köt össze Magyarország és Szlovákia között. Az egyik híd Ipolydamásd és Helemba között épül,
a másik Drégelypalánk és Ipolyhídvég településeket köti majd össze.

A

projektek közös ismérvei,
hogy a magyar–szlovák
határon átívelő szerkezetekről van szó, és mindkettő a nemzetközi Interreg projekt
keretén belül valósul meg. A sajátosság és egyben kihívás is ezeknél
a projekteknél, hogy két nyelven zajlik minden megbeszélés és minden
dokumentálás a megrendelők felé.
Az Ipoly-hidak megépülésükkel
elő segítik majd a határ menti kapcsolatok fejlődését, hozzájárulnak a
térség gazdaságának növekedéséhez,
a kiskereskedelmi tevékenység élénkítéséhez és a turizmus fellendülé-
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séhez. Már igen régen várt hidakról
van szó, hiszen a környékbeli lakosoknak eddig több 10 kilométert kellett autózniuk a legközelebbi határátkelőig, hogy átjussanak a szomszédos
településekre, meglátogassák az ott
lakó rokonaikat, barátaikat. Az Ipolydamásd–Helemba (Chľaba) között
épülő ipolydamásdi híd az autós forgalmon kívül kerékpáros forgalmat is
lebonyolít majd. A 2 × 1 sávos bicikliút
az EuroVelo6 nemzetközi kerékpárúthálózat részeként a magyar oldalon
kapcsolódik a Szob–Ipolydamásd útvonalhoz. A helyiek kérésére a hídon
nem lesz teherforgalom.

innováció

AZ IPOLYDAMÁSD–HELEMBA
KÖZÖTTI HÍD SZÁMOKBAN

CÖLÖPÖK: 220 m

FŐTARTÓ: 147 t

TÁMASZKÖZ: 56,4 m

A HÍD FELÜLETE: 870 m2

Colas Hungária Zrt. • colas.hu

Ipolydamásdon a projektszerződést
2020 decemberében írták alá, a téli hónapokban a projekt előkészítése zajlott,
a helyszíni munkálatok 2021 tavaszán
kezdődtek. Az Ipolydamásd–Helemba
közötti kapcsolat kialakításának magyarországi szakasza két részben valósul meg. Az első részben megépül az
Ipoly fölötti határhíd, míg a projekt második részében magyar oldalon a csatlakozóút kiépülése valósul meg. Az építkezés harmadik szakaszában a hídhoz
szlovák oldalról is épül csatlakozóút,
175 méter hosszan.
A híd maga öszvérszerkezet, két karcsú acél főtartóval és egy vasbeton pályalemezzel íveli át a folyót. A Magyarországot és Szlovákiát összekötő híd
71 méter hosszú, egynyílású, 12 méter
széles, melyhez kerékpárút is csatlakozik. Ezenkívül összesen 540 méternyi út
épül annak érdekében, hogy a jelenlegi
közútról is elérhető legyen a híd.

A híd kivitelezője a Colas Közlekedésépítő Zrt., illetve a magyar oldali útcsatlakozást a Colas Út Zrt., míg a szlovák oldali útcsatlakozást a Colas Út Zrt.
és a Colas Slovakia együtt készíti el.
A drégelypalánki híd projekt szerződéskötésére 2021 júliusának végén
került sor. Ezután kezdődtek az előkészítési munkálatok, amelyek során fény
derült arra, hogy a felső humuszréteg
alatt – a tervezett új híd helyén – még
a régi kőhíd maradványai vannak. Ez
egyfajta kihívást jelentett a kivitelezőknek olyan szempontból, hogy a régi
kőhíd pillérei megközelítőleg 7 méter
mélységig húzódnak a föld alatt, ezek
a tervezett új híd cölöpjeivel ütköztek
volna. Ennek megoldásaképpen a cölöpök a régi pillérek köré kerültek.
A Drégelypalánk–Ipolyhídvég (Ipeľské
Predmostie) közötti határhíd egy 50 méteres egynyílású, alsópályás ívhíd. A projekt keretein belül egy 2 × 1 sávos csatla-

A Drégelypalánk–Ipolyhídvég híd helyszíne

kozóutat is épít a Colas Út Zrt. a magyar
oldalon, melynek teljes hossza 1017 méter
lesz. Átépítenek egy eddig használt útszakaszt, emellett többméternyi új utat is
átadnak majd. A beruházásban egy normál csomópontot és egy vasúti kereszteződést is kialakítanak, mégpedig olyan
formában, hogy az út Drégelypalánk belterületéről indulva keresztezi a Vác–Balassagyarmat vasútvonalat, majd a régi
hídhoz vezető töltésen az Ipoly árterét,
és Ipolyhídvég polgármesteri hivatala
mellett elhaladva ér el egy másodrendű
utat. Az acélhíd nyitva lesz a személy- és
a 3,5 tonna össztömeget meg nem haladó
teherforgalom előtt is. Ezen a hídon a fő
szerep a gépjárművek mellett a gyalogosoknak jut, ugyanis a drégelypalánki hídon külön gyalogos járda is készül. Drégelypalánk és Ipolyhídvég között jelenleg
egy gyalogos fahíd biztosítja az átjárást.
A drégelypalánki híd egy alsópályás
ívhíd, amelyben a két ívtartó háromszög
A DRÉGELYPALÁNK–IPOLYHÍDVÉG
KÖZÖTTI HÍD SZÁMOKBAN

CÖLÖPÖK: 384 m

ACÉLANYAG: 180 t

TÁMASZKÖZ: 50,0 m

A HÍD FELÜLETE: 730 m2

Épül az Ipolydamásd–Helemba közötti híd

szelvényű. Az ívtartó függesztőrúdjai
hálós rendszerűek. Ilyen szempontból
a szerkezet a szemlélődők számára
lát ványosabb és érdekesebb, mint az
ipolydamásdi híd esetében. A pályalemez az ipolydamásdihoz hasonlóan
vasbeton szerkezetű. A híd befejezése
– a tervek szerint – 2023 őszén várható. ¡
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Épülethűtés hőakkumulátorokkal
A klímaváltozás hatásai az egekbe emelhetik
az épülethűtés költségeit. Egy magyar fejlesztői csapat, a HeatVentors szakemberei
szerint viszont a hűtésre fordított energián
mindenképp érdemes, és lehet is spórolni.

P

éldául hőakkumulátorok alkalmazásával. A hőakkumulátor hasonlóan működik, mint az elektromos akkumulátor. Ugyanúgy
energiát tárol, csak éppen nem villamos, hanem termikus energiát,
azaz hőt, és amire sokszor nem gondol senki, hogy a hideg is hő,
tehát elraktározható. Egy irodaház átlagosan évi 600 ezer kilowattóra villamos energiát használ fel az épület hűtésére, ami jelenleg
körübelül 43 millió forintos költséget jelent. Hőakkumulátorral ebből
akár 11 millió forint is megspórolható. A szakemberek szerint akár
húsz-ötven százalékkal is lehet csökkenteni egy nagy klímarendszer
hűtésienergia-igényét.
Ez hasonló elven működik, mint a napelemes rendszerek. Akkor
termeli meg a szükséges energiát, amikor olcsó. Éjszaka és hajnalban
a legolcsóbb előállítani a szükséges hőmérsékletet, ami kellő hatásfokkal tárolható a hőakkumulátorokban. Ez aztán visszatáplálható

A HeatTank hőakkumulátor kitört ábrája

a klímarendszerbe, csökkentve a hozzátermelendő hűtés menynyiségét, illetve az előállítás költségét. Miután egyáltalán nem
mindegy, hogy a déli 35 Celsius-fokból állítja elő a rendszer
a kellemes hőmérsékletet vagy az éjszakai 22-ből. Másik nagy
előnye, hogy hőakkumulátorral stabilizálható a klímarendszer
terheltsége, csökkentve ezzel a karbantartási igényét, valamint
jelentősen meghosszabbítva a teljes rendszer élettartamát. ¡

A bioetanol a mobilitás
fenntarthatóságáért
Európában a 2030-ig előirányzott kibocsátáscsökkenés harmadát a bioüzemanyagok használatától
várják. Magyarország ezen a téren jól áll, mivel
az E10 2020-as bevezetésével már 2030-ig is egymillió tonna szén-dioxid-megtakarítást ér el.

U

gyanakkora üvegházhatású gázkibocsátás kapcsolódik a 85 százalék
megújuló bioetanol-tartalmú E85 üzemanyagot használó plug-in hibrid és a tisztán elektromos autókhoz a járművek és az akkumulátor teljes
életciklusát vizsgálva – mutatnak rá egy 2022-es francia kutatás eredményeire a Pannonia Bio Zrt. szakértői. A bioüzemanyagok a következő évtizedekben igen nagy mértékben járulnak majd hozzá a közlekedés fenntarthatóbbá tételéhez, jóllehet a közvéleményben erősen él az a kép, hogy
az elektromos autózás érdemben csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást,
azonban még nem képvisel eléggé nagy súlyt a közúti közlekedésben. Évi
pár ezer új e-autó jó trend, de közel sem elegendő a gyökeres változáshoz.
2021. december végén a Datahouse adatai szerint hazánkban a zöld rendszámos autók száma 42 633 volt. Ez a teljes hazai gépkocsiﬂotta mindössze
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1,16 százaléka. Magyarország viszont a világ élmezőnyéhez tartozik az úgynevezett első generációs bioüzemanyagok előállításában, és a 95-ös benzin 6,1 százalékos
bekeverési arányával kalkulálva már most is több mint
70 millió liter fosszilis üzemanyagot váltunk ki bioüzemanyagokkal a töltőállomásokon. A bekeverési arány növelésével pedig bőven van még lehetőség ennek a további
javítására, amivel ráadásul az ország energiafüggősége is
csökkenthető. ¡

arborétum, felújítás, oktatás-kutatás, növényállomány, genetika, klímaváltozás

Sze
erző: Szegedi Imre • Fotó: Krixel

Újraéled
a gödi
Huzella-kert

Az ELTE Füvészkert gödi Huzella-kertje jókora házakkal körülvett őspark,
több mint százéves fákkal. A terület vonzerejét növeli a Duna közelsége,
hiszen az ártéri vegetáció szinte ott van a kerítés mellett. A legnagyobb értéke
azonban az önálló vízrendszere. Több forrása tavakat táplál, a végén pedig
két kis patakkal jut ki a víz a Dunába.

A

fővárostól alig húsz kilométerre található Duna-parti
őspark egyike a kevéssé ismert hazai természeti területeknek. A kettes főúttól a Dunához vezető egyik
alsógödi kis utca visz a látványossághoz. A kerítés,
az onnan látható épületek azonban lehangoló képet nyújtanak.
Olyan helyre hasonlít, amihez hosszú ideje nem nyúltak. Az egykor szebb napokat megért gödi Huzella-kertre ráfér egy alapos
megújítás. Idén tavasszal tették közzé, hogy vége a mellőzöttségnek, hamarosan elkezdődik a terület rehabilitációja. A fejlesztésre
712 millió forint jut.
Közel két évtizedig zárva volt a kert, mert az állapota miatt
nem fogadhatott érdeklődőket. Bármilyen furcsa, az újranyitást
az a 2020. augusztusi vihar is gyorsította, amely az öreg, beteg fákat kidöntötte – és számos épet is. Az akkor kifordult fatörzseket
feldarabolták, hatalmas kupacokban egymásra halmozták. Méter
átmérőjű rönkök várják a jövőjüket. „Ezekből lépcsőket és padokat

készítünk” – tájékoztat Orlóci László, az ELTE Füvészkert igazgatója, aki a Huzella-kertet is felügyeli. A tudományos újságírással
foglalkozó kollégák számára szervezett bejáráson a hely különlegességeivel kapcsolatban elhangzott, hogy a csapadék mellett
különleges vízrendszer segíti az ottani növények túlélését. A közeli Dunán kívül a talajban áramló talajvizek is tápláló források.
Néhány hatalmasra nőtt fa gyökérzete elérte a talajvizet. Ha ezek
a természetes vízforrások mégsem fedeznék a növények vízigényét, a folyó kavicságyát elérő kútból bőségesen öntözhetnek.

Az 5,1 hektáros, páratlan természeti értékekben gazdag területen hat forrás fakad.
A források tórendszert táplálnak, amelyben
egykoron pisztrángot is tenyésztettek.
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A tavak rehabilitációja része a kert megújulásának. Pihenőhelyek is várják majd a látogatókat.

A jelen biztosan nem a tiszta vizet kedvelő halról szól. A tóban rengeteg a szerves anyag, a fenéken méter vastag az iszap. „Húsz éve
biztosan nem kotorták ki” – méltatlankodik az igazgató.
A különlegesen értékes helyen található terület első tulajdonosáról nem maradt fenn korabeli hiteles adat. Helytörténészek
szerint a villát és tájképi kialakítású parkját 1885-ben említik
először a szomszédos Sződ község térképén. A kastélyszerű épület feltehetően 1850 és 1865 között épült, több egymást követő
szakaszban. Dokumentumok szerint gróf Széchenyi Ödön 1865
áprilisában vásárolta meg a területet egy pesti bejegyzésű belga
banktól. A legnagyobb magyar, Széchenyi István kisebbik ﬁa szervezte meg a magyar tűzoltóságot. Miután a gróf 1874 telén végleg
Törökországba költözött – ahol megszervezte a török tűzoltóságot, amiért tábornoki rangot és pasa címet kapott –, a birtokot
Arany János ﬁa, Arany László vásárolta meg. 1892-ben az ingatlan
Huzella Elekhez került, akinek a ﬁa, Huzella Tivadar professzor
hozta létre az Alsógödi Biológiai Kutatóállomást 1930-ban, hazai

és külföldi anyagi támogatással. 1939-ben ebben a kertben látta
vendégül az Anatómiai Világkongresszusra érkező nemzetközi
kutatókat. Villájuk rendszeresen szerepelt az Alsógödről készített
képeslapokon.
A második világháborút követő államosítások közeledtével
Huzella Tivadar professzor az ELTE-nek adományozta a telket.
A professzor 1950. július 11-én halt meg, családja a villa parkjában
temette el. (Apró érdekesség: a családi síremlék a Huzella család
több tagjának is emléket állít. Ott szerepel Huzella Elekné Csanak
Janka, akinek a nevét először rosszul vésték fel. A kőfaragó szerint
ugyanis Janka név nincs, ezért véste fel a Janika nevet. Arra nem
gondolt, hogy nők ritkán viselnek ﬁúnevet. A család határozott
fellépésére javította ki a Janikát Jankára.)
Huzella Tivadar azzal a feltétellel hagyta az egyetemre különleges birtokát, hogy kizárólag oktatási-kutatási célra lehet hasznosítani. Azért volt ez ilyen pontosan megfogalmazva a végrendeletben, hogy ne lehessen szétosztani, felszabdalni, vagy bármilyen
más célra felhasználni, akár üdülőtelkeknek felparcellázni. Ez igen
fontos kitétel volt, ugyanis a környéken több hasonló terület a parcellázás áldozatául esett. Ez a kert azonban megmaradt egységesnek, és időközben még bővült is, amikor a Magyar Honvédelmi
Szövetség Duna-parti lőterét is hozzácsatolták.
A kert fenntartója 1951 óta az ELTE, majd 1959-ben felépült
a Magyar Tudományos Akadémia Duna-kutató állomása, mely
2014-ig működött a kert területén. Az 1960-as évek elején az egykori villa tornyát lebontották, az épületet pedig a felismerhetetlenségig átépítették, minden korábbi díszétől megfosztották.
A villa jelenlegi tetőszerkezete hiányos, a vakolat mállik, onnan is
növények nőnek, ahol azoknak semmi keresnivalójuk. Tervek születtek arra, hogy a kastélyt az eredeti állapota szerint visszaépítik.
Az ELTE Természettudományi Karának hallgatói egészen 2000ig vettek részt a gödi laboratóriumokban gyakorlati képzésen.
Először a növényszövet-fejlődéstani részleg kapott itt helyet, majd
az 1970-es években került ide az immunológia és a magatartásgenetikai osztály. Az Etológia Tanszék elődje 1973-ban alakult meg

Forrás: Fortepan/Szávoszt-Vass Dániel

Arany Jánoss ﬁától, Arany Lászlótóll vásárolta meg 1892-ben a kertet a hozzá tartozó kilátótornyos villával Huzella Elek, az ő ﬁa,
Huzella Tivadarr 1930-ban a villa körül alakította ki az arborétumot és a kutatóállomást. A kert fenntartója 1951-től az ELTEE lett.
Az 1960-as évek elején a villa tornyát lebontották, az épületet pedig a felismerhetetlenségig átépítették. A kert gondozását 2011ben vette át a Füvészkert. Tervek születtek arra, hogy a kastélyt az eredeti állapota szerint visszaépítik.
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Jelenleg sok romos épület van a területen, amelyek egy részét felújítják, egy részét elbontják. A nagy üvegház is meglehetősen
rossz állapotban van, de felújítható.

Magatartásgenetikai Laboratórium néven a gödi Biológiai Állomáson. Egy Vietnámban élő faj, az akváriumban is könnyen tartható
paradicsomhal elemi viselkedésformáinak genetikai hátterét vizsgálták, s jutottak el később a kutyák vizsgálatához. A Genetikai,
a Mikrobiológiai és az Etológia Tanszék az ezredfordulón elköltözött az új egyetemi campusra, Lágymányosra, és ekkor kiürült
a kert. Etológiai kísérleteket még folytattak egy ideig, de tíz évvel
a Huzella-kert elhagyása után, 2014-ben a Duna-kutató Intézet is
székhelyet váltott. A magára hagyatottságnak siralmas következményei lettek, az épületekben nagy mennyiségű limlom maradt,
és az évek múlásával az ingatlanok állapota rohamosan romlott.

A helyi jelentőségű természetvédelmi terület
gondozását 2011-ben vette át a Füvészkert,
akkor fogalmazták meg az első elképzeléseket,
terveket a kert rendezésére és átalakítására,
idén pedig neki is kezdtek a munkáknak.
A 2023. december végéig tartó fejlesztések részeként a használaton kívüli, romos épületeket elbontják, így növelve a kert területét. A kert úthálózatát felújítják, a porta mellett fogadóépületet
alakítanak ki. A meglévő épületek egy részét valószínűleg szanálni
kell, mert értelmetlen fenntartani. Ilyenek például a teljesen elavult állatházak, amelyek ráadásul pont a magterületen vannak.
Illetve olyan házak, romos épületek is vannak a területen, amelyeket nem szabad megtartani. Van viszont egy nagy üvegház, amely
meglehetősen rossz állapotban van, de felújítható. A régen „Bagoly
Tanodaként” működő faház szintén megújul. A „Füveskert” egy
meglévő épületnek adna új funkciót, és a látogatók számára lehetőséget, hogy a helyben termesztett gyógynövényekből saját
készítésű termékeket, egyebek mellett krémeket, szappanokat

A Dunakanyar nagy részét megcsodálhatjuk majd a kéményből átalakított kilátóról.
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készíthetnek. A Huzella-kert egyik különlegessége lehet a kilátó,
ahonnan csodálatos látvány tárulhatna elénk. De hol az a kilátó?
Kellő fantáziával bárki megláthatja a hatalmas kéményre álmodott
kilátót, ahonnan a Dunakanyar nagy része belátható. A kémény
statikailag teljesen stabil, semmi akadálya turisztikai hasznosításának. Sőt: napelemekkel szerelnék fel, így biztosítva a szomszédos
üvegház energiaellátásának egy részét.
Az arborétum igazi értékét természetesen nem az épületek adják, hanem a növények – éppen ezért az a terv, hogy először a növényállományt teszik rendbe, majd ezután következhetnek az épületek. A kertbe alapvetően mérsékelt övi fajokat ültettek, főként
örökzöldeket: tengerparti mamutfenyő, nevadai ciprus, illetve
Piute-ciprus, a Goven-ciprus szantakruzi zöldciprus fantázianéven
ismert változata és japánciprus került Gödre. A lombhullatók közül szép amerikai mocsárciprusokat és páfrányfenyőket láthatunk.
Külön említésre méltó a perzsa varázsfa kertészeti változatainak
és a berkenyefajoknak a gyűjteménye. A védett lágyszárú fajok
képviselői közül a bugás sás, Teleki-virág, vízi aggófű, babérboroszlán és farkasboroszlán csodálható meg nagyobb számban. A Duna
menti árterekre jellemző fajok közül egyesek, mint például a nyári
tőzike, a természetes növénytakaró elemeként van jelen.

A változatos növényfoltok gazdag madárés rovarvilágnak kínálnak élőhelyet.
A kínai pagodafa kapitális méretű, láthatóan jól bírja a klímaváltozást. A kert bejárása során Orlóci László egy különleges növényre is felhívta a ﬁgyelmet. Ez a ginkgo biloba, azaz páfrányfenyő,
amelynek egyik példánya a botanikában kevéssé jártás látogató

számára is különleges látványt nyújt. A gödi példány egyik részének levélzete ugyanis nem hasonlít a fa többi részének levélzetére. Olyan, mintha egy növényben két növény élne. Orlóci László
szerzőtársaival a világ egyik vezető tudományos folyóiratában,
a Nature-ben 2018-ban adtak magyarázatot a jelenségre. A cikk
szerzői szerint a páfrányfenyő azon kevés növények egyike, amelyek kivételesen hosszú – becslések szerint 300 millió éves – evolúciós múlttal rendelkeznek, és mentesek az egész genomra kiterjedő megkettőződésektől (poliploidia). Ennek az élő kövületnek
nincsenek közeli rokonai. Az egyik leghosszabb életű fa, ezeréves
példányai is ismertek.
A genom konzervativizmusa ellenére a közelmúltban több
növény rutinszerű szűrése során találtak életképes tetraploid
Ginkgo facsemetét, amely bizonyítja, hogy a páfrányfenyő esetében a természetes poliploidia lehetséges. (A poliploidia az az állapot, amikor az élő szervezet kettőnél több komplett kromoszómakészlettel rendelkezik.) Az egyik ilyen életképes tetraploid Ginkgo
facsemetére Csehországban, a brnói Masaryk Egyetem Botanikus
Kertjében bukkantak. E felfedezés hatására a kutatók elhatározták, hogy más Ginkgo-gyűjteményeket is alaposan átvizsgálnak
abban a reményben, hátha találnak további, szokatlan Ginkgo
növényeket. Az egyik a Huzella-kertben van. A kutatók meglepően magas szintű ploiditási variációt találtak: összesen 13 haploid,
3 triploid és 10 tetraploid Ginkgo növényt vagy fajtát dokumentáltak. A haploidok gyakran poliploid rügyeket vagy ágakat hoztak
létre – erre példa a Huzella-kert példánya.
A páfrányfenyő a mezozoikumban a „mérsékelt égövi” erdők
fontos alkotóeleme volt. Az északi félteke egykoron igen elterjedt
növényének egyedszáma drámaian lecsökkent a negyedidőszak-

A páfrányfenyők a becslések szerint 300 millió éves evolúciós múlttal rendelkeznek, és mentesek az egész genomra kiterjedő
megkettőződésektől (poliploidia). Kutatók a közelmúltban azonban találtak életképes tetraploid Ginkgo facsemetét, amely bizonyítja,
hogy a páfrányfenyő esetében a természetes poliploidia lehetséges. Más Ginkgo-gyűjteményeket is alaposan átvizsgálnak, hátha
találnak további, szokatlan Ginkgo növényeket. Az egyik a Huzella-kertben van.

A páfrányfenyő-ligetben található a különleges Ginkgo biloba
Anny’s Dwarf.
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ban és a legutóbbi jégkorszakban. Kínában csak néhány populáció
maradt fenn elszigetelt helyeken. Bár ezek a helyek természetes
menedéknek számítanak, a páfrányfenyő túlélését kétségtelenül
támogatta a buddhista szerzetesek általi széles körben elterjedt
telepítés is. A páfrányfenyő első példányait Kínából hozták be
Európába a 18. század közepe táján. Kezdetben érdekességként
terjedt el a botanikus kertekben, de városi környezetben való kiváló virágzása, vitathatatlan szépsége és gyógyászati értéke okán
termesztése és népszerűsége hallatlanul megnövekedett az elmúlt
évtizedekben. A kertészek több mint 200 fajtát termesztenek,
ezek többsége az elmúlt három évtizedből származik. Ez a hatalmas mesterséges ültetés és szelekció a Ginkgo sajátos genetikai
változatait tartja fenn, amelyek egyébként korlátozott eséllyel telepednének meg a vadonban.
„Eleinte nyárfákból és néhány kőrisből állt a gödi erdő, majd
az 1800-as évek végén az akkor divatosnak számító fenyőültetés
vette kezdetét. Így került ide koreai jegenyefenyő, számos feketefenyő, illetve erdeifenyő. Ezt követően indult el a ciprusfélék betelepítése. Hosszú évtizedeken keresztül jól érezték magukat ezek a növények, majd valami történt a klímával.

Az 1800-as évek végén került ide koreai jegenyefenyő, számos
feketefenyő, illetve erdeifenyő. A fekete- és az erdeifenyők
lombozatának nagy része ma nagyon rossz képet mutat. Ha
a korona felső része kezd visszaszáradni, az arra utal, hogy
a gyökérzetnél valami probléma van. Egy-két örökzöld talán
megmarad, de a többség nem bírja a változó klímát.

A Füvészkert 250 éve
Az ELTE Füvészkertet, hazánk első botanikus kertjét 1771ben, Nagyszombatban alapították, azaz tavaly ünnepelték
fennállásának 250. évfordulóját. Eredetileg az orvostanhallgatók képzését szolgálta, de a területén hamar helyet kaptak
a különleges hazai és trópusi növények. Az intézmény 175 éve
települt jelenlegi helyére, a Józsefvárosba. Feltételezések
szerint a Füvészkert irodaépületének helyén állt Mátyás király
vadászkastélya, amelyet II. Lajos és később török basák is
laktak. A kert meghatározó helyszíne Molnár Ferenc A Pál
utcai ﬁúk című regényének; a főszereplő, Nemecsek Ernő
emlékére szobrot is állítottak.
A 19. század végén a kert csaknem 10 hektáros területén
12 ezer növényfaj és változata élt. A kiegyezés után újabb
klinikaépületeket húztak fel, az építkezés miatt a kert területe
egyharmadára zsugorodott, látványos kertrészletei: a tavak,
a műrom és növénygyűjteményének egy része is megsemmisült. A második világháborúban bombatalálat érte az üvegházait, a megmaradt trópusi gyűjteményei megfagytak. Jelenleg nyolcezerre tehető a növényfajok és változataik száma.
Több mint 300 nemzetközi vörös listás és ugyanennyi, hazánkban is védett növényfaj található az 1960 óta országosan védett
Füvészkertben, amely 2005-ben elnyerte a Magyar Örökség
Díjat. 2006-ban a kert és védett épületei kulturális örökségvédelem alá kerültek, majd idén Kiemelkedő Nemzeti Értéknek nyilvánította a Hungarikum Bizottság.

Mindig a fák csúcsát kell nézni.
Ha a felső hajtások egészségesek,
a növénnyel minden rendben.
Ellenben, ha a korona felső része kezd visszaszáradni, az arra utal,
hogy a gyökérzetnél valami probléma van. Nem kell szakértőnek
lenni annak megállapításához, hogy a fenyők rohamosan pusztulnak. A fekete- és az erdeifenyők lombozatának nagy része nagyon
rossz képet mutat. A ciprusféléken pedig olyan kártevők és kórokozók jelentek meg, amelyek a klímaváltozás miatt telepedtek meg
hazánkban. Nem akarok pesszimista jövőképet festeni, de úgy vélem, ezek a növények a következő tíz-tizenöt évben innen eltűnnek.
Egy-két örökzöld talán megmarad, de a többség nem bírja a változó klímát. Ezért nagyon sok fát ültetünk, hogy vizsgáljuk, hogyan viselkedik az eredeti vegetáció és a beültetett exóta növények” – foglalta össze a kert növényeinek egészségügyi állapotát Orlóci László.
A klímaváltozás kutatásában fontos szerepet játszik három török
mogyorófa is. Ez a három példány azért érdekes, mert mindegyik
hazai szelekció. Az egyik koronaformája különösen dekoratív,
a másiknak a levele tarka. Mindhárom megtalálta a gödi talajban
azt a vízeret, ahonnan a számára szükséges nedvességet felveheti.
Az ösvényeket a levágott gallyak, ágak mulcsával terítik le – ha
esik, akkor sincs sár a mulcsos úton. Általában is jellemző a kertre,
hogy a szerves anyagot nem viszik el, hanem a leveleket komposztálják, a faanyagot pedig az utakra szórják. Azzal, hogy visszaterítik
a faanyag mikroﬂóráját, azaz a benne élő – káros és hasznos egyedekből álló – gombaközösséget, nem bontják meg a helyi növényvilág egyensúlyát. A Füvészkertben erre nincs lehetőség, onnan
el kell szállítani a zöldhulladék jelentős részét. Látszik is a hatása,
hiszen bomlik az egyensúly.
A kert gondozóinak reményei szerint a kert hamarosan országos védettséget kap. A gödi Samsung szerencsére innen kellően
messze van, azaz nem jelent veszélyt a terület értékeire. Illetve
akár hasznos is lehet, hiszen a gyár által beﬁzetett környezetvédelmi járulékból a kert fejlesztésére is juthat. ¡
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Lehet bolygatni
az erdőket!
Ki ne sajnálná az erdőt, ha lángokban áll,
ha szélvihar dönti ki a fákat, vagy amikor
hernyók rágják le a lombozatot?

P

edig az ilyen természetes bolygatások bizonyos mértékig és
gyakorisággal minden erdei ökoszisztéma velejárói. Az ELKH
Ökológiai Kutatóközpont (ÖK) erdőökológiai kutatócsoportjának
munkatársai – nemzetközi kutatás keretében – az egyes erdőgazdálkodási módok hatását tanulmányozták. A természetes bolygatások három fő jellemzőjét: a gyakoriságukat, az általuk érintett
területek átlagos nagyságát, továbbá az intenzitásukat vizsgálták.
A klímaváltozás miatt a rovarkártevők pusztításai és az erdőtüzek
gyakoribbá váltak, ezért a kutatóknak szükségük volt a korábbi,
természetes referenciákra. A bolygatások mértékét, gyakoriságát
és intenzitását egy háromdimenziós ábrán megjelenítve összevetették az adott terület erdőgazdálkodásának jellemzőivel. Az öszszehasonlítás rávilágított arra, hogy a különböző üzemmódok
hatásai más-más mértékben térnek el a természetes bolygatáso-

kétól. Míg a sarjaztatás, illetve a vágásos gazdálkodásra jellemző
tarvágás és a fokozatos felújítás sajátosságai alig vannak átfedésben a természetes bolygatások jellemzőivel, addig a folyamatos erdőborítást biztosító szálalásos gazdálkodási módok hatásukat tekintve sokkal közelebb állnak ahhoz. A kutatás eredményei szerint
olyan táji szintű, mozaikos gazdálkodásra lenne szükség, amely
integrálja a védett idős erdőfoltokat, az erdei vizes élőhelyeket
és azokat a gazdasági művelés alatt álló erdőtömböket, amelyekben megtalálhatók a természetközeli erdők legfontosabb elemei:
a nagy méretű, idős habitat fák, valamint a fekvő és álló holtfák. ¡

Talaj-vízgazdálkodási
digitális térképek
A klíma-talaj-növény kapcsolatrendszer alapvetően
meghatározza a fenntartható növénytermelés jövőbeli irányait Magyarországon, ahol az éves csapadékmennyiség csökkenésére, továbbá szélsőséges időbeli és területi eloszlására kell számítani.

A

z ELKH Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani Intézetének (ATK TAKI)
szakemberei szerint a talajtulajdonságok ismeretének nagy jelentősége
van a vízellátottsági szélsőségek elleni küzdelemben. A most induló Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Laboratórium keretei között készítik el a hazai
termőterületekre vonatkozó digitális talaj-vízgazdálkodási térképeket, melyek
segítenek a szélsőséges vízháztartási helyzetek előrejelzésében és a természetes vízvisszatartást támogató intézkedések megalapozásában. A talajok egyes
rétegeinek kémiai, ﬁzikai, ásványtani és biológiai jellemzőitől függő talaj-vízgazdálkodási tulajdonságok meghatározóak a mezőgazdasági termelés számára
elérhető vízkészletek, valamint a szélsőséges vízellátottsági helyzetekkel öszszefüggő talajdegradációs folyamatok szempontjából. Ugyanannak az időjárási
helyzetnek más következményei lehetnek a talajok vízgazdálkodására az egyes
talajtípusok és termesztett növénykultúrák esetében. A megfelelően megválasztott művelési mód, a szerves növénymaradványokkal történő talajtakarás
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csökkenti a felszíni párolgást és a művelés okozta
ﬁzikai degradációt. Ezáltal hozzájárul a kedvezőbb
talajszerkezeti adottságok és pórusviszonyok fenntartásához, továbbá kevésbé változtatja meg a talaj
vízgazdálkodási tulajdonságait. E tulajdonságok ismerete a térképekkel együtt segítheti a felszín alatti
vízkészlet modellezését, a mezőgazdasági vízgazdálkodási szakpolitikai program kialakítását, valamint
a várható talajmozgások előrejelzését. ¡

mesterséges intelligencia, automatizáció • mikrochip, antenna

Milyen lesz 2035-ben
Magyarország?

fogják meghozni. A szakértők egyetértenek abban is, hogy
sokan használják majd a járművek különböző önvezető funkcióit, és az sem lesz meglepő, ha drón szállítja ki a megrendelt ételt vagy terméket. Hogy milyen mértékben terjed el
az automatizáció, azon fog múlni, hogy a kutatók és a társadalom mekkora bizalmat szavaznak neki. Várhatóan először

Szakértők szerint tíz év múlva már hazánkban is mindennapos látványnak fognak számítani az önvezető autók meg a csomagszállító
drónok. Az egészségügy sem marad ki a fejlődési hullámból, bár a szakemberek szerint
a páciensek számára nem lesz látványos a változás, annak előnyeit mégis élvezni fogják.

A

mesterséges intelligencia és az automatizáció fejlődésének köszönhetően a bevásárlás folyamata is megváltozhat. A boltokban
elhelyezett kamerák és szenzorok segítségével automatikusan ﬁzethetünk majd, ha kilépünk a kapun (erre már léteznek példák), illetve
a komolyabb vásárlásokat nem PIN-kóddal, hanem az arcunkkal vagy
más biometrikus adatunkkal erősíthetjük majd meg. Az egészségügyben elképzelhető, hogy diagnosztikai szoftverek a számítógépes látás
segítségével automatikusan ismernek majd fel betegségeket, elváltozásokat, és adnak ajánlást az orvosoknak diagnózisra, kezelésre – ám
az biztos, hogy a végleges döntést még nagyon sokáig a szakemberek

Akinek a bőre
alatt is pénz van
Egészen új értelmet nyer a címben
szereplő régi magyar mondás, miután
hazánkban is megjelent az az érintéses
fizetésre alkalmas chip, amelyet a bőr
alá lehet ültetni, és ezt követően a kezünkkel fizethetünk az üzletekben.

az alacsony kockázatú és hatású folyamatok automatizálása
várható, mint amilyenek például a már elterjedt navigációs
és útvonalajánló rendszerek is. ¡

mikrochipből meg egy antennából áll, amelyet egy biopolimer – egy természetes eredetű, műanyaghoz hasonló anyag – foglal magába. A brit–
lengyel cég, a Walletmor chipje a gyakorlatban egy érintéssel működő
bankkártya funkcióit képes ellátni, és a világon bárhol kiegyenlíthetjük
segítségével a számlánkat, ahol a bankkártyát is elfogadják. A ﬁzetéshez
a beültetett chip mellett egy applikációt kell letölteni a telefonunkra. Maga a mikrochip 300 dollárba kerül, és nyolc év után ki kell cserélni. A fejlesztést már 32 országban forgalmazzák, egy 2021-ben készült felmérés
szerint a megkérdezettek 51 százaléka megfontolná a beültetését. ¡

M

ikrochipet először 1998-ban ültettek be emberbe,
azonban a technológia csak az elmúlt évtizedben
vált kereskedelmi forgalomban elérhetővé, igaz, egyelőre korlátozottan. Egy magyar inﬂuenszer posztja szerint
a 28 milliméteres chip beültetését itthon még nem végzik
el. A beavatkozás mindössze negyedóráig tart, a fejlesztés
pedig nem igényel akkumulátort vagy más áramforrást.
Elméletileg a kevesebb mint egy gramm súlyú eszközt
bárhová el lehet helyezni, ám a fejlesztők javaslata szerint
a kézfej a legideálisabb erre. Az innováció egyetlen apró
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Szerző: Bencze Áron

A deepfake videók
veszélyei

Egyre mélyebb bizalmi válság alakul ki az interneten, szinte senki sem lehet biztos
abban, hogy amit lát az online térben, annak mi a valóságtartalma – figyelmeztet
a deepfake technológia elterjedésére Guld Ádám médiakutató. A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar (PTE BTK) Kommunikációés Médiatudományi Tanszékének docense szerint nemcsak a gyermekek tudatosabb
oktatására kellene fókuszálni ebben a kérdésben, hanem az idősebb generációk
közösségimédia-jártasságának növelésére is.

E
34

gészen szokatlan bejegyzéssel jelentkezett nyár elején
a Facebookon Karácsony Gergely. Budapest főpolgármestere júniusi posztjában arra hívta fel a ﬁgyelmet,
hogy a közelmúltban videóbeszélgetést folytatott Vitalij
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Klicsko kijevi főpolgármesterrel az aktuálpolitikai helyzetről. Mivel a videóhívásra való megkeresés egy, a kijevi főpolgármesteri
hivatal domainjét használó e-mail-címről érkezett, és korábban
is kapcsolatban álltak az ukránokkal, senki sem gyanakodott át-
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verésre. Azonban a mintegy negyedórás beszélgetés során több
olyan provokatív jellegű kérdés is elhangzott – írta a főpolgármester –, ami miatt a hívást a tervezettnél végül előbb fejezték be.
A beszélgetőpartner, aki pontosan úgy nézett ki, és úgy beszélt,
mint Kijev első embere, nemcsak Karácsony Gergelyt verte át néhány napon belül, hanem a berlini, a madridi és a bécsi városvezetőket is. Később kiderült, hogy az eset mögött a Vovan and Lexus
csatorna állt, amelyet két híres orosz komikus üzemeltet. Ők ketten az elmúlt időszakban a városvezetőkön kívül több világsztárt
és ismert politikust is megvezettek, köztük volt Elton John, Mihail
Gorbacsov, John McCain amerikai szenátor vagy Bernie Sanders
amerikai demokrata elnökjelölt is. „Ez az eset is bizonyítja, hogy
a deepfake technológia elképesztő tempóban fejlődik, és egyre komolyabb szintet ér el” – szögezte le Guld Ádám kommunikációs
szakértő. Itt ugyanis nem egy korábban elkészített fotóról, vagy
egy előre megszerkesztett videóról, hanem egy élő beszélgetés
során alkalmazott átverésről volt szó, ráadásul kifejezetten fontos
pozícióban lévő embereket sikerült átmenetileg megtéveszteniük.

photoshop-applikációét is. A technológia szinte tökéletesen leképezi az ember arcát és hangját, amit korlátlanul lehet manipulálni,
ahogy csak szeretnénk. Guld Ádám szerint

néhány év alatt annyit tökéletesedett a deepfake
videók dinamikája, vizuális megjelenése és
hatásai, hogy az átlagos felhasználó számára
szinte lehetetlen megállapítani, hogy ezek
a tartalmak a valóságot ábrázolják, vagy egyszerűen digitális hamisítványokról van szó.
Ráadásul míg korábban csak speciális programokkal tudtak ilyen
szintű tartalmakat létrehozni, két-három évvel ezelőtt már megjelentek azok az alkalmazások is, amelyek hatására napjainkra tömegek élnek a technológia adta lehetőséggel. A fejlesztők egyre több,
mindössze néhány gigabájt tárhelyet igénylő alkalmazást dobtak
piacra, ilyenek például a FakeApp, a DeepFaceLab, a FaceSwap,
a MyFakeApp vagy a kínai fejlesztésű Zao.
„A deepfake videók döntő többsége teljesen ártalmatlan, szórakoztató, alig néhány másodperces tartalom, készítőit nem a rossz
szándék vezérli. Hetente százezrével készülnek ilyen videók, amelyek mechanizmusa a TikTokhoz hasonlít, és egyetlen céljuk van,

Bárki számára elérhető
A deepfake technológia viszonylag új jelenség, magát a kifejezést 2017-ben egy Reddit-felhasználó találta ki, és a deep learning
(mélytanulás) meg a fake (hamisítás, manipuláció) szavakból ered.

A mesterséges intelligencia segítségével olyan tartalmakat hoznak létre, amelyben az eredeti szereplőket egy másik személy
képmásával és hangjával helyettesítik, ám a szórakoztató videók mellett gyakran híres emberek arcával élnek vissza.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a mesterséges intelligencia
segítségével olyan tartalmakat hoznak létre, amelyekben az eredeti szereplőket egy másik személy képmásával és hangjával helyettesítik. Itt nem egyszerűen egy Snapchat vagy Instagram által
használt és felettébb népszerű arccserefunkcióról van szó, ugyanis a deepfake hatékonysága jócskán felülmúlja még a legjobb

hogy ismerőseink és követőink szórakozzanak” – hívta fel a ﬁgyelmet a PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének
docense, aki ugyanakkor azt is elismerte, hogy ezzel a technológiával komoly károkat is lehet okozni. Guld Ádám azt is elmondta,
hogy a szórakoztató videók mellett több új műfaj is megjelent,
ezek közül a legismertebb az úgynevezett celebrity porn, melyben
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pornográf tartalmak érhetők el híres emberek arcával. A médiakutató szerint kulturális szempontból elgondolkoztató, hogy
a visszaélések több mint 95 százaléka nőkkel kapcsolatos, és elsősorban híres hollywoodi színésznők arcával találkozhatunk pikáns
jelenetekben. A másik érintett terület a politika világa, nemzetközi színtéren több alkalommal is próbáltak tönkretenni ismert
politikusokat. „Nancy Pelosi demokrata házelnököt például több
alkalommal is azzal vádolták meg, hogy részegen beszélt nyilvános
fellépésein” – emelt ki egy elhíresült esetet Guld Ádám, aki hozzátette: „Indiában pedig egy parlamenti képviselőről került nyilvánosságra egy homoszexuális tartalmú videó.” Szakértők szerint
az ilyen típusú támadások alkalmasak a politikusi hitelesség rombolására, ráadásul a videó miatt hosszú távon rögzülhet a negatív
képsor a nézőben. A kommunikációs szakértő ugyanakkor arra is
felhívta a ﬁgyelmet, hogy mindez kétélű fegyver, mert ha a jövőben negatív anyag kerül ki a világhálóra, bárki védekezhet azzal,
hogy pusztán hamisításról van szó. És bár sok esetben ez valóban
így van, nehéz lesz tudni, mikor van igaza az illetőnek. Guld Ádám
véleménye szerint

ukrán konﬂiktus árnyékában a Himnusz a békéről sorait halljuk
magyarul.

Üzleti fogások
A deepfake videók másik felhasználási területe az inﬂuenszermarketing, ahol nem hús-vér emberek, hanem digitális deepfake
karakterek viszik a prímet. „Elsőként egy svédországi bútorüzlet élt
a kampányában ezzel a megoldással, ami kereskedelmi szempontból hasznos megoldás volt, ugyanis egy élő kisbabával nemcsak
forgatni nehéz, de reklámﬁlmekben szerepeltetni őket etikai és bizonyos jogi kérdéseket is felvet” – jegyezte meg a docens. A digitális karakterek egy másik kockázati tényezőt is kiiktatnak, az élő
inﬂuenszerek ugyanis főként a Z generáció tagjai, akik ﬁatal korukból adódóan olykor nem megfelelően viselkednek – ez nemcsak
egy kábítószeres bulit vagy ittas gyorshajtást, de akár egy rosszul
sikerült kommentet is jelenthet –, ami visszaüthet az inﬂuenszer
által képviselt márka hírnevére. „Éppen ezért – hangsúlyozta Guld
Ádám – az USA-ban már létezik digitális inﬂuenszerekre specializálódott ügynökség, ahol több világhírű deepfake karakter vesz
részt piacvezető vállalatok promócióiban és reklámkampányaiban.” Ezek a karakterek teljesen élethűek, van dokumentált „életük”, vannak hobbijaik, baráti kapcsolataik, érzelmi szálaik, szinte
minden, ami a valós emberekre jellemző, ugyanakkor megjelenéseik abszolút előre tervezhetőek és kiszámíthatóak – a megrendelő igényei alapján. A kommunikációs szakértő arra a szomorú
tényre is felhívta a ﬁgyelmet, hogy egy tavalyi felmérés alapján
a követők mintegy 60 százaléka azzal sem volt tisztában, hogy
az általa lájkolt karakter nem valós személy. „A mai ﬁatalok döntő
többsége egyrészt csak videókat vagy képeket néz, cserébe alig ol-

komoly bizalmi válság van kialakulóban
az online térben, senki sem lehet biztos abban,
hogy amit lát, annak mi a valóságtartalma.
Természetesen léteznek olyan politikai tartalmú deepfake videók, melyek szándékosan felismerhetővé teszik a technológiát.
Ilyen például az idén tavasszal közel félmillió kattintást eredményező próbálkozás, melyen Vlagyimir Putyin orosz elnök Radnóti
Miklós-verset szaval. A versválasztás beszédes, ugyanis az orosz–

Az inﬂuenszer-marketing már nem hús-vér embereket, hanem digitális deepfake karaktereket használ, „akik” teljesen élethűek,
van dokumentált „életük”, vannak hobbijaik, baráti kapcsolataik, érzelmi szálaik, szinte minden, ami a valós emberekre jellemző,
ugyanakkor megjelenéseik abszolút előre tervezhetőek és kiszámíthatóak – a megrendelő igényei alapján.
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komoly piaci szerepe van, ezért elsőként olyan szektorok kezdték el
hasznosítani, melyek a proﬁtot, nem pedig a közjót tartják szem
előtt” – jegyezte meg a médiakutató.

Mit tehetünk ellene?
A deepfake tartalmak rosszindulatú felhasználása miatt még
a Magyar Nemzeti Bank is lépni kényszerült. A jegybank megújított pénzmosási rendelete szerint a pénzintézeteknek egy megbízhatóbb „élőségvizsgálat” alá kell vetnie ügyfeleit, és az auditált
elektronikus hírközlő rendszernek meg kell állapítania, hogy a távoli helyszínen lévő ügyfél valós, élő személy valós időben, személyesen igazolja magát, és az élőkép semmilyen formában nem
manipulált. A mondás szerint tűz ellen tűzzel lehet legjobban
harcolni, a deepfake technológia ellen így a mesterséges intelligenciát hívták segítségül. Kutatóintézetek, IT-cégek tucatjai dolgoztak azon, hogy olyan szoftvert fejlesszenek ki, amely képes felismerni a manipulált tartalmakat. A Microsoft Video Authenticator
a gyanús felvétel képkockáit egyesével vizsgálja, és minden egyes
mozdulathoz olyan plusztartalmat ad hozzá, amely az ellenőrzésre
készített mesterséges intelligenciától kikényszeríti a hibát, és ezek
alapján pontozza, mennyire lehet valós a felvétel. Természetesen
ezek a szoftverek sem tévedhetetlenek, éppen ezért az Egyesült
Államokban az ilyen típusú visszaélések bírósági ügyeinél két külön szakértői csoport is vizsgálja az érintett videókat. Guld Ádám
elmondása szerint a fejlesztői gárda a technológiai alkalmazásokat
vizsgálja, míg a másik csapatot nyelvészeti területtel és nonverbális kommunikációval foglalkozó szakértők alkotják, akik a videókon megjelenő karakterek szájmozgásából, hangsúlyozásából,
intonációjából és szóhasználatából állapítják meg, hogy a videó
valóságos-e vagy sem. Az Egyesült Államokban Virginia állam büntetőkódexének 18. cikke 2019 óta bünteti a pornográf tartalmú
hamisított videókat; az első állam pedig, amely a politikai célú manipulálást szankcionálja, Texas volt. Guld Ádám úgy véli,

A deepfake technológia ellen fejlesztettek már olyan szoftvert,
amely képes felismerni a manipulált tartalmakat. A gyanús
felvétel képkockáit egyesével vizsgálja, és minden egyes
mozdulatnál hibát keres. Peres esetekben szakértőket is
bevonnak, akik a videókon megjelenő karakterek szájmozgásából, hangsúlyozásából, intonációjából és szóhasználatából
állapítják meg, hogy a látott videó valóságos-e vagy sem.

vas, hosszabb leírásokat pláne nem, másrészt pedig a technológia
is olyan szintre került, hogy a megszólalásig valósághűek tudnak
lenni” – magyarázta a lesújtó eredmény okait Guld Ádám. A szakember arra is kitért, hogy elsősorban a szemmozgás és a mimika
terén sikerült nagyot előrelépniük a fejlesztőknek. A korábban
olykor kissé esetlen tartalmakat ma már a szakértőknek is nehéz
kiszűrniük, ráadásul az algoritmusnak egyre kevesebb inputra van
szüksége a hamisított tartalom előállításához. És ha már reklámok:
a deepfake technológia élő szereplő esetében is hasznos lehet;
David Beckham például egy maláriaellenes kampányban – a mesterséges intelligencia felhasználásával – kilenc különböző afrikai
nyelven közvetítette a kór veszélyeire vonatkozó legfontosabb
üzeneteket. Ezzel a megoldással a jövőben bármilyen nemzetközi
piac meghódítása könnyebb lehet.
Jogosan merül fel a kérdés: vajon az oktatásban is fel lehetne
használni ezt a technológiát? Guld Ádám szerint valóban meglenne a helye a deepfake alkalmazásának az iskolákban, hiszen menynyivel izgalmasabb lenne egy történelemóra, ha, mondjuk, Marilyn Monroe hangján mutatnák be az ötvenes évek Amerikáját,
vagy Jeﬀerson elnök mesélne a Függetlenségi Nyilatkozat aláírásának részleteiről. Az meg aztán igazi csemege lenne, ha a relativitáselméletet torzonborz frizurával Einstein próbálná elmagyarázni a diákoknak. „Azonban miután olyan újításról van szó, melynek

ebben a kérdésben nemcsak a gyermekek
tudatosabb oktatására, hanem az idősebb
generációk közösségimédia-jártasságának növelésére is fókuszálni kellene.
Mint fogalmazott, ebben a rendkívül gyorsan változó digitális kultúrában ugyanakkora hangsúlyt kell fektetni az idősebb korosztály
tagjaira, akik a megfelelő tudással felvértezve hatással lehetnek
a ﬁatalabbakra is. A médiakutató kitért arra is, hogy a közösségi
média megjelenésével párhuzamosan a hagyományos médiaplatformok háttérbe szorultak, és a Facebookot nemcsak ismerősökkel
való csevegésre vagy fényképek nézegetésére, hanem tájékozódási
pontként is használják. „Összgenerációs probléma a fakenews oldalak minden valóságalapot nélkülöző cikkeinek lelkes megosztása”
– ﬁgyelmeztetett a szakember, kiemelve: tudatos médiahasználattal lehet a legtöbbet tenni a hamisítások ellen. Guld Ádám hozzátette azt is, hogy a mainstream médiaszereplők kellő forráskritikával kezelik a deepfake videókat is, így a manipulált felvételekkel
szemben egyfajta szűrőt képeznek. És nem utolsósorban józan
ésszel, higgadtan kell megközelíteni az internetes tartalmakat,
bármilyen nehéz is ez a mai rohanó világban. ¡
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Világszerte visszaestek a PC-vásárlások
Az amerikai International Data Corporation (IDC)
informatikai és távközlési piackutató vállalat
legfrissebb adatai alapján a személyi számítógépek értékesítése világszerte 15,3 százalékkal
csökkent. Szakértők szerint a visszaesést részben a koronavírus-járvány miatti kínai gyárbezárások és a továbbra is fennálló komoly
logisztikai problémák okozták.

A

PC-gyártók listáján a kínai Lenovo és az amerikai HP Inc. a csökkenő
eladások ellenére megőrizték első és második helyüket az idei második negyedévben. A Dell maradt a harmadik helyen, míg az Apple Inc.
az Acer Group mögött az ötödik helyre szorult vissza. Az IDC a magyar
piacot is felmérte, és nálunk egészen másképp alakult a mezőny: az ASUS
átvette a vezetést a Lenovótól, s jelenleg 23 százalékos részesedéssel
(30 357 eladott számítógéppel) a magyarok kedvenc PC-s márkájának
számít. A tajvani vállalat a fogyasztói laptopok szegmensében gyakorlatilag a piac felét, 47 százalékát fedi le. 2022 második negyedévében közel

130 ezer PC-t vásároltak Magyarországon, ebből a laptopos
kategória több mint 105 ezer eladott darabot hasított ki,
az asztali konﬁgurációból pedig alig több mint 20 ezer fogyott. Az IDC nem kis meglepetésére a vizsgált időszakban
a magyar PC-s piac – teljesen szembemenve a nemzetközi
trendekkel – bővülést mutatott. A 2,7 százalékos növekedés ugyan nem számottevő, azonban a teljes kelet-európai régióban mért 32,8 százalékos visszaesés ismeretében
felettébb meglepő adat. A szakértők szerint a lanyhuló
PC-vásárlási kedv a recessziótól való félelem növekedésére
is visszavezethető, a koronavírus-járvány miatti kínai gyárbezárások és a továbbra is fennálló komoly logisztikai problémák mellett. ¡

Újabb érdekességek A
az iPhone 14-ről
Szeptember közepére várják az iPhone termékcsalád legújabb verzióját. A 14-es széria, alkalmazkodva az egész világot érintő inflációs hullámhoz, nagy
valószínűséggel drágább lesz a népszerű elődöknél.

38

innotéka
inn

2022. szeptember

inno -tér

z eddig kiszivárgott információk alapján az iPhone 14 készülékek akkumulátorai erősebbek lesznek, így néhány órával
többet tudjuk használni az okostelefonokat,
emellett megújulnak a kijelzők, illetve komolyabb kamerákra is számíthatunk. A legújabb szériában már nem találkozhatunk
az érintőkijelzőbe belógó szenzorszigettel,
helyette csak egy kis furat lesz majd a paneljeikben – az androidos készülékekben
már jó ideje használatos ez a megoldás.
Az iPhone 14 Pro és Pro Max modelleken
nagyobb helyet foglal majd el és vastagabb
lesz a kamerasziget, viszont a 48 MP-s szenzor az eddigi egyik legjobb minőséget képviselheti az okostelefonok piacán. Úgy tudni, nagyot léptek előre a hangszórók terén
is, az új készülékekben már lényegesen tisztábban szólnak az előző szériához képest.
A hivatalosan meg nem erősített pletykák
szerint az összes iPhone 14 modellben 6 GB
RAM lesz. A tavalyi év tíz legnépszerűbb
telefonjából hét az iPhone termékcsalád
valamelyik tagja volt, így minden bizonnyal
a most ősszel piacra kerülő széria az egyik
legkeresettebb termék lesz. ¡

Bálint Zsolt – Bauer Norbert • Raymond Kurzweil • Miriam Rasch

Bálint Zsolt – Bauer Norbert

teret kap: a lepkét reptető békák, a cintányérral játszó vagy borozó majmok
játékossággal töltik meg a törvényhozás
épületét. Ha nagyítóval, távcsővel vagy
növény- és állathatározóval felszerelkezve megfigyelnénk az egyes ábrázolásokat – a festményeket, szobrokat, díszítőfestési motívumokat –, akkor jó néhány
esetben valódi állat- és növényfajokat
is felismerhetnénk. Hogy pontosan mely
motívumok és miért kerültek az Országház belső díszítményei közé, valamint
hogy az egzotikus fantázialények vagy
épp a hazai fajok vannak-e túlsúlyban,
kiderül a kötetből. •

Az Országház növényés állatmotívumai
Országházi séták sorozat
Országház Könyvkiadó

A Parlament falai között sétálva
a szemlélő gyakran a természetben
érezheti magát, ha elmerül a díszítések
világában. A megjelenített motívumok
némelyike egészen életszerű, például
a madárra lesben váró vadállatok vagy
a kötélen himbálódzó papagájok,
ugyanakkor a fantázia is bőven

Raymond Kurzweil

Hogyan alkossunk elmét?
Az emberi gondolkodás titkainak
nyomában
Kötetében a szerző azt veszi sorra,
hogyan működik az agy, hogyan képes
túlmutatni rajta az elme, és milyen következményekkel járhat a világ problémáinak kezelésében, ha jelentősen
megnöveljük az intelligenciánkat.
Elgondolkodtatóan vizsgálja az érzelmi
és az erkölcsi intelligenciát és a tudat
eredetét, továbbá felvázolja annak radikális lehetőségeit is, hogy mi történne,
ha egyesülnénk az általunk létrehozott
intelligens technológiával. •

Pallas Athéné Könyvkiadó

A könyv az agyról, annak működéséről, valamint az ember kiszámíthatóságáról és a szabad akaratról
szól. A szerző az embergép civilizáció
legfontosabb küldetésének az agy fordított jellegű, mesterséges megalkotását tartja. Ennek első lépése az agy
pontos működésének a megértése ahhoz, hogy ezekkel az ismeretekkel még
intelligensebb gépeket hozzunk létre.

Miriam Rasch

Súrlódás
Etika a dataizmus korában
Typotex Kiadó

A filozófus szerző elvezeti az olvasót
a súrlódás kulcsfogalmához, amellyel
feltárja a dataizmus mögöttes hipotéziseit. Az automatizált világ ellenében,
amely láthatatlan hálójában fogva tart
minket, a súrlódás átértékelését javasolja, hiszen a technológia épp a súrlódást
próbálja száműzni. A súrlódás, a hiba,
a feszültség ellentart az adattermelésnek. Miriam Rasch könyvével kísérletet
tesz arra, hogy súrlódást keltsen a
gépezetben. •

A dataizmus értékei és normái szerint
az adat megkérdőjelezhetetlen univerzális kód, amelynek segítségével
minden, ami létezik, lefordítható az
adatok nyelvére, a világ pedig teljesen
előrejelezhetővé és ellenőrizhetővé
válik. De valóban algoritmusként tekinthetünk az emberre? Mi lesz a sorsuk
az olyan dolgoknak, amelyek nem ragadhatók meg adatként? Miért tekintjük
a dataisztikus jövőt elkerülhetetlennek?

lapozó
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Szerző: Horváth Dániel

Az Oﬃce-alkotó
űrturista
Dániába – és nem tért haza. Azonnal állást kapott a legnagyobb dán számítástechnikai cégnél, és a következő években
főként fordítóprogramokat írt. 1968-ban
költözött tovább az Egyesült Államokba,
ahol beiratkozott a Kaliforniai Egyetemre
(UCLA), és négy esztendővel később mérnöki matematikából és statisztikából diplomázott.

Képek forrása: hungarytoday.hu

Charles Simonyi (születési nevén: Simonyi Károly) neve már évtizedekkel ezelőtt
is ismerősen csenghetett a természet- és
műszaki tudományok iránt érdeklődőknek, hiszen azonos nevű édesapja (rovatunkban már róla is írtunk) a 20. század
egyik legkiemelkedőbb magyar fizikusa
volt; közreműködött Bay Zoltán Holdradar-kísérletében, majd az ötvenes évek
elején megépítette az első magyar részecskegyorsítót.
Mindeközben, 1948-ban megszületett
az ifjabb Károly, aki a hatvanas évek elején
a gimnázium mellett éjjeliőrködött abban
a vezérlőteremben, ahol az egész szobát
betöltő Ural–2 számítógép működött.
Így került kapcsolatba először a számítástechnikával. A komputer egyik üzemeltetőmérnökétől tanult meg programozni,
és olyan kiemelkedő tehetségnek bizonyult, hogy az érettségi előtt már fordítóprogramokat írt, az egyiket meg is vette
tőle az állam (e program nem a beszélt
nyelvek, hanem programozási nyelvek között fordított).

Simonyi 1981-ben ellátogatott az akkor
még viszonylag kis cég, a Microsoft alapítójához, Bill Gateshez, aki felajánlotta neki, hogy létrehozhat egy munkacsoportot
a cégen belül, amelynek feladata a szövegszerkesztő-fejlesztés lesz. Így kezdődött
a Microsoft azóta is legjövedelmezőbb
terméke, az Oﬃce irodai programcsomag
története, Simonyinak pedig nemcsak
a Word szövegszerkesztő megalkotásában
volt meghatározó szerepe, de ő állt az Excel
táblázatkezelőt kidolgozó csoport élén is.
Simonyi programozási megközelítése
szerint az alkalmazások a számítógépen
belül létrehozott virtuális komputeren futottak, amit aztán viszonylag egyszerű volt
a legkülönfélébb operációs rendszerekhez
illeszteni. Ezáltal az Oﬃce-t nem volt nehéz mindenféle számítógépre optimalizálni, ami elősegítette, hogy gyorsan elterjedjen, és piacvezető legyen (bár a Microsoft
később az IBM PC-rendszerű gépeket helyezte előtérbe).

A Xerox alkalmazottjaként

A gyermek Simonyi Károly

Fordítóprogramját nem sokkal később
bemutathatta egy Budapestre érkezett
dán kereskedelmi delegációnak is, mire
meghívták egy tanulmányútra Dániába.
Így hát Simonyi tizenhét évesen elutazott

A Xerox alkalmazta, részt vett a cég
Alto nevű komputerének fejlesztésében,
amely a világ első személyi számítógépének
tekinthető. A Xeroxnál kezdett foglalkozni
azzal a programozási területtel, amelynek
köszönhetően megalapozta hírnevét és
vagyonát: munkatársaival megalkották
a Bravót, a világ első WYSIWYG szövegszerkesztőjét (a név a what you see is what
you get rövidítése, jelentése: amit látsz, azt
kapod, vagyis a felhasználó a monitoron
láthatta, hogy hogyan fog kinézni a megírt
dokumentum a nyomtatás után). Ezekben
az években Simonyinak még arra is volt
ideje, hogy ledoktoráljon a Stanford Egyetemen komputertudományból.

INDEX

Az űrturista Simonyi

Charles Simonyi akkor vált általánosan
ismertté Magyarországon, amikor a Microsoftnál keresett vagyona jóvoltából kétszer
is – 2007-ben és 2009-ben – járt az oroszok
segítségével űrturistaként a Nemzetközi
Űrállomáson. Ezzel ő a világ ötödik és hetedik űrturistája, és az egyetlen, aki kétszer is
eljutott az űrbe. ¡

Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 1 • Colas Hungária Zrt. 24–25 • Dunaújvárosi Egyetem 15 •
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat B3 • Hídtechnika Hídépítő, Karbantartó és Szigetelő Kft. 18 • Közlekedéstudományi
Egyesület B4 • Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 16–17
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V.

MAGYAR KÖZLEKEDÉSI KONFERENCIA
46. ÚTÜGYI NAPOK

– A KÖZLEKEDÉS A KIHÍVÁSOK IDŐSZAKÁBAN –
2022. október 11–13.
Helyszín: Eger, Hotel Eger & Park
Időpont:

Szervezők: Közlekedéstudományi Egyesület Heves Megyei Terüle Szervezete,
Közlekedésépítési Tagozat Közú Szakosztálya, Magyar Közút Nonprofit Zrt., MÁV Zrt.

A konferencia fő témái
→
→
→
→
→
→

Közú fejlesztések, nagyberuházások
Rugalmas közlekedési rendszerek
Új gyorsforgalmi koncepció
Forgalmi modellezés
Technológiák
Agglomerációs közlekedés

→
→
→
→
→
→

Vasú nagyberuházások
Fenntarthatóság, környezetvédelem
Közlekedésbiztonság
A közlekedés a kihívások időszakában
Digitalizáció
Kerékpár, mikromobilitás

Digitális szekció az V. Magyar Közlekedési Konferencián
Programok
I. Nemzetközi trendek és kutatások – Az ipari alapkutatástól az innovációig
II. NAP-fórum – Minden, amit a Nemze Adathozzáférési Pontról és a közlekedéssel kapcsolatos adatmegosztásról
tudni érdemes
III. A 2023. évi PIARC XXVII. Nemzetközi Útügyi Kongresszus Magyarország Nemze Bizo ságának előpályázata
keretében a kiválaszto absztraktokból megrendeze angol nyelvű szeminárium (hibrid megvalósítás, online
streamelve és a helyszínen is követhető)
A szekciót meglátogatók betekintést nyerhetnek innovatív hazai vállalatok megoldásaiba. Megismerhetik a legfrissebb
trendeket, amelyek a közlekedés hatékonyságát javíthatják. A három nap során az elmélettől a gyakorlati megvalósításon át számos meghatározó, a jövő közlekedését is befolyásoló technológiát, szolgáltatást fedezhetnek fel.

