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Egyenlőtlenségek
Fontos és alapos felmérés eredménye jelent meg október
végén a fiatal kutatók és egyetemi oktatók helyzetéről.
A kezdeményezés nem külső megrendelésre, hanem belső
elhatározásból indult. A Fiatal Kutatók Akadémiája 2021ben egyedülálló kérdőíves felmérést készített a 45 éves vagy
fiatalabb kutatók körében, hogy jövedelmüket és annak
forrását (elsőként) számszerűsíteni tudja a korai életpálya
minden szakaszában. Az eredmények sokatmondóak.
Az derült ki ugyanis, hogy nemcsak alacsony az érintettek
jövedelme, de az egyenlőtlenségek is nagyok közöttük,
még hasonló tudományos teljesítmény esetén is. A vidéki
munkahelyű kutatók jövedelme alacsonyabb a Budapesten
dolgozókénál, igen magas a másodállások és az ösztöndíjak aránya, ami nagy leterheltséget és bizonytalanságot
von maga után, valamint megnehezítheti – a többi között – a fiatal kutatók családtervezését is. Tudjuk, de mégis
nehezen emészthető, hogy a nők jövedelme szignifikánsan
alacsonyabb a férfiakénál. Ez a hátrány az életkorral
növekszik, ami a tanulmány szerint egyértelműen
a gyermekvállalással hozható összefüggésbe.
Az életkorral a válaszadók kutatásra fordított ideje
csökken. Rendkívül nagyok a különbségek az oktatással
töltött óraszámokban is, ami felettébb megnehezíti
a jellemzően alacsony jövedelmű fiatal oktatók
karrierjének fejlődését, hiszen az egyéni előmenetelben elsősorban a tudományos teljesítmény számít.
Az eredmények egyértelműek, az okok ismertek, amiken
változtatni kell, mert ezt a korosztályt is itthon kell tartani.
Szegedi Imre
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Interjú Trócsányi Zoltán fizikussal

Szerző: Szegedi Imre • Fotó: Reviczky Zsolt

A világot természeti
törvények mozgatják
Alapelvem, hogy fölösleges erőfeszítéseket nem kell tenni. Ha egy ajtó be
zárul, van másik, amelyik nyitva áll előttem – nyilatkozta magazinunknak
Trócsányi Zoltán, az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára, akit Szekanecz
Zoltán ajánlott. Az akadémikus szerint a természeti törvényekkel szemben
nincs visszabeszélés, hogy ez így nem jó, legyen másképp. Ezt a helyzetet,
ezt a szigorúságot az emberek túlnyomó többsége nem tudja elfogadni.
Előző megszólalónk, Szekanecz Zoltán azért ajánlotta,
mert Debrecenben indult a pályája, hosszú időn keresztül
a cívisváros tudományos életét erősítette. Jelenleg az ELTE
Fizikai Intézetének professzora. Szekanecz Zoltán számára Ön az, aki a Higgs-bozon lényegét is érthetően elmagyarázza a laikusoknak. A brit elméleti fizikus, Peter Higgs
és munkatársai által elméleti úton feltételezett részecskét,
a Higgs-bozont 2012-ben fedezték fel. A következő évben

a felfedezést Nobel-díjjal jutalmazták, amelyet Higgs megosztva kapott meg François Englert belga elméleti fizikussal. Mi a lényeg?

– Mi, fizikusok, folyamatosan kutatjuk az alapvető kölcsönhatásokat. Az erős kölcsönhatás az atommagokat tartja össze, az elektromágneses kölcsönhatás mindennapjaink része. A gyenge kölcsönhatás a radioaktív jelenségekért felelős. Ezeknek az erőknek
a matematikai modellje a részecskefizika Standard Modellje. Egy
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rendkívül tömör egyenlet formájában megfogalmazható alapvető
fizikai törvény, amelynek segítségével nagy pontossággal leírható
minden jelenség a mikrovilágban. Ez a tökéletesen működő modell
ugyanakkor abból indul ki, hogy a részecskéknek nincs tömegük,
ami nyilvánvaló ellentmondás, hiszen több mint száz éve ismerjük például az elektron tömegét. Az összes többi részecske is tömeggel rendelkezik – az egyetlen kivétel a fénysebességgel haladó
foton. Minden más részecske, éppen a tömege miatt, a fotonnál
lassabban halad. A rejtély tehát az, hogy miként lehet tökéletesen
működő modellünk, ami teljesen értelmetlen, ha a részecskék tömegéről beszélünk. Ez úgy lehet, ha a modellben lévő szimmetria
a természetben sérül. Erre adtak magyarázatot hárman hatvan évvel ezelőtt: a világegyetemet kitölti egy úgynevezett skalármező,
amely alapállapotban sérti a szimmetriát. Ennek a mezőnek az elemi csomósodása a Higgs-részecske. A mezőnek alapvető szerepe
lehet a világegyetem fejlődésében.

ami nem igaz, hiszen mi létezünk. Ha ugyanannyi anyag és antianyag lett volna, a két forma már régen találkozott volna, és a tömeg teljes mértékben energiává alakult volna. Elektromágneses
sugárzás töltene ki mindent. Ezzel szemben mi itt vagyunk. Azaz,
picit több anyag volt, mint antianyag. A pici nagyon pici. Kétszázmilliárd antianyagra eggyel több anyagi részecske jutott. Az anyag
és antianyag találkozásából keletkezett a kozmikus háttérsugárzás,
a kevéske anyagi többletrészecskék pedig évmilliárdok során addig
rendeződtek, amíg létrejöttek a csillagok, a bolygók, illetve beszélgetni képes szerkezetek.
Gondolom, nem a neutrínók miatt lett fizikus. Mi vitte erre
a területre?

– A családban a természettudományos érdeklődés, a gondolkodás
az életről mindig előtérben volt.

A fizikusi pálya azonban nem közvetlen
környezetemnek, hanem Öveges József
professzor előadásainak köszönhető.

Hogyan került kapcsolatba a reumatológus Szekanecz Zoltánnal?

– Széles érdeklődésű személyiség, akinek kapcsolata volt a debreceni Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziummal. Ő kért fel jó évtizede,
hogy tartsak előadást a részecskefizikáról és az akkor felfedezett
Higgs-bozonról. Láthatóan neki és a középiskolásoknak is tetszettek a hallottak.
Gyakran vállalkozik a tudományos eredmények népszerűsítésére?

– Évente két-három felkérést kapok, és szinte mindegyiket elfogadom, ügyelve arra, hogy ne helyezzem magam túlságosan előtérbe.

Ha valaki megtalál és őszintén
kérdez, valóban az én véleményemre
kíváncsi, örömmel válaszolok.
Fontos feladatomnak tartom, hogy rendszeresen beszámoljak
a középiskolai fizikatanároknak a genfi CERN kutatóközpontban
folyó munkáról, a neutrínókkal kapcsolatos kísérletekről.
A hazai médiában professzor Neutrínónak nevezte az egyik
újságíró, hiszen fizikusként egy speciális szakterülettel,
a részecskefizikával, ezen belül a neutrínókkal is foglalkozik. Miért éppen ez a részecske érdekli, amely a tudomány
eddigi megállapításai szerint másodpercenként milliószámra hatol át rajtunk, de ezt még senki nem vette észre.
Ha ennyire hatástalan, miért érdekes?

– Azért, mert a Standard Modell a neutrínókat is magában foglalja,
és a Modell szerint a neutrínók tömege nulla. Ugyanakkor két évtizede tudjuk közvetve a kísérletekből, hogy a neutrínóknak is van
tömegük, amit még a Higgs-mechanizmus sem tud értelmezni.
Az ellentmondással foglalkozunk itt az ELTE-n néhányan. A nyáron a bolognai nemzetközi részecskefizikai konferencián mutattam be, hogyan lehet a Standard Modellt úgy bővíteni, hogy továbbra is pontos leírást adjon a jelenségekről, egyben a neutrínók
tömegét is tudja értelmezni. Még egy izgalmas kérdés a Standard
Modellel kapcsolatban: eszerint anyag és antianyag, részecske és
antirészecske egyforma mennyiségben van a világegyetemben,
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Tízéves korom körül vetítette a Magyar Televízió a tanár úr bemutatóit, kísérleteit, amelyeket nagy élvezettel figyeltem. A könyvtárból kivettem a könyvét, a benne ismertetett kísérleteket magam is
megcsináltam. Tízévesen egy alkalommal kimentem a konyhába,
és bejelentettem anyukámnak, hogy fizikus leszek. Megsimogatta
a fejem és annyit mondott, „jól van, kisfiam”.
Ilyen szemlélettel, gondolom, egyenes út vezetett a híres
miskolci intézménybe, a Földes Ferenc Gimnáziumba?

– A kiváló oktatók mellett az is szerepet játszott, hogy a lakásunktól ez volt a legkönnyebben megközelíthető gimnázium. Szerettem odajárni. Jól éreztem magam Miskolcon, de tudtam, hogy
többet szeretnék annál, mint amit nekem az a város a természettudományok terén nyújtani tud. A miskolci Nehézipari Műszaki
Egyetem nem vonzott. Ezért jelentkeztem az ELTE fizikus szakára.
Ahova nem vették fel, miközben maximális felvételi pontszámot ért el. Mi történt?

Valószínűleg én vagyok az az ember, aki a legtöbbet várt arra, hogy bekerüljön az ELTE-re.
1979-ben jelentkeztem, és egészen 2018-ig kellett várni, mire az intézmény polgára lehettem. Igaz, 2018-ban egyetemi tanárként léptem át a küszöböt. Hogy a maximális pontszám ellenére miért nem
vettek fel? Nem tudom, találgatni nem szeretnék. Levélben közölték, hogy a területileg illetékes debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre átirányítottak. Utólag visszahallottam, hogy az egyik
felvételiztető tanár, későbbi akadémikus társam, élete egyik legnagyobb tévedésének nyilvánította az átirányításomat. A döntést
kézhez kapva nem estem kétségbe, mert alapelvem, hogy fölösleges erőfeszítéseket nem kell tenni. Ha egy ajtó bezárul, van másik,
amelyik nyitva áll előttem. A debreceni egyetemen kiváló képzést
kaptam. Nem éreztem hátrányát, hogy ott kötöttem ki. A pályafutásom visszaigazolja, hogy onnan is messzire juthat az ember.
Például az ELTE-n az Elméleti Fizika Tanszék vezetője lehetek.
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Könnyen hagyta ott négy éve a cívisvárost?

Az egyik legtöbbet idézett hazai kutató. Mi a titka?

– Szerettem ott élni, a négy gyermekünk ott nőtt fel. Debrecenben sokkal könnyebb volt a nagycsalád életét megszervezni, mint
Budapesten. Amikor 2017-ben megkeresett Frei Zsolt professzor,
intézetigazgató, hogy örömmel látnának az ELTE-n, akkor már
mind a négy gyermekem a főváros 50-60 kilométeres körzetében
élt. A szakmailag kedvező javaslat – a kísérletekhez kötődő elméleti fizikát segítő csoport építését várták tőlem – nagyon tetszett,
hiszen Debrecenben a Kísérleti Fizika Tanszéket vezettem, pedig
világéletemben elméleti fizikus voltam. Itt az Elméleti Fizika Tanszékre jöhettem, azaz testhez állóbb volt itt a feladat.

– Nem tartom számon ezt. Hivatkozásaim jelentős része a CERNben végzett kísérleti eredményekre érkezett, ezekre büszke vagyok, de sohasem ez volt a súlypont az életemben.

A csoportépítés az elmúlt négy évben sikerült,
egyre jobban látszanak az eredmények.
A kérdésre visszatérve, valóban nem ment egyszerűen a váltás.
Magyarországon nem divat, hogy valaki ősz fejjel több száz kilométerrel áttegye a székhelyét. De ahogy említettem, 2017-re már
mind a négy gyermekünk és öt unokánk a főváros közelében élt.
Tehát a szakmai és a családi motivációk egymást erősítették.
Az USA-ban tanult, doktorált, és Svájcban, a világhírű
CERN kutatóintézetben is dolgozott. Itthon kevés fizikus
foglalkozik részecskefizikával. Azért, mert nagyon költséges, eszközigényes a kutatás?

– Ha gyerekkoromban azt látom, hogy a kísérleti fizika perspektivikus terület Magyarországon, talán azt választom. Én azonban
azt tapasztaltam, hogy a kísérleti részecskefizikának korlátozottak
itthon a lehetőségei – a debreceni Atomki ellenére, amely korszerű kísérleti kutatóhely. Pályám során gyakorlati kérdésekkel is
foglalkoztam, ami a CERN-hez kötődik, ahol több mint tízezer kutató dolgozik, köztük mi, magyarok is. Én 1996-ban csatlakoztam
az egyik ott folyó kísérlethez – e munka részeként modelleztem,
hogy a genfi gyorsítóban, ahol akkoriban elektront pozitronnal,
manapság pedig protont ütköztetnek protonnal, milyen valószínűséggel fognak a különféle részecskék keletkezni. Felhasználták a számításaimat a kísérleteket végző kollégák. Számolni itthon
is lehet, mert nem eszközigényes, csupán számítógépes hozzá
férés, papír, ceruza kell, meg egy kis gondolkodás.
Trócsányi Zoltán 1961-ben, Miskolcon született. 1979-ben
érettségizett a miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. 1985ben végzett a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem
fizikus szakán, 1990-ben szerzett PhD-doktori fokozatot
az Amerikai Egyesült Államokban, majd posztdoktori kutató
volt a zürichi székhelyű Svájci Szövetségi Műszaki Egyetemen. Az ezredfordulón egy évig a svájci CERN nemzetközi
kutatóközpontban dolgozott. Kutatási területe a nagyenergiás
részecskefizikai kísérletekhez kapcsolódó elméleti fizikai
kutatások. 2001-ben nevezték ki egyetemi tanárrá, 2007-től
az MTA levelező, 2013-tól rendes tagja. A Debreceni Egyetem
Kísérleti Fizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára
volt 2021-ig. Jelenleg az ELTE TTK Fizikai Intézet Elméleti
Fizikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára. Díjai: Akadémiai díj, 2003; Eötvös Loránd Fizikai Társulat Marx György
Nívódíja, 2007 és 2019; Debreceni Egyetem Tankó Béla-díj,
2017; Hajdú-Bihar megyei Prima díj, 2018.
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Az elméleti munkáimra kapott hivatkozásokat
tekintem igazán fontosnak.
Amikor az Akadémián arról megy a vita, hogy hogyan kell mérni
a tudományos teljesítményt, azt szoktam mondani, hogy a részecskefizikában kizárólag a számok alapján nem dönthető el valakiről, hogy milyen teljesítményt ért el. Az a fontos, hogy az érintettnek van-e olyan önálló tudományos eredménye, amelyre
a világ felfigyelt, amire több százan hivatkoztak. Nekem legalább
fél tucat ilyen eredményem van.
Ezek közül mit tart a legfontosabbnak?

– Egy módszertani fejlesztésre vagyok a legbüszkébb. Ebben azt
írtam le, hogy miként lehet a Standard Modellben a részecske
folyamatok valószínűségét kiszámítani nagy pontossággal. Lé
nyegesen pontosabb leírását adtam a folyamatok valószínűségének, mint amilyen azelőtt elérhető volt. Nagyon fontos eredmény
volt a szakma fejlődésében.
Azt nyilatkozta valahol, hogy ezt a csodálatos világot csak
néhány természeti törvény vezérli, s hogy viszonylag kevés
tudással sok mindent meg lehet érteni a világból. Ha csak
néhány törvényről van szó, miért nem vonzóbb a természettudomány?

– Azért, mert nagyon szigorú a természettudomány. Mi nem azzal
foglalkozunk, hogy törvényeket hozzunk. Egy politikus ellenben
azt gondolja, hogy szabadon hozhat jogszabályokat, majd a világ
ahhoz alakul. A világot azonban természeti törvények mozgatják, amelyeket mi, természettudósok próbálunk megismerni. Mi
ezekhez idomulva élünk, mert ha nem tartjuk be ezeket, beverjük
a fejünket. 2022-ben azért tartunk ott, ahol, mert nem ismertünk
fel, illetve nem tartottunk be létező törvényeket. A természeti
törvényekkel szemben nincs visszabeszélés, hogy ez így nem jó,
legyen másképp.

Nem mi mondjuk meg, hogyan legyen,
hanem el kell fogadni az egyetemes igazságot.
Ezt a helyzetet, ezt a szigorúságot az emberek túlnyomó többsége nem tudja elfogadni. Inkább visszabeszél. A fizikában ellenben
nincs helye magyarázkodásnak. Ott csak az lehet, amit a természeti törvények megengednek. Aki ezt nem ismeri fel, és nem teszi
magáévá fiatalkorában, az nagy hátránnyal indul az életben.
A négy gyermeke ennek a szellemében él?

– Az életben nagyon lényeges az egyensúly. Én olyan párt választottam – már a középiskola óta együtt vagyunk –, aki értékeli a
természettudományt, de alapvetően közelebb áll a bölcselethez.
Azért ezt az utat választottam, mert úgy gondoltam, hogy a gyerekek kiegyensúlyozott családban nőhetnek így fel. A feleségem
agrármérnök, akivel együtt szereztünk PhD-fokozatot az Egyesült
Államokban. Hosszú időn át tanított a debreceni egyetemen. A mi
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két világunknak köszönhetően a gyerekek nyitott szemmel jártak
az életben. Az egyik lányom biotechnológiából doktorál, a kisebbik fiam mérnöki alapképzettségét megfejelve fizikus hallgató.
Nagyobbik lányom gyógypedagógus, míg a nagyobbik fiam pék,
aki pszichológiát tanul levelező formában. Mindegyiküknek biztosítottuk, hogy az érdeklődési körüknek megfelelő utat válasszanak. A családi törvények kellően lazák, de azt is mondhatom, hogy
tág látókört biztosítanak. Értékeljük egymás teljesítményét.

versenyen. A sport mellett kedvelem a francia impresszionista festőket, szívesen olvasok, illetve hallgatok történelmi tárgyú történeteket, beszélgetéseket. Az életem annyiban változott, hogy
Debrecenben négy gyermeket neveltünk, emellett a szakmát is
intenzíven műveltem. A gyerekek felnőttek, több idő jut a feleségemre, a szakmára és a sportra. És az unokákra, de az ő nevelésük
elsősorban a szüleik feladata.

Kedveli a történelmet, a festészetet, sportos életet él. Mit
jelentenek ezek az életében?

– Szerencsés vagyok. Jó génekkel születtem. Édesapám kilencvenéves elmúlt. Hetente pingpongozik, úszik, kerékpárral közlekedik.

– Ötven éve folyamatosan sportolok. Hatvanéves kora felett az
embernek több időt kell fordítania testének karbantartására, mint
fiatalabb korában.

Az egyetemre kerékpárral járok be, naponta
legalább egy órát kerekezek, ami kiváló
alkalom a testedzésre, a feltöltődésre.
Úgy érzem, megfelelő állapotban vagyok, hiszen a nagyatádi váltótriatlont – négy kilométert úsztam, egy órát kerékpároztam és
futottam öt kilométert huszonöt percen belül – idén nyáron teljesítettem. Jövőre elindulok a tiszafüredi triatlonon. Szenior kate
góriában országos dobogós helyezésem van tájékozódási futó-

Hogyan volt ideje a négy gyerek mellett némi fizikára is?

Kimaradt valami az életéből?

– Ha valami ki is maradt, nem lehetett fontos, mert teljesnek érzem a mögöttem hagyott évtizedeket. Talán azért, mert sohasem
gondoltam, hogy én vagyok a legfontosabb. Az emberi élet célja
borzasztóan egyszerű. Természeti célunk a gének átadása. Társadalmi célunk környezetünk segítése erőnkből telhetően. Az egyéni
célom pedig az, hogy az előzőeket úgy végezzem, hogy közben jól
érezzem magam.
Kivel folytassuk a portrésorozatot?

– Az ELTE rektorát, a kiváló régészt, Borhy Lászlót javaslom.
A szakma művelése mellett igen nehéz időszakban kormányozza
az ország legrégibb egyetemét. Felnézek rá. 
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Nobel-díjasok 2022-ben
A kvantuminformatika megteremtőinek fizikai, a klikk-kémia és a bioortogonális
kémia terén elért úttörő kutatásokért kémiai, míg az emberiséget érdeklő azon
kérdésre adott válasz, hogy honnan jöttünk, és milyen kapcsolatban állunk azokkal, akik előttünk éltek, orvosi Nobel-díj járt 2022-ben.

A

kvantuminformatika területén elért úttörő
tevékenységéért kapta az idei fizikai Nobeldíjat a francia Alain Aspect, az amerikai
John Clauser és az osztrák Anton Zeilinger.
A díjjal az ítészek azt üzenik, hogy a kvantummechanika
nehezen érthető elméleti eredményei kezdenek beszivárogni a mindennapokba: formálódnak a kvantumszámítógépek, a kvantumhálózatok, és a kvantumtitkosított
kommunikáció is lassan része az életünknek. A három
díjazottnak köszönhetően újfajta kvantumtechnológia
van kialakulóban. A svéd tudósok szerint a díjazottak
munkájának nagy a jelentősége, még a kvantummechanika értelmezésével kapcsolatos alapvető kérdéseken túl
is. (Magyarországon 2020 végén alakult a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium a Wigner Fizikai Kutatóközpont, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Carolyn R. Bertozzi

Morten Meldal

Alain Aspect

John Clauser

Anton Zeilinger

Egyetem, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem kutatócsoport
jainak részvételével. Különleges eredményük, hogy a laboratórium kutatói
létrehoztak egy kvantumkommunikációs csatornát a Műegyetem és a Wigner egymástól húsz kilométerre lévő telephelyei között.)

K. Barry Sharpless

Az amerikai Carolyn R. Bertozzi, a dán Morten Meldal és a szintén amerikai K. Barry Sharpless érdemelte ki az idei kémiai Nobeldíjat. A díjat odaítélő bizottság indoklása szerint K. Barry Sharpless – aki a 2001-es kémiai után idén a második kémiai Nobel-díját

kapta – 2000 körül alkotta meg a klikk-kémia fogalmát, amely
az egyszerű és megbízható kémia egyik formája, ahol a reakciók
gyorsan mennek végbe, és elkerülhetők a nem kívánt melléktermékek. Nem sokkal ezután Morten Meldal és K. Barry Sharpless
– egymástól függetlenül – bemutatta azt, ami ma a klikk-kémia
koronaékszere: a rézkatalizált azid-alkin cikloaddíciót. Ez egy
elegáns és hatékony kémiai reakció, amely mára széles körben
elterjedt. Számos egyéb felhasználás mellett a gyógyszerfejlesz
tésben, a DNS feltérképezésére és a célnak legmegfelelőbb anyagok létrehozására használják.
Carolyn R. Bertozzi új dimenzióba emelte ezt a tudomány
területet, az eredményeket az élő szervezetben kezdte el hasznosítani. A sejtek felszínén lévő fontos, de megfoghatatlan biomolekulák – glikánok – feltérképezésére olyan reakciókat fejlesztett
ki, amelyek élő szervezetekben működnek. Bioortogonális reakciói a sejt normál kémiájának megzavarása nélkül mennek végbe.

A 2022-es orvosi Nobel-díjas Svante Pääbo svéd kutatót karrierje elején lenyűgözte a lehetőség, hogy
modern genetikai módszereket alkalmazzon a neandervölgyiek DNS-ének tanulmányozására. Hamar
rájött azonban a rendkívüli technikai kihívásokra, mert ahogy telik az idő, a DNS rövid darabokra
bomlik. Több ezer év elteltével a DNS-ből már csak apró, szennyezett töredékek maradnak. Svante
Pääbo – különleges megoldása alapján – 2010-ben publikálta az első neandervölgyi genomszekven
ciát. Évekkel később újabb szenzációval szolgált: csapatával felfedeztek egy korábban ismeretlen
emberfélét, amely a gyenyiszovai nevet kapta. Svante Pääbo úttörő kutatásai egy teljesen új tudomány
ágat hoztak létre, a paleogenomikát.

Svante Pääbo
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Szerző: Paulik Katalin

Mennyire értjük
a DNS kémiai nyelvét?
„A kísérletes természettudományokban nagyon fontos, hogy kutatóként mindig tudjuk,
mire alapozzuk a következtetéseinket, hogyan nyertük az eredményeket, és hogy azok
valóban azt mutatják-e, amire kíváncsiak voltunk.” A hazai és nemzetközi szerkezeti
biológia ismert szereplőjével, Vértessy G. Beátával, a Budapesti Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetem Vegyész- és Biomérnöki Karának tanszékvezető egyetemi tanárá
val, az ELKH TTK Enzimológiai Intézetének kutatóprofesszorával beszélgettünk.
Min alapul a napjainkban használatos legtöbb genomszekvenálási eljárás?

– A kísérletes tudományokban minden tudásunk releváns voltát
alapvetően az határozza meg, hogy milyen módszerekkel értük el
az adott eredményeket. Megpróbálunk hipotéziseket felállítani,
ezekhez kísérleteket tervezünk, melyekhez különböző módszerek
szükségesek. De ha nem ismerjük pontosan a módszert, vagy ha
a választott módszer nem megfelelő, akkor a következtetéseink
nem lesznek helyesek.

A DNS-szekvenálás nagyon sokat fejlődött
az elmúlt évtizedekben, de lényegében
továbbra is a Sanger-féle szekvenáláson alapul.
A legtöbb ma használatos módszer, amellyel könnyen és gyorsan
meg lehet határozni a nagyon hosszú DNS-szakaszok szekvenciáit
– ilyen például az emberi DNS teljes szekvenciája –, továbbra is
azon az elven alapul, hogy kettéválasztjuk a két szálat, és az egyiken (ez a templát szál), aminek a szekvenciáját meg akarjuk ha-

tározni, egy polimerizációs reakcióval felépítjük a másikat. A DNS
szerkezetében a két szálban tárolt információ komplementer, ez
abból a tényből adódik, hogy az egyikben lévő bázisok a másikban
lévő meghatározott bázisokkal fognak párosodni. Ha feltételezzük, hogy a DNS-ben csak a jól ismert négy bázis van jelen: adenin
(A), timin (T), guanin (G) és citozin (C), akkor ez egyben azt jelenti,
hogy az adeninnel szemben a timin, a guaninnal szemben a citozin
a megfelelő komplementer pár. Ez a Watson–Crick-féle bázispárosodási szabály, amelyet már számos módszerrel meghatároztak és
igazoltak. Tehát az előbbi példánál maradva, ha az újonnan szintetizálódó szálban észrevesszük, hogy egy timin fog beépülni, akkor
ez azt jelenti, illetve arra következtetünk, hogy azon a pozíción,
ahol éppen tart a szintézis, egy adenin van a másik szálon. De vegyük figyelembe azt is, hogy itt már eleve azt feltételeztük, hogy
a négy bázison kívül más nem fordul elő a DNS-ben.
Hogyan történik a valóságban a DNS -szekvenálás?

– Először gondoljuk végig, hogy a Sanger-alapú szekvenáláson
kívül milyen más lehetőség állna rendelkezésre. Közvetlen módszer lenne például, ha a DNS-szálról egyenként levágnánk egy-egy
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Timin

Citozin

bázis pár

cukor-foszfát
gerinc
A DNS szerkezetében
a két szálban tárolt
információ komplemen
ter, az egyikben lévő
bázisok – adenin (A),
timin (T), guanin (G) és
citozin (C) – a másik
ban lévő meghatározott
bázisokkal fognak párosodni. Ez azt jelenti,
hogy adeninnel szem
ben timin, guaninnal
szemben citozin a meg
felelő komplementer
pár. Ez a Watson–Crickféle bázispárosodási
szabály.

Adenin

Guanin

a DNS bázisai

DNS (dezoxiribonukleinsav)

nukleotidot, és pontos analízissel, például tömegspektrometriával
vagy egyéb módon meghatároznánk, hogy éppen mit vágtunk
le. Fehérjeszekvenálásban korábban gyakran használták ezt a direkt módszert, de rendkívüli kísérletes nehézséget jelentene ezzel
dolgozni hosszú DNS-szálak esetén. Frederick Sanger Nobel-díjat
érő ötlete indirekt módszeren alapul. A meghatározandó szálra
ráépítjük a komplementer szálat, és ha közben tudjuk követni,
hogy mi épült be az első, a második, a harmadik pozícióba és így
tovább, akkor megkapjuk a templát szál szekvenciáját. A polimerizációs folyamat követésére Sanger és munkatársai úgynevezett
didezoxilánc-terminációs DNS-szekvenálást fejlesztették ki, ami
egy egyszerű és rendkívül pontos módszer ahhoz, hogy napi több
ezer bázis szekvenciaadathoz hozzájussunk. Ennek a módszernek
a variációi rengeteget fejlődtek az utóbbi években, aminek az lett
az eredménye, hogy ma már – megfizethető áron – meg lehet határozni bárkinek a genomját.
Alkalmasak-e arra ezek a technológiák, hogy valóban feltérképezhessük a DNS -t?

– Ez a kérdés rávilágít arra, hogy hol is vannak a megismerés határai ebben az esetben. Mindaddig, amíg igaz a feltevés, hogy
a DNS-ben csak a négy bázis van jelen, és csak A:T és G:C párok

10

innotéka

2022. november

vannak, addig tökéletesek a láncpolimerizáción alapuló módszerek. Időközben azonban kiderült, hogy vannak másféle bázisok is
a DNS-ben. Egyéb kémiai karakterizálási kísérletek során például
bebizonyosodott, hogy a bázisok egy része metilálva van. Ez azért
is volt fontos felfedezés, mert számos biotechnológiai eljáráshoz
kötődött. A baktériumoknak például saját immunfunkciója ez
a jellegű bázismetilálás. Van egy enzimkészletük, amivel adott
szekvenciális környezetben a saját DNS-üket metilálják, és van egy
másik, amivel az idegen DNS-t, ami pedig nem így van metilálva,
azt lebontják.

A restrikciós metilázok, restrikciós endonukleázok, különösen ez utóbbiak egy olyan biotechnológiai eszközt adtak a kezünkbe, amivel
a kémcsőben könnyen és gyorsan el tudjuk
vágni a DNS-eket a megfelelő szakaszoknál.
A vágások helyén ragadós végek keletkeznek, így össze lehet illeszteni a kétféle DNS-t, amelyeket ugyanazzal az endonukleázzal
vágtunk. A metil-adeninnek pedig ugyanúgy a timin a párja, mint
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az adeninnek. Így tehát ebben az esetben nem tudhatjuk biztosan,
hogy ha az éppen épülő szálban timin van, akkor azzal szemben
a templát szálban adenin vagy metiladenin volt-e.
Milyen egyéb példákat ismerünk?

– Kiderült, hogy a citozin bázismetilált formája széles körben elterjedt az élővilágban, és különösen jelentős mennyiségben fordul elő emlős szervezetekben. Emlősökben a citozinmetiláció
egy gén előtti szabályozó szakaszban – a promoterben – nagyban csökkenti az adott gén expresszióját, azaz csendesíti a gént.
Kiderült az is, hogy különböző rákos betegségekben a metilcitozinok előfordulása nagyban megváltozik, és mind túlzott, mind
csökkent metilálás előfordul. Felmerült a logikus és fontos kérdés:
hol vannak pontosan a metilcitozinok a genomi DNS-ben? A tudósok ennek meghatározására felfedeztek egy egyszerű kémiai
módszert, a nátrium-biszulfitos szekvenálást. Ennek az alapja az,
hogy a metilcitozin és a nem metilált citozin másképp reagál, ha
nátrium-biszulfitot adnak hozzá. Ez az egyszerű szervetlen anyag
átalakítja, dezaminálja a citozint, amiből egy másik bázis lesz:
az uracil, ami jelenlegi tudásunk szerint nem természetes alkotója a DNS-nek. A metilcitozin viszont érintetlen marad. Hogy ez
használható legyen a szekvenáláshoz kötött sorrend meghatározásában, az uracil egy másféle Watson–Crick-bázispárt képez:
míg a citozinnak a guanin a párja, addig az uracilnak az adenin.
A timin pedig, aminek az adenin a párja a DNS-ben, úgy néz ki,
mint egy metilált uracil.

Ebből mi következik?

– Tudni fogjuk, hogy hol vannak citozinok és metilcitozinok. Ha
a templát szálat megszekvenáljuk a szokásos módszerünkkel, a citozinnál és a metilcitozinnál is guanint kapunk. Nátrium-biszulfit
hozzáadását követően a citozinok átalakulnak uracillá, de a metilcitozinok nem változnak. Ha ezt megint megszekvenáljuk, azt
látjuk, hogy a citozinból átalakult uracil párja már nem a guanin,
hanem az adenin, míg a metilcitozinoknál marad a guanin. A módszernek két nagy előnye is van: az egyik az, hogy egyszerű kémiai
reakcióval meg lehet különböztetni a két bázist, a másik pedig az,
hogy a reakció terméke, az uracil egy olyan bázis, amit értelmezni
tud a DNS-polimerizáció, ami nem feltétlenül igaz minden módosított bázisra.
Melyek a lefontosabb területek a DNS -kutatásban?

Napjainkban egy nagyon fontos területnek
számít a DNS-ben a nem konvencionális,
úgynevezett szokatlan bázisok előfordulása.
Ezek közé tartozik minden olyan bázis, ami eltér a négy Watson–Crick-bázistól. Tömegspektrometriai módszerekkel például
kétséget kizáróan kiderült az is, hogy a metilcitozinon kívül ennek oxidált verziói, a hidroximetil-citozin, a formil-citozin és a karboxi-citozin. A metilcitozin oxidációs lánc tanulmányozása során

Frederick Sanger és munkatársai fejlesztették ki a Nobel-díjat érő, úgynevezett didezoxilánc-terminációs DNS -szekvenálást, amely
egy egyszerű és rendkívül pontos módszer ahhoz, hogy napi több ezer bázis-szekvenciaadathoz hozzájussunk. Ennek a módszernek
a továbbfejlesztésével ma már – megfizethető áron – meg lehet határozni bárkinek a genomját.
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„A DNS-ben lévő sokszínűség feltárásával sokkal közelebb
juthatunk ahhoz, hogy megértsük a szabályozó folyamatokat,
a betegségek kialakulását és az esetleges gyógyítási módo
kat” – hangzott el Vértessy G. Beátának a Magyar Tudományos Akadémián idén október 12-én megtartott székfoglaló
előadásában, melyben a DNS -t építő nukleotidok újonnan
feltárt sokszínűségére, valamint új szerepükre világított rá.
Előadásában kitért arra, hogy a nukleotid-anyagc sere és
a DNS -szintézis kapcsolatában kulcsfontosságú fehérjék
– enzimek és az ezeket gátló molekulák – működési mechanizmusának megismerésében elért eredmények elvezetnek
egyrészt több orvosbiológiailag jelentős patogén mikroba,
másrészt a karcinogenezis elleni küzdelemben fontos új
stratégiák kialakításához.

hoznak létre, megfigyelhető egy demetilációs hullám. „Leradíroz”
mindent a szervezet, hogy új lappal indulhasson az embrió, majd
ezt követően ismételten kialakul a metiláció. Mind az apai, mind
az anyai eredetű DNS demetilálódik, jóllehet különböző kinetikával. Nagyon fontos tehát a demetiláció.
Miért lényeges megértenünk a DNS valós kémiai alapját?

– Azért, mert abból eredeztethető minden, ami a sejtben lesz.
Nagyon fontos tudnunk tehát, pontosan hogyan néz ki. Ez az elszántság hajtja előre a genomszekvenálási eljárásokat is, hogy
végre tényleg megértsük, milyen jellegű a DNS kémiai anyaga, milyen szabályozások kötődnek hozzá, ami aztán elvezet az egyed
fejlődéshez.
Milyen szerepet játszik az uracil a DNS -ben?

a kutatók arra szeretnének választ kapni, hogy pontosan milyen
úton történik meg a DNS-ben előforduló metilcitozinok demetilálása. Mára kiderült, hogy a metilcitozin oxidált formák kulcsszerepet játszanak a folyamatban. A demetilálás akkor kiemelten fontos, ha a szervezet fel akarja szabadítani a génkifejeződés gátlása
alól a DNS egy adott szakaszát. Az emlős embrionális fejlődés kezdeti szakaszában, amikor a hím és a női ivarsejt egyesül és zigótát

– A DNS uracilosításával halálra ítélhetjük a sejteket. Ha gyorsan
osztódó sejtekbe olyan gyógyszereket viszünk be, amelyek hatására megjelenik a DNS-ben az uracil, életbe lép egy javító mechanizmus, ami ezeket kihasítja, és a sok vágás miatt a DNS is fragmentálódni fog. A sejtjeinkben a citozin spontán dezaminációja
folyamatosan zajlik, mert a DNS makromolekula jelentős kémiai
reaktivitással rendelkezik az élő közegben. Ez folyamatos bázis-,

Azért kell megértenünk a DNS valós kémiai alapját, mert abból eredeztethető minden, ami a sejtben lesz, tehát tudni kell, pontosan
hogyan néz ki. Ez hajtja előre a genomszekvenálási eljárásokat is, hogy végre valóban megértsük, milyen jellegű a DNS kémiai
anyaga, milyen szabályozások kötődnek hozzá, ami aztán elvezet az egyedfejlődéshez.
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genomszekvenálás, láncpolimerizáció, bázismetilálás, uracil, demetilálás, paleogenomika, onkogenomika

Fontos terület az onkogenomika, a rákhoz kapcsolódó DNS -kutatások, az egyedi hajlamok feltárása, valamint a génterápia.
Számos kutatócsoport vizsgálja molekuláris genetikai módszerekkel az egyedfejlődés, az immunitás, a daganatképződés
és a DNS -hibajavítás folyamatait.

azaz információváltozásokat jelent. A stabilitás helyreállítására az
egyik nagyon fontos javító mechanizmus alapját, az uracilt kihasító enzimek, az uracil-DNS-glikozilázok adják. A kemoterápiában
használatos gyógyszereknek legalább a fele azon az alapon működik, hogy megzavarja a nukleotidszinteket, emiatt a DNS nem helyesen épül fel, így a javító mechanizmusok egy hiábavaló ciklusba
kerülnek. A betegségek elleni küzdelemben egyrészt fontos a rák
elleni kemoterápiás szerek hatékonyságának a mérése, másrészt
annak eldöntése, hogy milyen folyamatokat indít el az uracilosítás.

Érdekes kérdés az is, hogy a DNS-ben
lévő uracil az egyedfejlődés során hogyan
jelenik meg, és pontosan hol van.
Egy másik kutatási irányunk a patogén mikroorganizmusok vizsgálata. Ezek közül egy nagyon érdekes eukariota egysejtű a könnyen
mutálódó Plasmodium falciparum, a malária kórokozója, melynek
DNS-ében 90 százalékos az adenin és a timin aránya. Általában
nagyjából 50-50 százalék az AT- és a CG-pároknak az aránya, tehát
a Plasmodium falciparum rendkívüli módon eltolódott AT-arán�nyal rendelkezik. Mivel az uracil egy timinanalóg, ha ez az organizmus ilyen AT-gazdag, akkor könnyen előfordulhat benne az uracilosodás, vagy könnyen előidézhető. A fertőző mikrobák ellen is jól
használható módszer a gyorsan osztódó sejtek ellen kifejlesztett
technika, ami a nukleotidszintek megzavarásán alapul. Ezért is
fontos megértenünk, hogy pontosan hol vannak az uracilok.

Nemzetközi kitekintésben melyek a legérdekesebb kutatási
területek?

– Az egyik a paleogenomika tudománya. Svante Pääbo svéd genetikus nyerte a 2022-es orvosi-élettani Nobel-díjat az emberek
kihalt elődeinek genomjával és az emberi evolúcióval kapcsolatos felfedezéseiért. Nagyon ősi DNS-szekvencia meghatározásával tudta igazolni a neandervölgyi emberrel való rokonságunkat.
Ehhez a felfedezéshez ki kellett dolgoznia a neandervölgyi DNS
vizsgálati módszerét, ami egy több évtizeden át tartó munka volt.
Különösen fontos szerepet játszott ebben a már említett citozin
dezaminálódásból adódó uracilok eltávolítása a csontleletekből
izolált DNS-ből.
Szerencsénkre ebben a feltörekvő tudományágban, a paleogenomikában Magyarországon is vannak kiváló szakemberek. Régészethez kötődő genomikával hosszú ideje foglalkoznak a Szegedi
Biológiai Kutatóközpont Genetikai Intézetében, ahol eredetileg
Raskó István vezetésével indultak el az ilyen irányú kutatások.
Olyan kérdésekre is választ adnak ezek a kutatások, hogy őseink milyen anyagcserével rendelkeztek. Szintén fontos terület az
onkogenomika, a rákhoz kapcsolódó DNS-kutatások, az egyedi
hajlamok feltárása és a génterápia. Számos kutatócsoport főként molekuláris genetikai módszerekkel vizsgálja modellszerve
zetekben az egyedfejlődés, az immunitás, a daganatképződés és
a DNS-hibajavítás folyamatait. Másrészt biotechnológiai szempontból kiemelt figyelmet érdemel a CRISPR génszerkesztő el
járás, amely elméletileg jól alkalmazható a feltárt DNS-beli problémák kijavítására. 
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Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ • hcemm.eu

Szerző: Újszászi Ilona

Rendszerbiológiai módszerekkel a baktériumrezisztencia ellen
Világméretű probléma az antibiotikum-rezisztencia. Antibiotikumok és más gyógy
szerek közötti kölcsönhatások feltérképezésével Lázár Viktória olyan új, fenntartható
stratégiákon dolgozik, melyek lassítják az antibiotikumra ellenálló baktériumok terjedését, miközben – ezzel párhuzamosan – megkímélik az antibiotikumokra érzékeny,
hasznos mikroflórát. A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian
Centre of Excellence for Molecular Medicine; HCEMM) egyik új generációs kutató
csoportjának vezetőjét arról is kérdeztük, hogy a HCEMM miként támogatja a közegészségügyi szempontból is fontos munkáját.

Lázár Viktória

A

HCE MM , azaz a Mag yar

Molekuláris Medicina Ki
válósági Központ felhívása
vonzotta haza Lázár Viktó
riát, a rendszerbiológiával foglalkozó
kutatót Roy Kishony professzor mel
lől, a Technion – Izraeli Technológiai
Egyetem laboratóriumából.
„Biológiát és egyidejűleg informatikát tanultam a Debreceni Egyetemen.
A PhD idején a rákos sejtek genetikai
eltérését rendszerszinten vizsgáltam.
Hogyan lehet megelőzni az antibiotikum-rezisztencia evolúcióját? – merült
föl bennem a kérdés. – Kutatási témát
váltottam, és csatlakoztam a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban Pál
Csaba csoportjához. Ott az antibioti
kum-rezisztens baktériumok gyenge
pontjait kerestük, célzott terápiák ki
dolgozására törekedtünk. Tehát a Ma-
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gyar Tudományos Akadémia posztdoktori ösztöndíjasaként kezdtem foglalkozni az antibiotikum-rezisztencia
elleni új stratégiákkal. Azt igyekeztem
megérteni, hogy az adott antibiotikummal szembeni rezisztencia evolúciója hogyan csökkenti vagy növeli
az érzékenységet más gyógyszerekkel
szemben” – ismertette kutatói érdeklő
dési körének kialakulását Lázár Viktó
ria, aki három jelentős folyóiratban is
elsőszerzős cikkel zárta ezt az idősza
kot. A rangos Human Frontier Science
Program (HFSP) nemzetközi posztdok
tori ösztöndíjasaként 2017-ben nyerte
el a lehetőséget, hogy a Technion – Iz
raeli Technológiai Egyetemen, Roy Kis
hony professzor mellett folytathassa
vizsgálatait.
„Találjunk célzott terápiát az antibiotikumokkal szemben ellenálló baktériumok ellen!” Változatlanul ez a cél le
begett Lázár Viktória szeme előtt akkor
is, amikor megismerhette az izraeli la
boratórium nyújtotta új technológiákat.
Olyan új antibiotikum-párokat kerestek,
amelyek nagyságrendekkel hatékonyab
ban pusztítják ezeket az ellenálló mikro
organizmusokat. Ennek a hatékonyságnak a mérésére egy nagy áteresztőképes
ségű módszert dolgoztak ki.
„Fluoreszcens fehérjékkel jelöltük
meg a baktériumsejteket, és ezáltal

tudomány

Eltérően jelölt antibiotikumra ellenálló
(piros fluoreszcens fehérjével jelölt) és
érzékeny (zöld fluoreszcens fehérjével
jelölt) baktériumtörzseket összekevernek
1 : 1 arányban, és lemérik kompetíciós
kísérletekben, mely antibiotikum-kom
binációk pusztítják nagyságrendekkel
hatékonyabban az antibiotikumra ellenálló baktériumokat az érzékenyekkel
szemben. Így az eltérően szelektív
gyógyszer-kombinációk alkalmazásával
lassítani tudják a rezisztenciagének ter
jedését, és ezáltal a klinikai patogének
evolúciós alkalmazkodóképességét is.
fénnyel gerjesztve láthatóvá tettük a
szilárd táptalajon növekvő baktérium
mikrokolóniákat, amit egy kamerával rögzítettünk is – magyarázta az
újítás lényegét. – Így az alkalmazott
szer hatására életben maradt sejtek
számát meg tudtuk határozni egy
automata képelemző szoftverrel, ami
pontos becslést ad egy szer vagy drog-

Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ • hcemm.eu

Nagy áteresztőképességű gyógyszer-kombinációs teszteket végeznek klinikai
baktériumok életképességére, ahol az antimikrobiális kezelést túlélő baktérium
sejteket a szilárd táptalajon felnövő baktériumkolóniák száma alapján becsülik
meg egy automatizált képfeldolgozási eljárással.
kombináció hatásosságára vonatko
zóan. In vivo is megerősítettük a módszer, illetve egy adott gyógyszerkombináció használhatóságát – hang
súlyozta a kutató, aki a rangos Nature
folyóiratban megjelent cikkben írta
le az eredményeket. – A méhészetekben kárt okozó molylepke lárváját
használtuk alanyként.”
Tudást és tapasztalatot hozott haza
Lázár Viktória, aki a HCEMM nyújtot
ta lehetőségek támogatásával törekszik
újabb eredményekre. A feladat nagyság
rendjét érzékelteti, hogy eddig 19-féle
antibiotikum kombinációját vizsgálta,
de több ezer további gyógyszer létezik.
Irányt ad munkájának, hogy az újabb
és újabb antibiotikumok fejlesztése he

lyett, ami költséges és egyre kevésbé
rentábilis a gyógyszercégek számára,
meglévő szerek kombinációinak a vizs
gálata az időszerű feladat.
„Miért fontos az, hogy egyes gyógyszer-kombinációk az ellenálló baktériumokat nagyságrendekkel hatékonyabban pusztítják azok fogékonyabb
társainál? – tette föl a kérdést a kutató,
majd meg is válaszolta. – Mert alkalmazásukkal lassítani tudjuk az antibiotikumokra ellenálló baktériumok
terjedését.”
A HCEMM új generációs kutatócso
portjában elkezdett munka jelentőségét
érzékelteti az adat: az antibiotikumok
nak különösen ellenálló, úgynevezett
szuperbaktériumok okozta betegségek

Nemzetközi kapcsolatháló
„Nagyszerű hely a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézete! – hangsúlyozta
Lázár Viktória. – A rendszerbiológia területén több, nemzetközileg elismert szakember
rel is szorosan együttműködünk, és minden szakmai segítséget megkapok tőlük az in
duláshoz. A kapcsolathálóm nemzetközi kiterjedtségét nagyban növeli, hogy az izraeli
posztdoktori témavezetőm, Roy Kishony olyan kutatókkal dolgozott együtt, akik posztdoktori programjuk befejezése után a világ különböző intézeteiben és egyetemein
vezetnek rangos laboratóriumokat.”
Lázár Viktória a mikrobiom-kímélő antibiotikum-kombinációk feltárására fókuszáló
témájával 2022-ben elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia Lendület programjának
támogatását, így elindíthatta az MTA – SZBK Lendület Antibiotikum Hatások Rendszer
biológiája Kutatócsoportot. Innovatív megközelítésű kutatómunkáját az SZBK és
a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a HCEMM egyaránt támogatja.
„A HCEMM -kutatók nemzetközi szintű kiválasztási folyamata hasznos előtréning
az Európai Kutatási Tanács (European Research Council) által meghirdetett pályázatok
hoz – emelte ki Lázár Viktória. – További előny, hogy a HCEMM kötelékében dolgozó
kutatócsoport tagjait – a többi között – nagy teljesítményű számítógéppark, konferen
ciákra igénybe vehető utazási keret és partnerségi kapcsolatháló is segíti.”

tudomány

miatt évente több mint 25 ezer ember
hal meg Európában.
„Kétfázisú kezelési stratégia alkalmazását alapozhatják meg kutatási
eredményeink, melyben az első fázis
során célzottan pusztítjuk az antibiotikumra ellenálló kórokozókat a gyógyszer-kombináció alkalmazásával, majd
a korábban hatástalan kezelést tudjuk
újra alkalmazni a második fázisban
– magyarázta. – A másik kérdés, amire
választ keresünk a HCEMM támogatásával, hogy egy adott ember állandó egészségügyi problémái – például
a magas vérnyomása vagy a szívproblémái – kezelésére rendszeresen szedett
gyógyszerei hogyan befolyásolják egy
újonnan kialakult bakteriális fertőzés
gyógyítására alkalmazható antibiotikumok hatékonyságát.”
Lázár Viktória szisztematikusan föl
kívánja térképezni a gyógyszerek és anti
biotikumok kölcsönhatását. A HCEMM
kötelékében kémiai könyvtárakkal foly
tatott nagy áteresztőképességű vizs
gálatokat követően olyan matematikai
modell kidolgozását tervezi, amellyel
gyorsan megállapítható, hogy több
gyógyszer napi használata esetén mely
antibiotikum vagy antibiotikum-koktél
a leghatásosabb egy fertőzés kezelésére,
ami egyúttal a hasznos bél mikroflórát
is kíméli.
„Egyszerű kísérleteket futtatunk, és
sok adatot generálunk. A kísérletek
és az adatok elemzését is igyekszünk
automatizálni, amennyire csak lehetséges – mondta. – A most induló csoportban az első két-három év a kísérleteké.
A munka az eszközök beszerzésével elkezdődött. A kísérletekkel összegyűjtött
adatok értékelése legalább ennyi időt,
vagyis két-három évet igényel. Aztán
– reményeink szerint – klinikai fázisvizsgálatok következhetnek: az alapkutatási eredményeink kiterjeszthetőek lesznek az alkalmazás irányába.
Az ehhez szükséges szabadalmi ügyintézésben, illetve a transzlációban is
számíthatunk majd a HCEMM nyújtotta szolgáltatásokra. Közös célunk, hogy
a kutatási eredmények mihamarabb
visszajussanak a betegellátásba.” 
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Szegedi Biológiai Kutatóközpont Metabolomikai Laboratórium • brc.hu

Szerző: Paulik Katalin

Új szolgáltató labor
anyagcsere-kutatásokhoz
Egyedülálló módszerekkel végzett metabolomikai mérésekkel segíti a kutatásokat, ettől
olyan különleges az új laboratórium. Erről beszélt magazinunknak Tengölics Roland,
a Szegedi Biológiai Kutatóközpont (SZBK) Metabolomikai Laboratóriumának vezetője,
Tóth Szilvia Zita és Papp Balázs kutató, akik együtt hozták létre a laboratóriumot.

Sajben Csilla és Tengölics Roland metabolomikai adatanalízis közben.

16

Mikor kezdte meg működését a Metabolomikai Laboratórium, és mi a fő profilja?

Önök használták elsőként a laboratórium által nyújtott
mérési lehetőségeket. Melyek ezek?

– Tengölics Roland: Öt évvel ezelőtt kezdtünk el tömegspektrometria-alapú metabolitszint-meghatározásokat végezni. Akko
riban a Lendület Számítógépes Rendszer-biológiai Csoporthoz
és a Molekuláris Fotobioenergetikai Csoporthoz tartoztunk, így
elsősorban Tóth Szilvia Zitával és Papp Balázzsal közösen fejlesztettük a módszereket és végeztünk kutatásokat. 2022 januárjától
működünk önálló egységként, mert szükség volt a házon belüli
kutatások speciális igényeit kielégítő metabolomikai szolgáltatásokra. Eddig elsősorban módszertani fejlesztéseket végeztünk növényi és élesztősejt-minták analíziséhez, illetve rendszerbiológiai
kutatásokhoz.

– Tóth Szilvia Zita: Kutatócsoportunk növényekkel és algákkal
foglalkozik, az egyik fő témánk annak meghatározása, hogy a Cvitamin-tartalom növényi sejten belüli változása hogyan változtatja meg a növényi anyagcserét. Megfigyeltük, hogy a kloroplasztiszban lévő aszkorbát mennyisége nagy hatással van a különböző
anyagcsere-folyamatokra. Jelenleg ennek a mechanizmusát próbáljuk meg kideríteni. A Metabolomikai Labor új perspektívát
nyitott a számunkra, mivel olyan információkhoz juthatunk hozzá, ami más módszerrel nem lehetséges. Ez a megközelítés szerte
a világban egyre fontosabbá válik a különböző kutatásokban és
ipari alkalmazásokban.
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Milyen speciális igényeket képes kielégíteni a labor?

– T. R.: A nem célzott metabolomikai mérések iránt a legnagyobb
az érdeklődés. A rendelkezésünkre álló módszerek segítségével
felfedező jellegű méréseket tudunk végezni, ha a kutatók nem
tudják előre meghatározni, hogy az anyagcserében hol és milyen
változások történtek. A nem célzott mérések nem adnak teljes
képet az anyagcseréről, viszont rámutatnak olyan változásokra, amelyeket érdemes lehet tovább kutatni. Az idei évben egy
fontos infrastrukturális beruházás is megvalósul, egy olyan műszernek a beszerzése, amivel a célzott vizsgálatok irányába is el
tudunk mozdulni. Az új tömegspektrométernek köszönhetően
sokkal nagyobb felbontásban tudjuk az anyagcsere egyes elemeit
vizsgálni.
Az SZBK-n belüli kutatások mellett más kutatócsoportok,
cégek is igénybe vehetik a labor szolgáltatásait?

Az SZBK Metabolomikai Laboratóriumának egységnyi
felbontású és nagy felbontású LC - MS rendszerei.

Külföldön található a mi szegedi laborunkhoz hasonló szolgáltatást nyújtó partner, ilyen például az EMBL (European Molecular
Biology Laboratory).

– T. R.: Igen, a kutatóközponton kívüli kutatócsoportok, cégek
megkereséseit is szívesen fogadjuk. Az egész országban egyedül
állónak számító módszereinkkel kapott tudást számos kutatásban fel lehet használni. De nemcsak a módszer egyedülálló,
hanem az a hálózatelméleti szemléletmód is, amellyel az adatokat kezeljük. Az eredményeket az anyagcsere-hálózatra vetítve
az együttműködő partnerekkel közösen értelmezzük, ami inkább
biológiai, mint analitikai szemléletű adatanalízist jelent. Szükség esetén a kísérlet tervezésében is részt veszünk. Támogatjuk
az adatok biológiai értelmezését a rendelkezésünkre álló bioinformatikai megoldásokkal, amelyeket Papp Balázs Számítógépes
Rendszerbiológiai Csoportjának a segítségével dolgoztunk ki.

– T. R.: Számos új megkeresésünk volt az adminisztratív önállósodásunk óta az SZBK-n belül. Nagy László csoportjával gomba
metabolomikát végzünk, a gomba termőtest képzésének anyagcsere-vonatkozásait tárjuk fel. Ez egy teljesen új terület, senki
nem kutatta még. Deli Mária csoportjával vér-agy gát modelleken végzünk metabolomikai vizsgálatokat. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen metabolitokat cserélnek egymással a vér-agy
gátat alkotó sejttípusok.

Miben tudják használni a labor szolgáltatásait?

Milyen típusú molekulákat vizsgálnak?

– Papp Balázs: Az egyik erősségünk a rendszerbiológiai vizsgálati módszerek alkalmazása a különböző problémákra. A csoportunk érdeklődése főleg evolúcióbiológiai, de van egy terület, ahol
a metabolomikát úttörő módon tudjuk alkalmazni. Arra vagyunk
kíváncsiak, miként változik az evolúció során az anyagcsere. Ebben a témában sok korábbi vizsgálat volt, de szinte mindegyik
az enzimek jelenlétének változásaira fókuszált, nem pedig arra,
hogy a metabolitok koncentrációi hogyan változnak, ami egy új
szintet írhat le az evolúciókutatásban. A Metabolomikai Laborral
különböző élesztőfajokat és sörélesztő törzseket vetünk össze,
ami ötletet adhat ahhoz, hogy mit érdemes változtatni az iparban
jelenleg használt törzseken. Kutatói szempontból a metabolitok
mérése nem egyszerű feladat, mivel a legtöbb magyar kutatóintézetben nincs ilyen laboratórium. Az ipari szférában vannak szolgáltatók, akik vállalnak ilyen méréseket, de az rendkívül költséges,
és a kinyert adatoknak csak egy részéhez lehet hozzáférésünk.

– T. R.: A központi anyagcserében szerepet játszó, analitikailag
komoly kihívást jelentő molekulákat is jól tudjuk mérni szinte
bármilyen mintatípusból. Ilyenek a glikolízis molekulái, a nukleotidok, a nukleotidfoszfát-vegyületek, ezekhez a mérésekhez egyedülálló módszercsomaggal rendelkezünk, és az új infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően nagy mintaszámú méréseket is el
tudunk végezni.

A két kutatócsoporton kívül másokkal is együttműködnek?

Milyen irányban szeretnék fejleszteni a labort a következő
öt évben?

– T. R.: A célunk egy olyan anyagcsere-hálózati szemléletű metabolomikai szolgáltatási portfólió kialakítása, amely csak a legkiválóbb nyugat-európai és észak-amerikai laboratóriumokban vagy
céges szolgáltatásokon keresztül érhető el. Mindezt műszer- és
módszerfejlesztésekkel, valamint további szakemberek bevonásával tervezzük elérni. 
Élesztő kultúrák minta-előkészítés előtt és után.
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Szerző: S. I. K.

Terahertzes impulzusokkal működtetett miniatűr
elektrongyorsító
Javában zajlik a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikai
Intézete, az Atommagkutató Intézet és az Energiatudományi Kutatóközpont
alkotta konzorciumnak a 2018 szeptemberében, a 2018-1.2.1-NKP-2018-00010
azonosítójú projekt keretében megkezdett kutató-fejlesztő munkája. Az együttműködés célja ultrarövid fény- és elektronimpulzusokkal indukált atomi és
molekuláris folyamatok vizsgálata. A konzorciumvezető pécsi csoport téma
vezetője Pálfalvi László egyetemi tanár, vele beszélgettünk a kutatásról.
Mi az alapkoncepciója a hullámvezető-alapú dielektrikumos
elektrongyorsítónak? Mi az előnye a terahertzes impulzusok
használatának?
– A mikrohullámú gyorsítók inkább, a látható/közeli infra
vörös tartományon működők talán kevésbé ismertek. E két
tartomány közt helyezkedik el a távoli infravörös (teraher
tzes = THz-es) sáv. Jelenleg egy, a THz-es tartományon mű
ködő gyorsító megvalósítása folyik, mely a mikrohullámúnál jóval kompaktabb felépítésű és költséghatékonyabb
üzemeltetésű megoldást tesz lehetővé. A THz-es tartomány
tipikus hullámhossza mintegy ezerszer hosszabb a látha
tóénál. Ez pedig hatalmas előny a látható/közeli infravörös
tartományon működő gyorsítókhoz képest. A hosszabb
hullámhossznak köszönhetően lényegesen nagyobb töltés
mennyiség gyorsítása lehetséges, és egyúttal biztosítható,
hogy az elektronc somag valamennyi elektronja folyama

a)

tosan gyorsító elektromos teret érzékeljen, amíg kölcsön
hatásban van az impulzussal. Másrészről pedig az utóbbi
időszakban nagy horderejű előrelépéseink voltak a THz-es
impulzusok energiájának (elektromos terének) felskálázá
sában, lehetővé téve a részecskegyorsításra történő alkal
mazást. Az 1.a ábra mutatja az általunk fejlesztés alatt álló
THz-es impulzusokkal hajtott hullámvezető-alapú dielekt
rik umos elektrongyorsító (DLA) sematikus rajzát. A fém
hullámvezető segítségével a kürtőkön keresztül történik
a THz-es impulzusok eszközbe való becsatolása. A hullám
vezető szerepe kettős: előnyösen megnöveli a gyorsít ásért
felelős elektromos teret, és növeli a becsatolt THz-es impul
zus ciklusszámát, mire az a dielektrikum-oszlopokhoz ér.
A nagyobb elektromos csúcs térerősség és a megnövekedett
ciklusszám következtében kiterjesztett kölc sönhatási hossz
egyaránt növeli a gyorsítás mértékét.

b)

THz

elektronok
THz
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1. ábra. Hullám
vezetőn alapuló
dielektrikum
elektrongyorsító
elvi felépítése a),
dielektrikum
oszlopstruktúra
prototípusa b).
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Mi a gyorsítás mechanizmusa?
– A két oldalról érkező, THz-es tartományba eső gyorsító lézer
impulzusok eredő elektromos tere gyorsítja a vákuumcsatornába
érkező elektronokat. Az Energiatudományi Kutatóközpont mik
rotechnológiai laborjában fotolitográfiai és mély reaktív ionma
rási eljárással készítették el az 1.b ábra szerinti oszlopos DLA
chipstruktúrát. A hullámvezető, valamint a félszigetelő szilícium
ból készített oszlopok és az azok közötti hézagok megfelelő mé
retezésével, illetőleg az elektroncsomag és a THz-es impulzusok
precíz szinkronizálásával biztosítjuk, hogy a struktúrához érkező
elektronok mindig gyorsító elektromos teret érzékeljenek. Ennek
megfelelően az elektronok energiája folyamatosan nő az elektro
nok eszközben való terjedése során.
Milyen terahertzes impulzusforrás a legoptimálisabb mind
ehh ez?
– Kifejezetten többciklusú impulzusokra van szükség, melyek
nemlineáris optikai úton történő előállítására standardizált esz
köz a periodikusan polarizált lítium-niobát struktúra, melyet
a kristály növesztése során, vagy a növesztés utáni utólagos pola
rizálással alakítanak ki. Mindkét megoldás meglehetősen körül
ményes, mi több, az így kialakított doménszerkezet korántsem

pumpaimpulzus

xiós veszteségeket antireflexiós bevonat alkalmazásával
minimalizáltuk a Wigner Fizikai Kutatóintézettel együtt
működve. A hatásfok további maximalizálása érdekében
a közeljövőben áttérünk az egy impulzus helyett az im
pulzussorozattal történő optikai pumpálásra.

Ha jól tudom, a végeredmény egy kis méretű, kompakt
és költséghatékony berendezés relativisztikus elektronok előállítása céljából. Mire használhatók majd ezek
az elektronok?
– Így igaz. Célunk, hogy továbbfejlesztve a kis energiájú
THz-es impulzussal hajtott hullámvezető-alapú dielekt
rik umos gyorsítót, olyan eszközt állítsunk elő, mellyel
különböző frekvenciájú THz-es impulzusok esetén a hozzájuk optimalizált és legyártott dielektrikum-struktúrá
kat alkalmazva különböző kezdeti energiájú és töltésű
elektronc somagok utógyorsítása is véghezvihető kom
pakt és költséghatékony módon. A dielektrikum-struk
túra mikromegmunk álását az Energiatudományi Ku
tatóközpont mikrotechnológiai laborjában végeztük és
végezzük a jövőben, az elektronok detektálására szol
gáló detektorrendszer megépítésére pedig az Atommag

periodikusan orientált
lítium-niobát

többcikusú

THz-es impulzus

2. ábra. Periodikusan orientált lítium-niobát-alapú THz-es impulzusforrás.
mondható tökéletesnek. Részecskegyorsításra való alkalmazá
sunkhoz a kifejezetten alacsonyabb frekvenciájú terahertzes im
pulzusok az előnyösek, ami azt jelenti, hogy a struktúra periódu
sa a néhány száz mikrométeres mérettartományba esik. Ennek
köszönhetően alternatív utat tudtunk választani: kereskedelmi
forgalomban beszerzett lítium-niobát-szeletek váltott orientáció
jú összeillesztésével (2. ábra) valósítottuk meg forrásunkat.
A periódusok (szeletpárok) számának növelésével a pumpa
impulzus Fresnel-reflexiós veszteségei oly mértékben megnőhet
nek, hogy az a THz-keltési hatásfokot drámaian lerontja. A refle

kutató Intézetben kerül sor. Számos terület létezik, ahol
az így előállított elektronok felhasználhatók. Idetartoz
nak például az elektrondiffrakciós, az elektronemissziós
és a részecskemanipulációs kísérletek, továbbá egyéb
képalkotó és szkennelő eljárások. Az ilyen elektroncso
mók segítségével szilárd anyagok, molekulák, valamint
biológiai rendszerek szerkezete is vizsgálható. Végül, de
nem utolsósorban, az ultrarövid elektroncsomók alkal
mazása lehetővé teszi röntgendiffrakciós vizsgálatok és
kísérletek elvégzését is. 

A 2018-1.2.1-NKP-2018-00010 számú projekt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással,
a Nemzeti Kiválósági Program finanszírozásában valósult meg.
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idegsejt, szinapszisok • epigenetika

Hogyan befolyásolhatók
az agy serkentő szinapszisai?
Az
Kísérleti Orvostudományi Kutatóinté
A
zet (
) Nusser Zoltán vezette Celluláris Ideg
ELKH
KOKI

élettan Laboratórium kutatói magyarázatot adtak arra, hogyan tud ugyanazon idegsejt axonja
eltérő erősségű szinapszisokat létrehozni.

Egy serkentő piramissejt (szürke) eltérő hatékonyságú szinapszisokat
létesít két különböző típusú gátlósejten (narancssárga, kék).

neuronhálózatok működését az idegsejteket összekapcsoló kémiai szinapszisok eltérő hatékonysága
határozza meg. Évtizedek óta ismert, hogy az azonos típusú szinapszisok is lehetnek strukturálisan és funkcionálisan
eltérőek. Bár a szinaptikus diverzitás az elmúlt évtizedekben intenzív kutatások középpontjában állt, az alapjául
szolgáló molekuláris folyamatoknak máig csak egyes részleteit tárták fel. A kutatócsoport legújabb eredményei
fontos lépéssel visznek közelebb a folyamat megértéséhez.
A kutatócsoport korábbi megfigyelései szerint a hip
pokampusz piramissejtjei két különböző típusú gátlósejttel kommunikálnak, különböző erősséggel. Az egyikkel
gyenge, a másikkal erős szinapszisokat alakítanak ki, de
a mögöttes mechanizmusokat eddig nem sikerült azonosítani. Mostani tanulmányukban a kutatóknak sikerült
jellemezniük a szinaptikus különbségekért felelős kulcsparamétereket. Az eredmények alapján egy újabb, a szinaptikus sokszínűséget megalapozó folyamatot is feltártak, amely befolyásolhatja a neuronális hálózatok dinamikáját. A kulcsfolyamatok megértése emellett elősegítheti
a fiziológiai variabilitás és a rendellenes szinaptikus működések elkülönítését. 

A növényi hallás
a génekben rejtőzik?
Az ultrahang is befolyásolja a növények
növekedését és fejlődését. Debreceni
kutatók arra kerestek választ, hogy mi
állhat a jelenség hátterében.

U

ltrahangos kezeléssel a magvak csírázását, a csíranövények
fejlődését serkenteni lehet – ezt számos mezőgazdaságilag
jelentős növényfajta, például a napraforgó, a rizs és az árpa esetében igazolták a kutatók. Arról azonban nem rendelkeztünk ismeretekkel, hogy az ultrahang növekedést és fejlődést serkentő
hatásának milyen molekuláris okai vannak. A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrár Genomikai és Biotechnológiai Központjának
munkatársai búza ultrahangos kezelése után bekövetkezett epigenetikai módosulásait figyelték meg. Azt vizsgálták, hogyan változik az ultrahang hatására a gének átírása, illetve milyen kémiai
módosulások történnek a csíranövények DNS-ében, ami nem
befolyásolja a DNS-ben kódolt információkat, csak azok meg-
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nyilvánulását módosítja. Nemzetközileg is elsőként mutatták ki és
publikálták, hogy az ultrahang megváltoztatja egyes gének átírását.
Ezek a folyamatok pedig hatással vannak a szár és a gyökér növekedéséhez szükséges auxin növényihormon-termelésre, a fotoszintézisre, illetve a növényi sejtek növekedését támogató enzimek szintézisére. Kutatásaik során a debreceni kutatók megfejtették, hogy
a növények ultrahangot érzékelő „füle” a génjeikben lehet elrejtve.
Az eredményeket ismertető szakcikk a kísérleti növénybiológia
vezető nemzetközi szakfolyóiratában, a Physiologia Plantarumban
jelent meg. 

inno -tér

Pécsi Tudományegyetem • pte.hu

Új hatásmechanizmusú
fájdalomcsillapító fejlesztése
A Pécsi Tudományegyetem (PTE) farmakológusai a Semmelweis Egyetem (SE) kutatói
val együtt jelentős betegcsoportot érintő, nem vagy nehezen csillapítható krónikus idegi
(neuropátiás) fájdalomállapotokra fejlesztenek új hatásmechanizmusú gyógyszert.

A

z SE Szerves Vegytani Intézetében több mint 10 évvel ezelőtt Mátyus Péter professzor tervezte az új módon ható,
több hatáskomponenst ötvöző vegyületet, amelyet vezetésével
elsőként Tóth-Sarudy Éva szintetizált. Az SZV-1287 enzim- és
gyulladásgátló hatásait Magyar Kálmán és Gyires Klára profes�szorok és kutatócsoportjaik bizonyították.
2012-től Helyes Zsuzsanna professzor vezetésével a PTE Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai
Intézet Krónikus Fájdalom kutatócsoportjának munkatársai
ismerték fel és bizonyították a vegyület hatásosságát számos
krónikus idegi és gyulladásos fájdalommodellben. A vegyület
önmaga és a szervezetben belőle keletkező termék együttes hatással a perifériás és a központi idegrendszerben egyaránt csökkenti az idegi eredetű fájdalmat.

A több szabadalommal védetté vált SZV-1287 preklinikai fejlesztésére és a humán fázis I. klinikai vizsgálatára 2016-ban a
Toxi-Coop Zrt. a PTE-vel és az AdWare Research Kft.-vel közösen GINOP pályázatot nyert el. A 2022-ben végzett vizsgálatban
a gyógyszerjelölt egészséges önkénteseken biztonságosnak bizonyult. Az 1,4 milliárd forintos projekt idén befejeződik, a klinikai fejlesztés azonban folytatódik.
A bécsi központú Algonist GmbH-val
közösen tervezik a további klinikai
vizsgálatokat krónikus idegi fájdalomtól szenvedő betegeken. 
A projekt a Széchenyi2020 program keretében, az Európai Unió
támogatásával valósul meg.

Eötvös Loránd Tudományegyetem • tinlab.hu

Fókuszban a társadalmi innováció
Tizenhatodik alkalommal rendeztek Innovációs Napot az ELTE-n.

A

társadalmi innováció talán eddigi legnagyobb hazai kutatás-fejlesztési és innovációs seregszemléjén az egyetem által konzorciumvezetőként koordinált Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) eredményeit mutatták be októberben. A konferencia
hat szekciója alkalmat adott arra, hogy a diszciplínában aktív kutatók
és piaci szereplők megosszák egymással tapasztalataikat.

A Kultúra, kompetencia és humán tőke szekció résztvevői:
Kolosai Nedda, Márczis Márta, Hosszú Zoltán és Ernhaft Attila.
A beszélgetés moderátora Vasvári Csaba (középen) volt.

A nagy sikerű rendezvényt Darázs Lénárd, az ELTE általános
rektorhelyettese nyitotta meg. Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke a hazai innovációs ökoszisztémáról tartott előadásában a legfontosabb innovációs törekvések között említette a TINLAB-programot. Nico
Degenkolb, a Goethe Intézet kulturális szakértője ismertette
az EIT Culture & Creativity innovációs közösség – amelynek
munkájában alapító tagként vesz részt az ELTE – célkitűzéseit.
Magyar Dániel, az ELTE Innovációs Központjának vezetője
elmondta, hogy az elmúlt egy évben – közel harminc kutatási
projekt támogatásával – több mint hatvan kutatót vontak be
a TINLAB munkájába. A tudáscentrum tematikus fórumokat
működtet, társadalmi innovációs menedzsereket és mentorokat képez, valamint pilotprojekteket is indít. A központvezető
felhívta a figyelmet arra, hogy 2023-ban is számos pályázati lehetőség várja az érdeklődőket, az aktualitások elérhetők a konzorcium honlapján.
Az Innovációs Napon adták át az ELTE Innovatív Kutatója
elismerést Kardos Józsefnek és Molnár Tamásnak, a Biokémiai
Tanszék munkatársainak, valamint köszöntötték a leginnovatívabb hallgatókat és fiatal kutatókat is. 
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ifjú tudósok, tehetséggondozás, mentorálás, tréningek

Innovációs olimpia
fiataloknak
Október közepén hirdették meg az Országos Tudományos és Innovációs Olimpiát
(OTIO) Budapesten. A megmérettetés az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny utóda, amelyet harmincegyszer rendeztek meg.

Á

talakul az Ifjúsági Tudomá
nyos és Innovációs Tehet
ségkutató Verseny. A lényeg
továbbra is az, hogy a kö
zépiskolások tudományos problémára,
innovációs kihívásra találjanak megol
dást. Vegyék észre, hogy a dinamiku
san változó világban megannyi olyan
probléma van, amelyeket lehet, hogy
csak ők tudnak megoldani. A verseny
ből olimpia lesz, a győztesek tehát olim
piai bajnokok lesznek.
A versenyt egykoron elindító Pakucs
János, a Magyar Innovációs Szövetség
(MISZ) tiszteletbeli elnöke, a szervező
bizottság elnöke szerint jelentősen meg
kellett újítani a korábbi ifjúsági tudo
mányos versenyt, elsősorban azért,
hogy többen jelentkezzenek a megmé
rettetésre. Szeretnék, ha mintegy félezer fiatal indulna, néhány éven belül

pedig legalább ezer. Az elmúlt években
a jelentkezők száma 130-160 volt.
Az olimpiát bejelentő eseményen
Maruzsa Zoltán, a Belügyminiszté
rium (BM) köznevelési államtitkára
azt mondta, felfedezőket, kutatókat,
újítókat keresnek több tudományterü
letről, ezért támogatja a tárca a kez
deményezést. A különböző országos
versenyek szervesen hozzátartoznak a
magyar tehetséggondozási rendszer
hez, minden kötelező tantárgyhoz min
den oktatási ciklusban létezik olyan
tanulmányi megmérettetés, amelyen
a legtehetségesebbek el tudnak in
dulni. Ennek a versenykultúrának is
köszönhető, hogy a magyar diákok jól
szerepelnek a nemzetközi vetélkedő
kön. (A nemzetközi diákolimpiákon
ebben az évben 39 éremmel tértek ha
za a magyar fiatalok, ez az eddigi leg

jobb szereplés.) Az államtitkár kiváló
lehetőségnek nevezte az OTIO -t, és
arra biztatta a tanulókat, hogy valósít
sák meg az ötleteiket.
Birkner Zoltán, a Nemzeti Kuta
tási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
(NKFIH) elnöke, a bírálóbizottság társ
elnöke úgy fogalmazott: azért vesznek
részt a verseny szervezésében, hogy mi
nél több fiatalt „fertőzzenek meg” a tu
dóssá, illetve vállalkozóvá válás gondo
latával. (Az elmúlt négy évben a Hivatal
tizenegyezer fiatalt szólított meg, negy
ven százalékuk támogatást is kapott.)
Azt szeretnék, hogy az OTIO egy szinten
legyen az Országos Középiskolai Tanul
mányi Versennyel (OKTV). Az új kezde
ményezés nem csupán a zsenikhez szól;
a hétköznapi szorgalmas munka talán
fontosabb. Valószínűleg nem a legoko
sabbnak kell lenni ahhoz, hogy valaki

Három tehetséges fiatal előadása a rendezvényen, akik korábbi magyar díjazottként részt vehettek idén szeptemberben a fiatal
tudósok versenyének európai döntőjén: Kovács Nóra Anna, Barna Benedek László, Tóth Regina.
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tudóssá váljon. Nyitottság és szorgalom
kell a sikerhez. Birkner Zoltán fontos
nak nevezte, hogy a fiatalok találkoz
zanak a vállalkozóvá válás örömével,
bánatával és kockázatával is. Tanulják
meg elviselni, ha azzal szembesülnek,
hogy nem jó az ötletük. De azt is tanul
ják meg, hogy miként valósíthatják meg
az ötleteiket.
Bódis László, a Kulturális és Inno
vációs Minisztérium (KIM) innováció
ért felelős helyettes államtitkára arról
beszélt, hogy az OTIO a felfedezőknek
szól. Magyarország az elmúlt évszáza
dokban kiválóan teljesített a tudomány
területén, a múltbeli jó eredmények
azonban nem jelentenek automatiku
san jó eredményeket a jövőben is. Ezért
az a küldetésük, hogy minél több fiatal
lal ismertessék meg a kutatói, felfede

zői pályát. A helyettes államtitkár arra
biztatta a fiatalokat, hogy minél többen
jelentkezzenek a versenyre, és mindig
gondolkodjanak el azon is, hogyan lehet
hasznosítani a gyakorlatban az eredmé
nyeiket.
Ivánka Gábor, a Magyar Fiatal Tu
dósok Társasága (Mafitud) elnöke sze
rint az újjászervezett verseny egyik leg
fontosabb célja, hogy eredményesebben
szerepeljünk a nemzetközi innovációs
és tudományos versenyeken. Azért kel
lenek évről évre a sikerek, mert a nyer
tesek példája inspirálja a következő
generációkat. A siker idén sem maradt
el. A 33. EU Fiatal Tudósok Versenyét
szeptember 13–18. között, a hollandiai
Leidenben rendezték meg. Az elnök sze
rint minden idők legkeményebb európai
döntőjében a magyarok – az elhozott
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két különdíjjal – az utóbbi tíz év legjobb
eredményét érték el.
Az OTIO -t a MISZ , a KIM, a BM és
az M5 csatorna közösen hirdette meg
a 2022/2023-as tanévre – az Innotéka
magazin a rendezvény médiatámogató
ja. Az olimpiára egyénileg vagy kétfős
csapatban jelentkezhetnek azok, akik
2002. szeptember 1-je és 2009. augusz
tus 31-e között születtek, és még nem
kezdték meg felsőoktatási tanulmányai
kat. Pályázni műszaki, természettudo
mányi, környezetvédelmi, informati
kai, valamint matematikai területről
lehet, bármilyen innovatív alkotással.
Nem kell más, csak egy szuper terv és
az elszántság, hiszen minden nagy do
log egy ötlettel kezdődik. Az ötlet legfel
jebb kétoldalas tervét a www.otio.hu/
nevezes oldalra kell feltölteni november
28-áig. Az első fordulóban elfogadott
és részletesen kidolgozott pályázatok
leírását 2023. április harmadikán éjfé
lig kell feltölteni.
Érdekesség, hogy a második forduló
ba jutott fiatalok a felkért mentorokkal
többször egyeztethetnek, illetve részt
vehetnek kommunikációs, tudományos
és üzleti tréningeken. A kidolgozás in
dokolt költségeit – számlák alapján,
bruttó 50 ezer forint értékben – utó
lag megtérítik. Azaz a zseniális ötletek
megvalósítását nem kell saját zsebből
ﬁnanszírozniuk a ﬁataloknak. A ver
seny döntőjére 2023 májusában kerül
sor a legjobb húsz-harminc pályázó
részvételével. Kétnapos kiállítás kere
tében prezentálják munkáikat a zsűri
nek és a látogatóknak. Az újítások mind
azt a célt szolgálják, hogy minél többen
pályázzanak, mert bizonnyal jóval több
ötlet születik, mint ahányan pályáztak
a korábbi években.
Összesen tíz pályázó fejenként 200–
500 ezer forint jutalomban részesül,
míg további tíz-tizenöt pályázó 100 ezer
forintot kap. A legeredményesebben sze
replő nyolc-tíz iskola akár egymillió fo
rint támogatásban részesülhet, míg a leg
eredményesebb tanárokat 600–800 ezer
forint egyszeri elismeréssel díjazzák.
A legjobb diákok számos nemzetközi
versenyen és szakmai utazáson vehetnek részt, a többi között a tudományos
versenyek olimpiáján az Egyesült Álla
mokban, illetve egyikük jövőre a Nobeldíj átadási ünnepségén is ott lehet. 
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Innovációs ökoszisztémafejlesztés a MATE-n
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Innovációs Központja az egyetemi
tudás- és technológiatranszfer gondozása érdekében sokrétű szolgáltatásrendszerrel támo
gatja az egyetem kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységét. Ennek keretében 2020 óta
számos innovációs és vállalkozási szemléletet formáló programra, többféle startup- és
szellemitulajdon-tudatosságot növelő képzésre és eseményre, valamint több, mentorálással
egybekötött hallgatói versenyre és tudásátadó rendezvényre is sor került.

A

z Innovációs Központ kezdeményezésére valósult meg
idén második alkalommal, október 17–21. között az
Egyetemi Innovációs Hét (EI7) is. A programsorozat ünnepélyes megnyitóján a MATE Open Science állásfoglaláshoz történő csatlakozása alkalmából kiállított oklevél ünnepélyes átadására, valamint a MATE és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala között megújított együttműködési megállapodás aláírására
is sor került. Ezt követte a Pályázatkezelési és Innovációmenedzs
ment Igazgatóság tevékenységének ismertetése, az Egyetemi La
borközpont szolgáltatásainak bemutatása, továbbá a hallgatói
innovációs élet támogatására létrejött projektverseny döntője.
Ez a projektverseny az egyetem többfordulós, saját fejlesztésű
innovációs versenysorozata a hallgatói innováció felkarolására,
melynek felhívására több mint 30 pályamű érkezett. Közülük az öt
legjobb projektgazda vett részt a Validátor inkubációs programban, ahol három napon át szakértők és vállalati szakemberek segítették őket, hogy felkészüljenek a döntőre.
Az EI7 október 18. és 21. között online képzésekkel folytatódott, ahol oktatók, kutatók, hallgatók, munkatársak és vállalati
partnerek számára pályázatokkal és szellemitulajdon-kezeléssel
kapcsolatos előadások hangzottak el, és workshopok is voltak.
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Szintén a központ gondozásában zajlik a Proof of Concept
program, mely az egyetemen keletkezett kutatási eredmények
feltérképezését, a kutatások finanszírozását és piaci hasznosításának elősegítését célozza. Az első támogatási periódus eredményeként öt ígéretes projekt részesült támogatásban, ezek fele az iparjogvédelmi oltalom alá helyezés fázisába jutott, és licenciára vagy
spin-off cégalapítás útján történő tőkebevonásra is alkalmas lett.
A Proof of Concept programot második alkalommal idén szeptemberben hirdették meg.
A szellemi tulajdon védelmére a MATE Szellemi Tulajdon Finanszírozási Alapot is létrehozott, amely az egyetem intézeteinek,
kutatóinak biztosít támogatást szabadalmi eljárások lebonyolítá
sára. Az Alapból ez év végéig 13 oltalmi eljárás finanszírozását tervezi az egyetem.
Az Innovációs Központ folyamatosan végzi a kutatás-fejlesztési
és innovációs kompetenciák és kapacitások frissítését, nyilvántartását, fejleszti a bevételeket termelő együttműködések minőségét,
a frissített nyilvántartás használatával építi vállalati kapcsolatait.
A kutatás-fejlesztési és innovációs felmérések alapján meghatározott kompetenciák és szolgáltatási irányok alapján stratégiai termékre és szolgáltatásra kidolgozott üzleti modellek is készültek.
A kialakított modellek célja, hogy összefoglalja az egyetem által
a piacon megjeleníthető értékképző szolgáltatásokat, és ezeket
a potenciális vevőjelölt igényeinek szemszögéből mutassa meg. 
A programok a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2019-1.2.1-EGYETEMI-ÖKO-2019-00006 „Innovációs ökoszisztéma
fejlesztése a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen” pályázatából valósultak meg.
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Szerző: Horváth Bálint

A rendőr küldetése
változatlan, de megváltozott a világ
Napjainkban már sem a magán-, sem a közbiztonság nem tartható fenn
a legújabb technológiai és módszertani innovációk alkalmazása nélkül, érvel
interjúnkban Christián László rendőr dandártábornok, a Nemzeti Közszol
gálati Egyetem (NKE) oktatási rektorhelyettese. Ezek a részben magyar inno
vációk és fejlesztések a biztonsági ágazat minden feladatkörére kiterjednek,
a határrendészettől, a közbiztonság fenntartásán és a rendezvények biztosí
tásán keresztül a bűnügyek felderítéséig. A biztonságot érintő magyar fejlesz
téseket a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium (BTNL) fogja össze,
amelynek az NKE ad otthont, és Christián László a szakmai vezetője.

A

z Európai Unió Belbiztonsági Innovációs Központja (EU
Innovation Hub for Internal Security), illetve az Európai Biztonsági Kutató és Innovációs Közösség (CERIS)
ősz elején, Brüsszelben tartotta éves konferenciáját.
A rendezvényen a legkülönbözőbb biztonsági területen dolgozó
kutatók és gyakorlati szakemberek vettek részt. A téma a „felelős

ségteljes belbiztonsági megoldások kialakítása” volt, ugyanis egyértelmű az igény, hogy a polgárok úgy várják el a biztonság hatékony szavatolását, hogy eközben az ezzel a feladattal megbízott
szervezetek, ügynökségek és cégek messzemenőkig tiszteletben
tartsák a személyes adataikat, átláthatóan működjenek, és elszámoltathatók legyenek.
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A legtöbb előadás a mesterséges intelligencia biztonsági alkalmazásával, illetve a titkosítási technológiákkal volt kapcsolatos.
A mesterséges intelligencia manapság a legtöbb technológiai terület fejlesztéseit uralja, ez a tény is azt mutatja, hogy

a biztonsági fejlesztéseket végzők sem
vonhatják ki magukat az egész gazdaság
fejlődését befolyásoló általános hatások,
vagyis a világ általános trendjei alól.
A Belbiztonsági Innovációs Központ az Europol, vagyis az
Európai Unió bűnüldöző hatósága berkein belül működik, és
számos, biztonsággal kapcsolatos fejlesztőtevékenységet fog
össze a biometrikus (testtel kapcsolatos) azonosítástól a titkosításon és a kommunikációbiztonságon keresztül a megfigyelésig, a biztonság fenntarthatóságáig, illetve a legmodernebb képi
megjelenítőtechnikák, például a virtuális és a kiterjesztett való
ság bűnmegelőzésben és bűnüldözésben való alkalmazásáig.
A biztonsági területen végzett innovációs tevékenység alapvető motivációiról, illetve a magyar törekvésekről, eredményekről
Christián László rendőr dandártábornokot kérdeztük.
A jelenlegi biztonsági helyzet alapvetően különbözik a korábbi évtizedek körülményeitől, és ezért van szükség a rendészeti, illetve a biztonságot érintő innovációkra?

– Óriási változás következett be a biztonsággal kapcsolatos kihívásokban. Ez a változás nemcsak akkor érhető tetten, ha a rendszerváltozást megelőző időkre megyünk vissza, de akkor is, ha csupán
a tíz évvel ezelőtti állapotokat vesszük alapul. Ezt technológiai innováció nélkül nem lehet követni. Manapság már nem lehetséges

egy nagy nemzeti ünnep vagy a Sziget Fesztivál biztosítása, ha nem
hívjuk segítségül a legmodernebb technikai eszközöket, amelyeket
a mi szakembereink alakítanak olyanná az innovációs tevékenységük révén, hogy azok pontosan megfeleljenek az igényeinknek
és az ellátandó feladat jellegzetességeinek. A rendészeti munka
fontos velejárója, hogy a rendőrség szakembereinek ugyanúgy
haladniuk kell a korral, mint bármely más terület művelőinek.
A rendőrség abszolút nyitott az innovációkra, ez az oka annak,
hogy rengeteg pályázatban, kutatás-fejlesztési projektben veszünk
részt, és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezeknek a fejlesztéseknek az egyik motorja.
Mi az innovációk konkrét célja? Mennyiben alakultak át
a rendőrség mindennapos kihívásai?

– A rendőrség alapvető feladata továbbra is a közrend, a közbiztonság és a határbiztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése, így a legfontosabb innovációk arra irányulnak, hogy ezeket az alapfeladatokat a rendőrség minél hatékonyabban, minél
magasabb szakmai színvonalon tudja teljesíteni. Több innováció
motivációja a prevenció, vagyis a megelőzés. Hiszen mindenki
számára az a legelőnyösebb, ha még a bekövetkezésük előtt meg
tudjuk akadályozni a bűncselekmények, a balesetek és a jogsértések bekövetkezését. Valamennyi belügyi ágazatban folyamatosak
a fejlesztések, számos innovációt építünk be az egyenruhás kollégák munkájával, hiszen az innovációkkal hatékonyabban végezhetjük a feladatainkat.
Ma egy rendőrnek vagy más egyenruhás belügyi dolgozónak
a munkája gyökeresen más, mint néhány évtizeddel ezelőtt?

– Az alapküldetésünk változatlan, de nem hagyhatjuk figyelmen
kívül, hogy teljesen megváltozott körülöttünk a világ.

Manapság már nem lehetséges egy nagy nemzeti ünnep vagy fesztivál biztosítása, ha nem hívják segítségül a legmodernebb
technikai eszközöket, amelyek pontosan megfelelnek az igényeknek és az ellátandó feladat jellegzetességeinek.
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A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kívül sehol a világon nincs olyan felsőoktatási intézmény, ahol együtt tanulna rendőr, katona,
pénzügyőr, diplomata, közigazgatási és vízügyi szakember. Így a leendő szakemberek – közös előadások, tanórák keretében is –
megismerik egymás hivatását, ami óriási versenyelőnyt jelent a későbbi pályafutásuk során.

Ma már nem elképzelhető a rendőri munka
a különböző okoseszközök és integrált
információs rendszerek nélkül. Ahogy
az innovatív, naprakész tudást adó képzések is esszenciális fontosságúak.

a későbbi pályafutásuk során. Külföldön ez a képzési forma nem
megszokott, és ezért gyakran jönnek hozzánk más országokból, és
nagy érdeklődéssel figyelik az NKE-n folyó multidiszciplináris oktatást. Ennek egy érdekes lenyomata a közös közszolgálati gyakorlat
(KKGY), amikor az egyetem különböző szakjain tanuló hallgatóknak egy kétnapos szimulált krízishelyzetben kell együtt dolgozniuk.

A rendőrök munkája még sohasem volt ennyire szerteágazó, mint
manapság, és soha nem volt szükségük ilyen sok információra
a munkájukhoz. Tavaly ünnepeltük a felsőoktatási rendőrtisztképzés ötvenedik évfordulóját. Fél évszázad alatt óriási változáson
ment át a rendőrtisztképzés. Ma már alapvető elvárás, hogy a jelenlegi hallgatóink felkészítésében megjelenjenek az innovációk,
a 21. századi tudás, valamint az információs technológia. Máshogy
kell gondolkodnunk, mint két-három évtizeddel ezelőtt.

– Hátborzongató, de 2019 tavaszán azt szimuláltuk, hogy egy emberre is veszélyes vírus üti fel a fejét hazánkban, járványt okoz, és
ebben a helyzetben kellett helytállniuk az egyetem különböző
hallgatóinak (rendőröknek, katonáknak, katasztrófavédőknek és
a közigazgatási területen tanulóknak). Ilyenkor a hallgatók vezető
ként is kipróbálják magukat, ezért a KKGY igen értékes tapasztalatokkal szolgál a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt. Több
alkalommal már külföldi résztvevőket is bevontunk. De az egyetemi oktatást érintő innováció folyamatos, ebből kiemelném a két
éve útjára indított kreatív tanulási programot, amely az egész
egyetemet áthatja. A 21. századi hallgatók már teljesen máshogy
tanulnak, mint az évtizedekkel ezelőtti diákok, és ezt a változást
követnie kell az oktatásnak is az eredményesség fenntartása érdekében. Természetesen megmarad a jövőben is az egyetemen
a klasszikus frontális oktatás, ám a részaránya csökken, és a helyét
egyre inkább a gyakorlati, projektszemléletű tanulás veszi át. Közben a meglévő képzéseink is folyamatosan megújulnak, és folyamatosan indulnak új képzések is. A klasszikus egyetemi alap- és
mesterképzések mellett az NKE 75 ezer köztisztviselő és kormánytisztviselő továbbképzését is ellátja.

Multidiszciplináris biztonság
Hogyan jelennek meg a biztonságot érintő innovációk
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen?

– Bizonyos értelemben már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem léte
is egy innováció, hiszen sehol a világon nincs még egy olyan felsőoktatási intézmény, ahol együtt tanulna rendőr, katona, pénzügyőr, diplomata, közigazgatási és vízügyi szakember. Ez teljesen új
gondolkodást eredményez a tág értelemben vett biztonság területén, hiszen a leendő szakemberek – közös tantárgyak keretében
is – megismerik egymás hivatását, ami óriási versenyelőnyt jelent

Milyen veszélyhelyzetet szimulálnak a gyakorlatokon?
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Milyen továbbképzések érintik a biztonsági területet?

– Például az ország 3200 önkormányzatának igyekszünk segíteni,
hogy innovatívan tudjanak gondolkodni a települési közbiztonságról. Ennek érdekében indítottunk tavaly településbiztonsági
menedzserképzést. Egy korábbi kutatásunk ugyanis feltárta, hogy

sok önkormányzatnál nem dolgozik közbiztonsághoz értő szakember, emiatt ezt a feladatot
gyakran a rendőrségre próbálják hárítani.
Ez azonban nem megoldás, mert ez meghaladja a rendőrség kapacitásait. Indítottunk sportbiztonság- és rendezvényszervezés-képzést is a Testnevelési Egyetemmel közösen, a sportrendezvények
biztosításának témájában. Ennek a képzésnek már a harmadik évfolyama indult, és itt együtt tanulhat a rendőr, a biztonsági szakember, illetve a sportszövetségek munkatársai.

három téma köré csoportosul: az intézménybiztonság, a település-, illetve az országbiztonság (ezen belül a határbiztonság). A laborban arra törekszünk, hogy összehozzuk a magánbiztonság és
a közbiztonság szereplőit (vagyis az állami és a nem állami, azaz
piaci szereplőket), hogy ők együtt tudjanak gondolkodni és együtt
tudjanak működni. Ki kell használnunk ezeket a szinergiákat, hiszen hatalmas előnyt jelent az, ha a biztonságért felelős állami
szervek munkáját hatékonyan tudják támogatni, segíteni.
Milyen fejlesztéseket végeznek a Biztonsági Technológiák
Nemzeti Laboratóriumban?

Magyarország nemzeti biztonsági stratégiája
azt a célt tűzte ki, hogy hazánk az évtized végére
Európa öt és a világ tíz legbiztonságosabb
országainak egyike legyen.

– Modellezzük például az egyetem példáján azt, hogy egy intézményünk hogyan lehet egyszerre nyitott az egyetemi polgárok és
vendégeink számára úgy, hogy közben biztonságos is maradjon.
Mindezt olyan digitális megoldásokkal igyekszünk elérni, amelyekkel csökkenthető a vagyonvédelembe bevonandó élőerős munka
erőerőigény. Ezzel igyekszünk átláthatóvá tenni az objektum
biztonságát anélkül, hogy minden épületben több vagyonőrnek
kelljen dolgoznia. Több területen szeretnénk alkalmazni integrált
drónrendszereket is, amelyek a határőrizetben is fontos szerepet
játszanak. Magyarország határőrizete azért is különösen fontos,
mert az ország egyes határszakaszai schengeni külső határoknak
is számítanak, ezért, akárcsak a létesítmények esetében, elsődleges
fontosságú, hogy egyszerre legyenek gyorsan átjárhatók és biztonságosak. Nagyszámú törvénytisztelő polgárt kell átengedni a határokon, miközben a biztonságról sem szabad lemondani; azokat,
akiket a kockázatelemzés alapján problémásnak tartunk, ki tudjuk
szűrni. A leghatékonyabb rendészeti célú ellenőrző módszerek kiválasztásához mesterséges intelligencián alapuló megoldásokat is
alkalmazunk. A hattárrendészeti alprojekt egyik fejlesztése pedig
az érintett személyek biometrikus, például írisz- vagy arcfelismerés, illetve ujjlenyomat alapján történő azonosítására irányul.

E cél felé jó úton haladunk, de az eléréséhez nagy szükségünk van
a biztonsági innovációkra. A Nemzeti Laborban végzett innováció

Miért cél sok fejlesztésnél az, hogy az élőerőigényt csökkentsék?

Az élőerőhiány csökkentése
Melyek a közbiztonsággal kapcsolatos innováció legfontosabb trendjei napjainkban?

– A magyarországi biztonsági innovációs törekvéseket összefogó
egyik legnagyobb tudományos konzorcium a Biztonsági Technológiák Nemzeti Laboratórium. Ennek célja, hogy a biztonságot
érintő innovációk egy helyen összpontosuljanak.

A vagyonvédelmi ágazat
igen nagy élőerőhiánnyal
küzd. Már tesztelnek egy
automatizált határellenőrzési rendszert, amely jórészt emberi közreműködés
nélkül képes a határátlépésre jelentkező személyek
határforgalom-ellenőrzésének lefolytatására. Egy
fejlesztés pedig az érintett
személyek biometrikus,
például írisz- vagy arcfel
ismerés, illetve ujjlenyomat
alapján történő azonosítására irányul.
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A rendőrség közrendvédelmi és
közlekedésrendészeti szakterületén megkerülhetetlen szerepük
van a drónoknak. Például a forgalom-ellenőrzésnél, a helyszínelésben, a rendezvénybiztosításban,
és ehhez kapcsolódóan a csapatszolgálati bevetéseknél.

– Valóban, számos innovációban ez a szempont nagy súllyal esik
latba. Például vizsgáljuk azt, hogy egy járőrrobot miként vethető
be a vagyonvédelem vagy akár a rendészet egyes területein, hiszen egy járőr számos feladatát átveheti a jövőben. Ezt a törekvést
az indokolja, hogy a vagyonvédelemben a legdrágább és a legnehezebben kiváltható komponens, hiszen meglehetősen költséges
a munkaerő toborzása, kiképzése és a szakmában tartása.

A vagyonvédelmi ágazat nagyon
nagy élőerőhiánnyal küzd.
Emellett teszteltünk egy automatizált határellenőrzési rendszert,
amely jórészt emberi közreműködés nélkül képes a határátlépésre
jelentkező személyek határforgalom-ellenőrzését lefolytatni.

Megkerülhetetlen drónok
A településbiztonságot milyen elvek szerint kell fejleszteni?

– A BTNL-ben a településbiztonsággal kapcsolatban három mintatelepülést vizsgálunk a nemzeti labor többi részt vevő kutatóintézetével együttműködve: Pátyot, Tatát és Szolnokot, amelyek
a kis, a közepes és a nagy településeket reprezentálják. A településbiztonsági fejlesztéseink kiindulópontja az, hogy a falvakban
és városokban rengeteg, a közbiztonságot érintő információ áll
rendelkezésre. Hiszen működnek a közterületi kamerák, amelyek
felvételeiből egészen sok információ szűrhető le a település történéseivel kapcsolatban. Emellett a helyi rendőrségtől is származik
információ, ahogy a közterület-felügyelettől és a polgárőrségtől
is érkeznek adatok, a lakossági bejelentésekről nem is beszélve.
Ezek azonban sokszor nem találkoznak egymással, így nem is lehet (vagy nem lehet elég hatékonyan) levonni az összesítésük
révén előálló értékesebb információkat. Miközben a lakosok természetesen és jogosan azt igénylik, hogy a különböző hatóságok
és szervezetek fenntartsák a közbiztonságot, és az általuk bejelentett ügy megoldódjon. Ám ha az erről szóló, különböző forrásokból érkező információk nem futnak össze, akkor a problémák
kezelése is elmaradhat a várakozásoktól. Ezért ebben a település-

biztonsági projektben arra törekszünk, hogy egyrészt segítsünk
az önkormányzatoknak, hogy hatékonyan tudjanak tenni a helyi
közbiztonságért, másrészt egy olyan központot hozzunk létre,
ahol minden információ találkozik egymással, és minden egyes
bejelentés, minden kialakult helyzet kezelhető. Ez óriási jelentőségű innováció lesz, és már a legapróbb részletekig kidolgoztuk
a végrehajtás tervét. Megvizsgáltuk a településbiztonság jogi
szabályozását, és konkrét javaslatot is tettünk annak módosítására. Úgy tudjuk, hogy az ősz folyamán a parlament elé kerül ez
a javaslatunk. A fejlesztés tehát egyszerre szerteágazó, izgalmas
és nagyon időszerű.
A rendőri munkát milyen innovációk könnyíthetik meg
a közeljövőben?

– Számos fejlesztés fut, ezek közül a közlekedési területen az egyik
innováció például azt célozza, hogy csökkentsük a balesetek helyszíni szemléjéhez szükséges időt, és ezzel hamarabb tudjuk átadni
az érintett útszakaszt újra a forgalomnak. Vagyis a technikai és
módszertani fejlesztésekkel minimalizálni tudjuk a helyszínelés
okozta torlódásokat, ezzel pedig az utazók életét nehezítő időveszteséget is. A rendőrök biztonságát növelheti, hogy jelenleg
már vizsgáljuk a rendőrök járművezetői képzésében a szimulátorok alkalmazását, amelyek használatával a kollégáink nagyobb fokú vezetéstechnikai jártasságra tehetnek szert. Már most is jelentősen támaszkodunk a drónok közvetítette képi információra, de
a jövőben ez még hangsúlyosabb lesz. A rendőrség közrendvédelmi és közlekedésrendészeti szakterületén is megkerülhetetlen szerepet kapnak a drónok. Az egyik ilyen terület a közlekedésrendészetben a forgalom-ellenőrzés, de ugyanilyen hasznosak lehetnek
a távirányítású repülő eszközök a helyszínelésben, a rendezvénybiztosításban, és ehhez kapcsolódóan a csapatszolgálati bevetéseinknél. Amikor egy rendezvény biztosításakor csapaterőre van
szükség a tömeg kezelésére, fontos, hogy a rendőrség egyértelmű
és tiszta képet alkothasson a tömeg egészéről, illetve az aktuális
szituációról. Egy légi felvételeket készítő, és azt valós időben a kollégák monitorjára továbbító drón segítségével ez az átfogó kép
könnyebben megszerezhető. 
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Szerző: Bencze

Kisszabadalom
– olcsóbb, gyorsabb,
mégis alternatíva
Egyre többször és több helyen hallhatjuk, hogy mennyire fontos a saját ötleteinkből származó termékek és szolgáltatások szellemitulajdon-védelme, hiszen ez olyan
monopoljogot ad, amellyel a gazdasági sikerességünket is növelhetjük – hívta fel
a figyelmet Pomázi Gyula, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) elnöke.
Az egyes oltalmazási formák, például a szabadalmak megszerzése elsőre meglehetősen bonyolult folyamatnak tűnhet, azonban remek alternatíva lehet a kis
szabadalomnak is „becézett” használatiminta-oltalom.

A

szellemi tulajdon védelme régi időkre nyú
lik vissza, az első kizárólagos szabadalmi jo
got Filippo Brunelleschi itáliai építész kapta
1421-ben, egy kőszállításra használható, emelő
szerkezetes uszály gyártására. Az eltelt 600 esztendő alatt
beépült a technika világában elmerülő emberiség tudatába
ez a lehetőség, vagyis a feltalálót megillető jog megszer
zése. Természetesen ehhez önmagában nem elég egy jó
ötlet, a szabadalomnak nevezett kizárólagos jog megszer
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zését régen is ki kellett, és ma is ki kell járni. És ez akár hos�
szadalmas és bonyolult folyamat is lehet.

Feltalálni egyszerűbb, mint szabadalmaztatni?
„A világon mindenütt nagyjából hasonló szabályai vannak
a szabadalom megszerzésének” – mondta Pomázi Gyula.
Mint fogalmazott, először is kell egy jó ötlet, amelyet a felta
láló addig gyúr, amíg nem lesz belőle egy használható, kéz
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zelfogható termék, berendezés vagy egy olyan eljárás, illetve
alkalmazás, amellyel a kezdeti ötlet megvalósíthatóvá válik.
„Ezt kell tudni körbeírni, lerajzolni, hogy összeálljon az úgynevezett szabadalmi leírás, és benyújthassa engedélyezésre
az erre szakosodott szervezethez, Magyarországon a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához” – ismertette a folyamat
összetettségét az SZTNH elnöke.
A részletekről szólva elmondta: a hivatal kétszakaszos el
járásban vizsgálja a benyújtott találmányt, amelynek végén
– jó esetben – megítélik a szabadalmat. Az eljárás teljes fo
lyamata lehet egyszerű is, de gyakran hosszú és bonyolult.
Az első szakasz törvényileg szabályozottan 18 hónap, ekkor
titokban folyik a munka az SZTNH és a bejelentő között.
Az első szakaszban a bejelentést alaki szempontok szerint
módosítják (ha szükséges), illetve a Hivatal elvégzi az úgy
nevezett újdonságkutatást (hazai és nemzetközi adatbázisok
ban ellenőrzik, hogy valóban nem talált-e már fel korábban
valaki olyan hasonló terméket és szolgáltatást, amelynek je
lenleg is van érvényes szabadalma). Ennek eredményét, azaz
hogy az adott találmány miként viszonyul a korábbi, hason
ló jellegű megoldásokhoz, a bejelentő még a közzététel előtt
megtudja – magyarázta az elnök. Mint folytatta, 18 hónap
után az SZTNH közzéteszi a szabadalmi bejelentést, ekkor
válik mindenki számára megismerhetővé a találmány maga.
A második szakasz az érdemi vizsgálatról szól, ennek során
addig folyik párbeszéd a bejelentő és a Hivatal között, amíg a
bejelentés engedélyezhetővé nem válik, vagy el kell utasítani
azt – ekkor van lehetőségük külső szereplőknek is jelezni, ha
szerintük a bejelentés tárgya hasonlít az ő megoldásukhoz.
A második szakasz hossza a felmerülő problémák függvényé
ben lehet fél év, de akár több év is. Vannak olyan eredmények,
ahol ez a leghatékonyabb, ám számos esetben ennél egysze
rűbb megoldás is elég lehet egy feltalálónak.

A szabadalom alternatívája
„Előfordul, nem is ritkán, hogy a szabadalmaztatási eljárás
során kiderül, hogy a bejelentés tárgya mégsem felel meg
a követelményeknek (például az újdonságkutatás alapján
hasonló termékek, eljárások, berendezések, alkalmazások
már léteznek a piacon), azonban ilyenkor is van lehetőség
az oltalomszerzésre” – hívta fel a figyelmet az SZTNH elnö
ke. Véleménye szerint a kisszabadalomnak is nevezett hasz

nálatiminta-oltalom igénylését annak érdemes elkezdenie,
aki mindenképpen oltalmat szeretne szerezni egy termékre,
egy berendezésre vagy egy rendszerre (eljárásra ezt nem le
het kérni), de úgy gondolja, hogy az újdonság vagy a feltalálói
lépés nem feltétlenül állja meg a helyét a mintával kapcsolat
ban. Ezzel az eljárással gyors eredményt lehet elérni, nincs
a szabadalmaknál kötelező 18 hónapos „várakozás”, nem vé
gez a Hivatal újdonságkutatást sem.
Nemzetközileg is egyre népszerűbb a használatimintaoltalom alkalmazása. A járműgyártásban, a gépiparban vagy
szinte bármelyik, gyorsan fejlődő műszaki ágazatban tökéle
tes lehetőség a cégeknek, hogy megfelelő védelmet szerezze
nek az innovációikra. „Ez a megoldás Közép-Európában is
egyre jobban terjed, ezzel például a V4-es országok komoly
versenyelőnyt szereznek, így itt az ideje, hogy a hazai piaci
szereplők is felfedezzék maguknak ezt a lehetőséget” – mond
ta lapunknak Pomázi Gyula az oltalmi forma kapcsán.
Előnye is van az újdonságkutatási jelentés elmaradásá
nak: az eljárás végkimenetelét nem veszélyezteti egy esetleges
újdonságrontó, ismert megoldás. A használatiminta-oltalmi
igénynél kevesebb szabálynak kell megfelelni, ezért egysze
rűbb és gyorsabb lehet az ügymenet, ráadásul az ezzel kap
csolatos díjak is alacsonyabbak, kezdve a bejelentési díjjal,
egészen az évenként fizetendő fenntartási díjig. A kisszaba
dalom „hátránya”, hogy míg a szabadalom oltalmi ideje húsz
év, addig a használati minta már tíz év után közkinccsé válik.

Azt is megtudtuk, hogy Magyarországon évente körülbe
lül 210-220 használatiminta-oltalmi bejelentést nyújtanak
be az SZTNH-hoz – ez a szabadalmi bejelentések számának
hozzávetőlegesen a fele. „Aki tehát azon gondolkodik, hogy
valamilyen formában megóvja a szellemi tulajdonát, érde
mes a használatiminta-oltalom felé is elindulnia” – jegyezte
meg Pomázi Gyula, kiemelve: ez az oltalmi forma a gazdaság
minden olyan területén szóba jöhet, ahol szó szerint kézzel
fogható terméket hoznak létre. Ezek lehetnek hétköznapi
használati tárgyak, építőipari szerkezetek, gépipari berende
zések, technológiai rendszerek, vagyis a legegyszerűbb mo
biltelefontoktól kezdve a bonyolultabb emelőberendezésig.
Az SZTNH elnöke végül a legjobb hazai példára hívta fel a fi
gyelmet: a Julius K–9-re, a céget vezető Sebő Gyula ugyanis
számtalan használatiminta-oltalommal rendelkezik a külön
féle kutyahámok terén. 
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közgyűlés, innovációs kultúra, digitalizáció, példaképek, oktatás, mentorálás

Terjeszteni az innováció
kultúráját
A koronavírus miatti kényszerszünet után ismét a tagok
jelenlétében tartották meg a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) közgyűlését. Az immáron 33. alkalommal megrendezett eseményen Csák János kulturális és innovációs
miniszter tartott előadást, amelyben kiemelte az innovációs kultúra terjesztésének fontosságát.
„A Magyar Innovációs Szövetség 33. közgyűlése azt mutatja, hogy ezt a szervezetet na
gyon meg kell becsülni, hiszen igen kevés olyan szervezet van Magyarországon, amely
ilyen hosszú időn keresztül kiáll egy adott ügy mellett” – hangsúlyozta Csák János, aki
szerint hazánkban szükség van a kultúra innovációjára és innovációs kultúrára. Az utóbbival kapcsolatban arról beszélt, hogy az ország a felsőoktatásra a nemzeti össztermék
1,9 százalékát költi, erre jön az innovációra fordított 1,64 százalék. Azaz, a felsőoktatás
és az innováció a nemzeti össztermék 3,5 százalékát jelenti. 2021-ben csak innovációra
907 milliárd forintot fordított az ország, ennek kétharmadát a vállalkozások saját forrásból állták, 318 milliárd forint érkezett a központi büdzséből és uniós forrásokból. Ezek
hatalmas összegek, de mintha az eredmények nem jönnének a kívánt mértékben. Noha
a magyar export 50-60 százaléka high-tech termék, ám ennek több mint 80 százalékát
a multinacionális cégek állítják elő.
Innovációs teljesítményünk alapján a 27 európai uniós ország között a 21. helyen vagyunk. Ahhoz, hogy támogathassuk a kultúrát, finanszírozhassuk az oktatást, az egészségügyet, a közbiztonságot, robusztus belső hozzáadott értéket termelő hazai iparra van
szükség. Ha nem tudjuk növelni a hazai hozzáadott értéket, akkor nem lesz meg az az
adófizetői réteg (tömeg), amely finanszírozza az előbb említett alapvető területeket.
A növekedés alapfeltétele, hogy a magyar cégek bekapcsolódhassanak a világ értékteremtő láncaiba itthon és külföldön. Ez pedig innovációs kultúrát feltételez, amihez számos,
magasan képzett szakember kell. A miniszter szerint a jelenlegi kormány által kitűzött célokhoz az innováción keresztül vezet út. Ha nem vagyunk innovatívak és versenyképesek,
nem lesz, aki működtesse az országot.
Fontos a felsőoktatási intézmények és a vállalatok közötti együttműködések erősítése, ez azonban nagyon szerény eredményeket mutat eddig. Csák János előrelépésnek
tartaná, ha a jelenlegi 60 ezerről 90 ezerre nőne a kutatók-fejlesztők száma, hiszen ahol
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A közgyűlés résztvevői néma
főhajtással emlékeztek a Magyar
Innovációs Szövetség közelmúltban
elhunyt ügyvezető igazgatójára,
Antos Lászlóra. Az 1963-ban
született, az ELTE TTK-n fizikusként végzett Antos László a Bécsi
Műszaki Egyetemen írta diploma
munkáját. 1986–1991 között
a KFKI-ban szilárdtestek szerkezetkutatásával foglalkozott. 1992-től
a Magyar Innovációs Szövetségben
marketingkommunikációs és
menedzsmentfeladatokat látott el,
2002-től volt ügyvezető igazgató.
1994-től a Magyar Innovációs Alapítvány, 2004-től a Manager Képzés
Alapítvány titkára. 2006-ban Eötvös
Loránd-díjban részesült, 2011-ben
megkapta a Magyar Köztársasági
Érdemrend lovagkeresztjét.

Fotó: MTI/Mónus Márton

több a kutató, ott magasabb az innovációs teljesítmény is. A kritikus tömeg megléte mellett célzott támogatásokra is szükség
van. Az egyik ilyen terület a digitális átállás, ami jelenleg siralmas
képet mutat. A kormány azért küzd, hogy egészségesen éljünk,
mert ha az embereknek van erejük és idejük, akkor dolgoznak és
boldogabbak. A harmadik terület a zöld átállás, ezt a célt azonban
nehéz elérni, ha például nem találunk olyan szakembert, prosperáló vállalatot, amelyik a geotermikus energia hasznosításában
élen járna. Ami elgondolkodtató, hiszen azt tartjuk magunkról,
hogy geotermális nagyhatalom vagyunk. Ezzel szemben bizonyos
területeken nem vagyunk képesek nagy léptékben gondolkozni.
A negyedik terület a védelmi képességek fejlesztése. Miközben
azt mondjuk, hogy drónnagyhatalom vagyunk, hazai híján külföldről veszünk ilyen eszközöket.

Magyarország jövőjét az innovációs teljesítmény növelése
alapozhatja meg, a kormány ezért támogat minden kezdemé
nyezést, amely ezt erősítheti – emelte ki Csák János kultu
rális és innovációs miniszter a Magyar Innovációs Szövetség
közgyűlésén.

„Keresem a példaképeket, és ehhez a segítségüket kérem”
– mondta Csák János a közgyűlés résztvevőinek. A miniszter szerint képezni kell a kutatókat. Úgy azonban nehéz, ha 2013 óta
a felére csökkent a műszaki pályákra jelentkezők száma, ami azt
jelenti: valamit nagyon nem csinálunk jól. Az eddiginél jóval nagyobb „tűzijátékot” kell rendezni. Egyértelmű a feladat: vonzóvá
kell tenni ezt a területet, hiszen a mérnökök szerepe alapvető
az ország versenyképességének növelésében. Legalább ennyire
fontos, hogy a magyar tehetségek belföldi egyetemen tanuljanak
tovább, de ha mégis külföldre mennek, akkor a más országokban
szerzett tapasztalatok birtokában itthon folytassák a pályájukat.
Az utánpótlás biztosításához évente ezer tehetséges fiatalt kell
találni és kinevelni. „A fiatal tehetségeknek mentorokat és kuta
tói műhelyeket kell biztosítani, de ahhoz, hogy ilyen területeken
találják meg az életcéljukat, növelni kell az innováció vonzerejét.
Ennek érdekében jövőre ösztöndíjat alapítunk azoknak a közép
iskolai tanároknak, akik kiemelkedően teljesítenek” – hangsúlyozta
a miniszter, aki szerint bármilyen szakmában sikeresebbek lesznek
azok, akiknek magas szintű az általános műveltségük. Csák János

Fotó: MTI/Mónus Márton

közgyűlés, innovációs kultúra, digitalizáció, példaképek, oktatás, mentorálás

A Magyar Innovációs Szövetség 2021. évi rendes közgyűlé
sén – az első sorban balról: Greiner István, a MISZ általános
elnökhelyettese, Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesz
tési és Innovációs Hivatal elnöke, Pakucs János, a MISZ
tiszteletbeli elnöke és Csák János.

bízik abban, hogy a befektetett források és az erőfeszítések eredményre vezetnek, mert az innovációs előrelépés hosszú távra biztosíthatja a magyar kultúra megőrzését, az oktatás és a családtámogatások fenntartását, az ország védelmét.
Lévai Péter, a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója szerint alapvető probléma, hogy a legjobb középiskolák diákjai nem
a hazai, hanem külföldi egyetemeken folytatják a tanulmányaikat.
Ezen változtatni kell, hiszen például a Wigner Fizikai Kutatóközpont nem működhet okos, felkészült, jövőbelátó emberek nélkül.
Erre a problémára megoldás lehet, ha a nemzetközi tudásolimpiákon és az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken kiválóan
szereplő fiatalok kétéves kiemelt ösztöndíjat kapnak akkor, ha hazai egyetemen tanulnak tovább.
Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke szerint
a középiskolákból egyetemre kerülők felkészültsége romlik. Alapvető ismeretek híján az első szemeszter a felzárkóztatásra megy el.
A hiányosságok miatt a hallgatók jelentékeny része kudarcra van
„programozva”, felkészületlenségük miatt nem tudják elvégezni
az egyetemet. A digitalizáció pedig nehezen megy úgy, ha például
Csongrád-Csanád megyében a vállalkozások harminc százalékának nincs honlapja. Azaz, minden harmadik ottani cég nem tudja
megmutatni magát a nagyvilágnak. Csák János szerint a fiatalok
itthon tartásában az ösztöndíjak mellett a mentoroknak is kiemelkedő a szerepük. Ha látnak követhető pályaívet, az őket is itthon
tarthatja. Azt javasolja, hogy az egyetemek szponzoráljanak gimnáziumokat, legyenek gyakorló gimnáziumaik. Azt pedig el kell
érni, hogy ciki legyen, ha egy vállalkozásnak nincs honlapja. Ezért
mondja, hogy az innováció kultúrájának kell elterjednie.
Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese a Magyar
Innovációs Szövetség 2021. évi beszámolójában kiemelte, hogy a
tagdíjbefizetések magas aránya azt mutatja, hogy a tagok számára
fontos, hogy odatartozzanak. A szervezet anyagi helyzete stabil,
ami szintén fontos eredmény.
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta az elmúlt évről szóló határozatot, illetve arról is döntöttek, hogy a nehéz gazdasági körülmények miatt a tagdíjat nem emelik.
Az eseményen adták át a szövetség 2021. évi médiadíját. Az elismerést idén a Magyar Mezőgazdaság hetilap kapta. 
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Fenntartható épület, A
bonyolult gépek nélkül
Magyar építésziroda nyerte el az afrikai Zimbabwe
egyik legnagyobb beruházásának megtervezésére
kiírt nemzetközi tervpályázatot. A 42 ezer négyzetméteres CBZ Bank épületében bankfiók, irodák és
közösségi terek is helyet kapnak.

Erdei iskolák a fiatal
generációkért

kilenc beérkezett pályázat közül a
Közti terve nyert, így a hosszú múlt
ra visszatekintő magyar építésziroda készítheti el a nagy léptékű dél-afrikai fejlesztés tervét. Az új épület a fővárosban,
Harare-ban, a cég jelenlegi központja mellett valósul majd meg.
A gazdag helyi hagyományok, a fenntartható anyagok és a zimbabwei adottságok mellett a klíma sajátosságait is figyelembe vették a tervezés során. Az Afrikára
oly jellemző égetett agyag különleges árnyékolórendszerként került a homlokza
tokra, egy második karakteres héjat alkotva az épület körül. A belső terek olyan
passzív energetikai megoldásokkal készültek, melyek magasfokú szakmai tudás,
illetve bonyolult gépek nélkül is üzemeltethetők.
A létesítmény középpontjában az épület zöld tüdejeként működő átrium áll.
A fedett, átszellőztetett belső tér a teljes
irodaházat átláthatóvá teszi. A multifunkciós épületben ügyfélkapcsolatokra
épülő bankfiók, összenyitható konferenciatermek, valamint étterem és kávézó is
helyet kapott. A Közti építésztervezői azt
is szem előtt tartották, hogy – a fenntarthatósági elvárásoknak megfelelően – a telken lévő ősfák megmaradjanak. 

Az egészségmegőrzésben is fontos szerepet játszó, a szabadidő
aktív eltöltését lehetővé tevő turista- és sétautak, erdei szálláshelyek,
turisztikai központok létrehozásában, fenntartásában az állami erdőgazdaságok is komoly szerepet vállalnak.

Az állami erdőgazdaságok legfontosabb
feladata, a rájuk bízott erdőterületek
gondozása mellett, a környezettudatos
szemléletformálásban, a környezeti kultúra fejlesztésében való részvétel is.

V

adásznap keretében adta át Zambó Péter erdőkért és
földügyekért felelős államtitkár az Ökoturisztikai Központ
Erdei Iskolájának szálláshelybővítő beruházását, amely első
sorban a fiatal generációknak szól.
1980-ban Európában is az elsők között létesült Magyarország első erdei iskolája a Pilisi Parkerdőben, amelyet azóta közel
negyven új intézmény követett. Napjainkra az erdőgazdaságok
minden évben mintegy százezer gyereket fogadnak erdei iskoláikban, ezzel az egyik legfontosabb és legnagyobb hazai környezeti nevelési hálózatot működtetik.
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A Kisalföldön található Göbös-majori Ökoturisztikai Központ
többfunkciós létesítmény, mely elsősorban az aktív pihenést és kikapcsolódást szolgálja, 2020 óta már többféle célokra (esküvők, konferenciák, sportversenyek, környezeti nevelést segítő tanösvénytúrák)
is igénybe vehető. A jelenlegi beruházás az erdei iskola tetőterének
beépítését célozta meg, nyolc szobával bővült, ezzel immár összesen
húsz ágy és öt pótágy áll rendelkezésre. 
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Szerző: Szegedi Imre

Aranysakál

Elözönlenek
bennünket
az
özönfajok

Zalában a nutria szaporodik, egyre terjednek az inváziós szúnyogok, kagylók, madarak
és megannyi állatfaj, amelyekről nincs teljes képünk. Nem is lehet, hiszen évről évre nő
a nem őshonos élőlények száma hazánkban. A klímaváltozás és az emberi felelőtlenség
egyaránt szerepet játszik ebben. A folyamat megállíthatatlannak tűnik.

F

olyamatosan érkeznek a hírek az inváziós, azaz nem őshonos állatfajok térhódításáról. Szeptember közepén például Zalából jelentették, hogy terjedőben van a nutria,
amely hódpatkány, mocsári hód néven is ismert rágcsáló. A Dél-Amerikában őshonos rágcsálót értékes prémje és húsa
miatt a 19. század végén telepítették Európába, ma már a kontinens mérsékelt éghajlatú részén széles körben elterjedt. Hazánkba
nagy valószínűséggel a szomszédos országok felől, tenyészetekből szökött példányok utódai jutottak el. Elsősorban Szlovákia és
Ausztria felől, a Duna és mellékágai mentén terjeszkedik, ugyanakkor Szlovénia és Horvátország irányából is megfigyelhető az inváziója. Zalában 2016-ban észlelték az első példányát. Az elmúlt
évek enyhe telei kedveztek a faj terjedésének. 2021-ben sikeres
szaporodását is megfigyelték, önfenntartó populációja alakult ki
a területen. Ez aggodalomra adhat okot, mivel – olvasható a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság honlapján – a nutria szapora rágcsáló, évente két alkalommal kettő-kilenc kölyköt hozhat
világra. A megtelepedett nutriák a vízfolyások töltésébe ásott

üregekkel és a szántóföldi növények fogyasztásával okozhatnak
gazdasági kárt, emellett az őshonos fajokra is veszélyt jelentenek,
hiszen nagy területen képesek kipusztítani a nádast, valamint
más vízi növényzetet.
Egy másik rágcsáló, az eurázsiai hód visszatelepítése olyan sikeres volt, hogy negyedszázad alatt nulláról tízezerre nőtt a populációja. A szabályozatlan vadászat következtében az 1800-as évek
közepén kipusztult Magyarországról az eurázsiai hód, és mintegy
százötven évig nem volt jelen. Az 1990-es években történt betele
pítések igen sikeresek voltak, a faj terjeszkedik, állománya folyamatosan nő. Éppen a dinamikus gyarapodás miatt – július végén
tették közzé a jogszabályt – az eurázsiai hód bekerült azon fajok
közé, melyek „közegészségügyi okból, a légi közlekedés biztonsága,
az erdő- és mezőgazdasági termelés biztosítása, valamint a közér
deket sértő vízkárok megelőzése, mérséklése érdekében” riaszthatók, elejthetők, gyéríthetők, állományuk szabályozása engedélyezhető. (A rendelet szerint a hódokat október 1. és március 31.
között engedéllyel lehet gyéríteni.)
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Az inváziós listák összeállításakor az egyik
nehezen megválaszolható kérdés, hogy ha
egy faj egykor természetes módon tagja
volt a faunánknak, ám kipusztulása után
ismét megjelent, gyorsan nő az állománya
és az elterjedési területe is, akkor azt inváziós
fajnak tekintsük-e, vagy épp ellenkezőleg,
jelenlétét örömmel üdvözöljük?
Az eurázsiai hód mellett a dámszarvas helyzete sem egyértelmű. A dámszarvas négyezer éve még tagja volt a hazai faunának,
majd feltehetően kipusztult, és csak időszámításunk kezdete körül
bukkant fel ismét. Ez a jelenlét minden bizonnyal betelepítésnek
köszönhető. Országos állománya napjainkban 35 ezer példányra
tehető, és enyhén emelkedő tendenciát mutat. Jóllehet a listákon
inváziós fajként szerepel, ez a státusza nem egyértelmű.
Bár nehéz meghatározni, hogy az elmúlt évszázadokban men�nyire volt jellemző és gyakori faj hazánkban az aranysakál, folyamatos jelenléte a 20. század első feléig igen valószínű. Ezt követően
néhány évtizedig nem bukkant fel, kipusztult fajként tekintenek
rá, de az elmúlt évtizedekben újból stabil, állandó a megtelepedése. Napjainkra a faj az egész országban jelen van, rohamosan terjed
és szaporodik – évente 2500 példányt puffantanak le a vadászok.

A Magyar Tudomány című havilapban Mit csinálnak az emlős
özönfajok Magyarországon? című cikkében Csorba Gábor, a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa arról írt,
hogy a muflon mint özönfaj megítélését részben nehezíti, hogy
az inváziós fajok definíciójába nem illeszthetők be a háziállatok,
és ezek nem is szerepelnek a listákon. A muflon viszont „határeset”, hiszen – a háziasított fajok közül egyedüliként – megőrizte
az átmeneti állapotot egy vadon élő faj és egy háziállat között.
1901-ben telepítették be először hazánk mai területére, országos
állománya jelenleg 13-14 ezer példány, és enyhén emelkedő tendenciát mutat.
Az 1900-as évek első felében a Szovjetunió számos területére
telepítettek nyestkutyát a Távol-Keletről, első példányai az 1980as évekből ismertek hazánkban. A korai, jelentős terjeszkedés után
állománya napjainkra stabil és nem jelentős, évenkénti terítéke országosan tíz-húsz példány. Az előbbihez hasonlóan egyértelműen
inváziós faj az észak-amerikai eredetű mosómedve, melyet először
az 1920-as években telepítettek be Európába. Nálunk – a nyestkutyához hasonlóan – az 1980-as évektől van jelen, populációja
részben az Ausztria felőli terjedésnek, részben pedig hazai tenyészetekből való kiszabadulásnak (vagy kiengedésnek) tudható be.
Állománya alacsony, a statisztikák szerint nem emelkedik, évenkénti terítéke legfeljebb tíz példány.
Európában 77 betelepült madárfaj ismert. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) nyilvántartása
alapján
Az őshonos dámszarvas kipusztulását követően,
betelepítés következtében bukkant fel ismét idő
számításunk kezdete körül. Országos állománya
napjainkban 35 ezer példányra tehető. Bár a listákon inváziós fajként szerepel, ez a státusza
nem egyértelmű.
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Az inváziós fajok definíciójába nem illeszthetők be a háziállatok, ezek nem szerepelnek a listákon.
A muflon „határeset”, hiszen – a háziasított fajok közül egyedüliként – megőrizte az átmeneti állapotot
egy vadon élő faj és egy háziállat között. Országos állománya enyhén emelkedő tendenciát mutat.

napjainkban hazánkban hat inváziós
madárfaj ismert: az indiai lúd, a kanadai lúd,
a nílusi lúd, a halcsontfarkú réce,
a fácán és a parlagi galamb.
Az adatokból az is kiderül, hogy a hat madárfaj közül kettő – a fácán és a parlagi galamb – található a 140 leggyakoribb fészkelő
madárfaj között. E két faj közül a parlagi galamb hazai állománya
mutat szignifikáns növekedést – 1999 és 2015 között a fészkelő állomány 170 százalékkal növekedett –, míg a fácán esetében stabil
volt az állomány. Szép Tibor, a Nyíregyházi Egyetem professzora
szerint e két fajt illetően, a természetes szaporodás mellett, az emberi tenyésztés és kibocsátás, valamint a fácán esetében az intenzív vadászat is szerepet játszik a hazai állomány alakulásában.
Az MME adatai alapján a hazánk területének domináns részét,
kétharmadát kitevő mezőgazdasági élőhelyeken a Nyugat-Európában tapasztaltakhoz hasonló ütemben csökken az agrárélő
helyek biológiai sokfélesége. A gyakori madárfajok állományának
30 százaléka tűnt el az ország kétharmadán, és a mezőgazdasági
élőhelyeket használó fészkelő fajok 57 százaléka mutat szignifikáns
csökkenést 1999 és 2015 között. A klímaváltozás egyik egyértelmű
jele a hosszú távon vonuló fészkelő fajok állományának jelentős
csökkenése – e fajok 55 százaléka mutat szignifikáns csökkenést.
Magyarország halfaunájában az idegenhonos fajok aránya igen
nagy. Egy korábbi tanulmány szerint a nálunk előforduló 86 halfajból 28 (32,5 százalék) tekinthető idegenhonosnak. Ha azonban az utóbbi évtizedben felbukkanó, döntően akvaristák által
kijuttatott és mára sok esetben önfenntartó állományú fajokkal
is számolunk, akkor legalább 47 idegenhonos halfajt ismerünk.

A legtöbb idegen faj – erről Erős Tibor és Vörös Judit írt szintén
a Magyar Tudományban – direkt betelepítéssel jutott az országba. Az élelmiszer-termelési célú betelepítésre jó példa a kínai fehér
és a pettyes busa behozatala. Jóllehet e fajok húsa kiváló minőségű fehérjeforrást jelent az ember számára, tanulmányok igazolják, hogy állományaik jelentős mértékben befolyásolhatják a hazai
édesvizek szerkezetét és működését.
A horgászok általi betelepítésekre példa az őshonos sebes és
az idegenhonos szivárványos pisztráng túlzott mértékű telepítése
olyan vízfolyásokba, ahol ezek a fajok nem fordultak elő, emellett
a jelenlegi telepítések a sebes pisztráng esetén döntően nem az őshonos genetikai változatból történnek.

Az akvaristák számos halfajt
juttatnak ki természetes vizeinkbe.
Néhányuk nem csupán a termálvizekben honosodott meg,
hanem egyéb vizekben is megtelepedtek. Akvaristák által történt
többszöri betelepítés következtében jutott el hazánkba az eredetileg Kelet-Ázsiában honos amurgéb. A faj 1997-ben itthon, a Tisza vízgyűjtőjében is megjelent, nem lehet tudni, hogy spontán
terjedéssel vagy pedig halszállítmányokkal került ide. Inváziója
komoly veszélyt jelent a vörös könyves, fokozottan védett lápi
póc állományaira.
A kétéltűek és hüllők közül az idegenhonos fajok problémája
inkább a hüllőket érinti. A hazai kétéltűfaunában máig egyetlen
faj, az afrikai törpe karmosbéka jelent meg. Az első három példányt a Városligeti-tóban, 2015 februárjában találták. A karmosbékákat az 1930-as években kezdték el exportálni Dél-Afrikából,
elsősorban laboratóriumi vizsgálatokhoz, ám az utóbbi évtizedek-
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ben már akváriumi fajként is találkozhattunk velük. Inváziós fajjá
az 1960-as évektől vált a dél-afrikai karmosbéka Észak-Amerikában, Európában, Dél-Amerikában és Ázsiában, amikor a laboratóriumukból kiszabadult vagy szándékosan elengedett egyedek
szaporodóképes állományokat alapítottak. A hazai faunára nézve
a karmosbékák veszélye inkább abban rejlik, hogy különféle betegségekkel megfertőzhetik a hazai faunát.
A hüllők esetében már jóval gazdagabb a hazai idegenhonos
fauna. Az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya eddig tizenegy idegenhonos teknősfajt/alfajt észlelt. Az Európai Unió 1997ben rendeletben tiltotta be a vörösfülű ékszerteknős behozatalát,
amelyet 2002-ben Magyarország egy hasonló kormányrendelettel
erősített meg. Egyes Budapest környéki vizekben a vörösfülű ékszerteknős olyannyira gyakori, hogy kiszorítja élőhelyéről az egyetlen őshonos teknősünket, a mocsári teknőst. Az MME 2015-ben
Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvizében, a XVI. kerületben
fekvő Naplás-tóban élő teknősállományt vizsgálta. Azt tapasztalták, hogy az ékszerteknősök nagyobb arányban voltak jelen, mint
az őshonos faj.

Az egzotikus teknősfajok nemcsak azért
veszélyeztetik a mocsári teknőst, mert
kiszorítják azt az élőhelyéről, hanem
mert a parazitáikat is átadják neki.
A mai Magyarország területéről kimutatott bogárfajok száma nagyjából 6400, közülük mintegy 80 nem őshonos nálunk.
Szándékosan az országba betelepített bogárfaj nincsen, mégis
él nálunk egyetlen olyan jövevényfaj, melynek felbukkanásában
a szándékosság szerepet játszott: a kelet-ázsiai eredetű harlekin
katica. Nyugat-Európába tudatosan telepítették a levéltetvek elleni védekezés céljából, onnan viszont saját erejéből terjeszkedett
tovább kelet, dél és észak felé, így érte el hazánkat is 2008-ban.

2011-től tekinthetjük özönfajnak, mert ettől kezdve jelentkezik
óriási egyedszámban. Észak-Amerikában és Nyugat-Európában
durván visszaszorította az őshonos katicabogárfajokat, de újabb
vizsgálatok szerint ez a hatása csökkenni látszik.
Idén nyáron Kóbor Péter entomológus, azaz rovartannal foglalkozó tudós, a Facebookon hívta fel a figyelmet egy új, idegenhonos inváziós kabócafajra, az élénkzöld lepkekabócára. A rovar
nagy testű, és könnyen felismerhető élénkzöld színéről és széles
elülső szárnyairól. Eredeti élőhelyén, Észak-Amerikában az amerikai lepkekabócával – amely faj itthon szintén inváziós kabócafajként ismert – alkot közösségeket. Az élénkzöld lepkekabóca fő
kártétele, hogy a szőlő fiatal hajtásait felhasítva a növényi szövetekbe rakja le a tojásait. Ez hegesedéssel, a hajtás elhalásával járhat,
ráadásul a seben keresztül könnyebben juthatnak be bakteriális
vagy gombás fertőzések. Európában és hazánkban az élénkzöld
lepkekabóca egyelőre nem okozott problémát, terjedésének nyomon követése a potenciális károkozás miatt fontos.
Az eredetileg idegenhonos puhatestű fajok, a szárazföldi és
a vízi csigák és a kagylók ma már gyakran domináns tagjai a hazai faunának. A szárazföldi fajok között igazán komoly gazdasági
kártételei csak az egyik szárazföldi meztelencsigafajnak vannak,
többségüknek nem ismeretes az eredeti, őshonos fauna tagjaira
gyakorolt káros ökológiai hatása. Számos vízicsigafaj ma már meghódította termálvizeinket, de éppen emiatt elterjedésük sziget-,
illetve pontszerű, populációméretük nem jelentős. Mindezek miatt

erősen vitatott, hogy a vízi fajok
kiszoríthatják-e az őshonosakat.
A vándorkagyló eredetileg a Fekete-tengerbe torkolló folyókban élt, ám az elmúlt 150 évben nyugat felé erősen elterjedt (inváziós faj), és napjainkban már Közép-Európában is szinte mindenhol
megtalálható. A Balatonban már 1926-ban ismert volt. Valószínűleg hajózás (ballasztvíz) közvetítésével került a Kárpát-medencébe.

Az akvaristák számos halfajt juttatnak ki természetes vizeinkbe. Néhá
nyuk nem csupán a termálvizekben honosodott meg, hanem egyéb
vizekben is megtelepedett, például a Tisza vízgyűjtőjében is megjelent
az eredetileg Kelet-Ázsiában honos amurgéb. Inváziója komoly veszélyt
jelent a vörös könyves, fokozottan védett lápi póc állományaira.
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Fecskefészek

Az állat- és növényfajok elterjedése mindig is változott a földtörténet során. Ugyanakkor az élőhely-degradáció
és a tájhasználat-változások, az emberek felelőtlen viselkedése és a klímaváltozás hatása folyamatos és jelentős
problémát jelent. Az invázió nem állítható meg, bár kis figyelemmel egyénileg sokat tehetünk ellene.

A vándorkagyló komoly technológiai problémákat idéz elő azzal,
hogy a direkt hűtésű erőművek hűtőrendszerében elszaporodik,
és eltömi a hűtőcsöveket.
Az inváziós jövevények közül emberre ártalmasnak a kórokozókat terjesztő inváziós csípőszúnyogfajok tekinthetők. Ezek hazai
terjedésének felmérésére indított programot az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat (ELKH) Ökológiai Kutatóközpontja. A három
vizsgált faj – az ázsiai tigrisszúnyog, az ázsiai bozótszúnyog és a
koreai szúnyog – opportunista, vagyis aktívan csípi az embert,
a házi- és vadállatokat, a kétéltűeket, a hüllőket meg a madarakat.
Ezzel állatról emberre terjeszthetnek olyan kórokozókat, amelye
ket a hazai csípőszúnyogfajok nem hordoznak. Egy veszélyes inváziós csípőszúnyog által terjesztett kórokozó magyarországi
megtelepedésének feltétele, hogy az inváziós fajokból nagy egyedszámú, stabil populáció legyen jelen az országban. A kutatóközpont Szúnyogmonitor programjának egyik fő célja az inváziós
fajok hazai elterjedésének nyomon követése. A kutatók 2021-ben
1160 szúnyogot kaptak, közülük 407 ázsiai tigrisszúnyog, 86 ázsiai
bozótszúnyog, 54 pedig koreai szúnyog volt. Az ázsiai tigrisszúnyogot legtöbbször Budapestről és környékéről jelentették, de
szórványosan a Dunántúlon is jelen volt. A legtöbb ázsiai bozótszúnyogot is Budapestről és környékéről jelezték, ám elszórtan
Nyugat-Magyarországon és az északi országrészben is találtak
ilyen fajt. A legtöbb koreai szúnyogot pedig Budapest mellett,
a várostól északkeleti irányban található településekről kapták,
valamint elszórtan a nyugati országrészből jelentették őket.
„Az állat- és növényfajok elterjedése mindig is változott a föld
történet során. Ugyanakkor az emberiség okozta élőhely-degradá

ció és tájhasználat-változások, például utak építése miatt felpör
gött számos nemkívánatos faj terjedése. Az invázió nem állítható
meg, mivel az okok nem változtak meg. Sőt, nemhogy nem vál
toztak meg a kiváltó tényezők, hanem egyre rosszabb a helyzet.
A klímaváltozás megállíthatatlannak tűnik, így hatása folyamatos
és jelentős problémát jelent. Ez közvetve emberi hatásnak tudható
be, de az embereknek közvetlen hatásuk is lehet az inváziós fajok
terjedésére, például felelőtlen viselkedéssel. Azonban ez általában
lokális hatás, így jó eséllyel kiküszöbölhető, például ismeretter
jesztéssel, élőhelykezeléssel” – foglalta össze a jelenlegi helyzetet
Báldi András akadémikus, az ELKH Ökológiai Kutatóközpontjának csoportvezetője. A kutatóprofesszor szerint az invázió lassítása komoly kihívás, de nem lehetetlen.

A természetes ökoszisztémák például
sikeresen állnak ellen inváziós fajoknak,
így az élőhelyek helyreállítása fontos lehetőség.
A legjobb megoldás, ha a terjedést korai fázisban mutatják ki,
mert akkor könnyebben megállítható. Egyénileg is sokat tehetünk
kis figyelemmel: akváriumi halakat nem engedünk szabadon, figyelünk arra, hogy milyen növényfaj kerül a kertünkbe.
Becslések szerint évente a világgazdaság teljesítményének öt
százalékát emésztik fel az inváziós fajok okozta károk. Az Európai Unióban ez évi 12,5 milliárd euró kárt jelent. Nem véletlen tehát, hogy több nemzetközi egyezmény is foglalkozik az inváziós
fajokkal kapcsolatos kérdésekkel. 
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Újra kell gondolni
a vízgazdálkodásunkat
A súlyosan aszályos időszakok száma 1990 óta mutat növekvő tendenciát Magyar
országon, ráadásul folyóinkon 2017 óta nem vonult le nagyobb árhullám. Hazánknak
újra kell gondolnia a vízgazdálkodását, és a szélsőséges helyzetekre minél előbb
megoldást kell találnia – emelte ki a Víztudományi és Vízbiztonsági Nemzeti Labo
ratórium előtt álló legfontosabb feladatokat a projekt (RRF-2.3.1-21-2022-00008)
szakmai vezetője, Gerencsérné Dr. Berta Renáta.

– A téma jelentőségét az is mutatja, hogy az ország különböző
pontjain víztudománnyal és vízbiztonsággal foglalkozó szak
emberek bevonásával tizenegy konzorciumi partner vesz részt
a pályázatban. A fenntartható vízgazdálkodás eléréséhez interdiszciplináris megközelítésre van szükség, így a részt vevő kutatócsoportok, országos szervezetek szakmai tapasztalatainak, tudásának
együttese adja a munka alapját. A kutatás fókuszában áll, hogy
megoldást találjunk a szélsőséges helyzetekre, valamint a fenntartható vízgazdálkodás, a vízminőség és a vízi ökoszisztémák
megőrzésére és állapotuk javítására. Az éghajlatváltozás hatására
vizeinket súlyos mennyiségi és minőségi változások fenyegetik,
melyek nehezen modellezhető eseményeket okoznak. A Balaton
2000–2003-as alacsony vízállásának, vagy a 2019-es nagymértékű
elalgásodásának lehetőségét az alapos kutatás és monitoring ellenére sem sikerült előre látni, mert az ilyen feladat megoldása
az eddigieknél komplexebb, magasabb szintű hálózatos együttműködést, és a megvalósításhoz szükséges innovációs eredményeket kíván. Bízunk abban, hogy a Nemzeti Laboratórium segítségével ezek a célkitűzések megvalósíthatók. A laborhálózat egymást
kiegészítő és erősítő interdiszciplináris szakmai és tudományos
háttere erősítené azokat a kutatási eredményeket, amelyek a vízipar jövőbeli hazai és nemzetközi szerepvállalásához szükségesek.
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Fontos tématerületet sikerült a Laboratórium égisze alá
vonni, hiszen a vízi ökoszisztémát az éghajlatváltozás,
a környezeti hatások és a társadalom fejlődése is egyre
nagyobb mértékben befolyásolja. Milyen alapvető célokat
fogalmaztak meg?

Bacilusbaktérium és Chlamydomonas zöldalga interakciója
(pásztázó elektronmikroszkópos felvétel, 5000-szeres nagyítás).
Mit lehet tudni a mesterséges intelligencián (MI) alapuló
monitoringrendszer fejlesztéséről, mely a többi között a
Balaton vizsgálatára is alkalmas lesz?

– Az MI-alapú monitoringrendszer támogatja a vízminőségmoni
toring-hálózatok tervezését, optimalizálását, így hozzájárul a
költséghatékony vízgyűjtő monitoringhoz. További eszközöket
kapcsolunk a rendszerhez, többváltozós statisztikai, feltáró adat-
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vízkivételek felszámolása is. Ugyancsak előttünk álló feladat a beszivárgási területek növelése, a burkolt területek csökkentése elsősorban a lakott területeken. Fontos a meglévő vízkivételi és vízhasznosító objektumok műszaki felülvizsgálata, tisztítása, szükség
esetén felújítása.

Felszíni vizek vízminőség-változásának folyamatos monitoro
zása telepített moduláris, távfelügyelt mobil állomással.

elemző módszereket, amelyek egyes vízgyűjtő területek vízminő
ség-szempontú mintázatának leírását segítik. A felszíni vizek,
azaz különböző folyók, nagy tavak és azok vízgyűjtő területének
vízminőség-monitorozására lesz alkalmas a rendszer. Emellett
kiemelt figyelmet fordítunk a szennyeződések, különösképpen
a „hot spotok” azonosítására, illetve indikátor paramétercsoportok meghatározására fogjuk alkalmazni.

A talajvizek hatékonyabb felhasználásával fontos szere
pet kaphat a digitális talaj- és vízgazdálkodási térkép fej
lesztése is.

– A kutatás keretében többrétegű, prediktív talajvíz-gazdálkodási
térképek elkészítését vállaljuk, amelyek háromdimenziós talajhidrológiai adatbázisok kidolgozását teszik lehetővé. Mivel a léptéktől
függően eltérő igények és lehetőségek határozzák meg a kidolgozandó adatbázisok jellemzőit, így hierarchikus felépítésű, a táblától a vízgyűjtő szinten át az országosig terjedő térbeli léptékeket
lefedő adatbázisokat tervezünk. Az eredmény a hidrológiai ciklust
érintő tervezésben és döntéshozásban – öntözés, belvíz, árvíz,
aszály esetén – hasznosul, legyen szó akár térbeli készletezésről,
veszélyeztetettségbecslésről, előrejelzésről vagy alkalmazkodásról.

– A téma elsődleges megközelítése a megfelelő mennyiségű és
minőségű talajvíz megléte. Ezzel összhangban a talajvíz hatékonyabb hasznosulását, hasznosíthatóságát kell növelni, mivel Magyarországon a biomassza, a felszíni vizek és a lokális klíma jelentős részben a talajvíz állapotától függ. Csak a nagy folyók mentén
áll elegendő vízmennyiség rendelkezésre, a kisebb vízfolyások és
tavak, vizes élőhelyek, valamint a szárazföldi ökoszisztéma igen
jelentős mértékben a talajvíztől függ az év csapadékmentes időszakában. Kisvizes és középvízi időszakban a hazai vízrendszer is
megcsapolja a talajvizet, emiatt a vizek visszatartása nélkül a hazai
készletek természetes úton is csökkennek. Az a cél, hogy a közvetlen vízkivételek minél kisebbek, a felhasználás hatékony és takarékos legyen. Ennek részeként különösen fontos az öntözésnél
víztakarékosabb technológiák alkalmazása. Ilyen lehet a tisztított
szennyvízzel való öntözés lehetőségének vizsgálata, és az illegális

Fortó: dr. Keve Gábor

A Duna 1471–1472 folyamkilométer közötti szakaszán kisvízi
időszakban kirajzolódó dűnék sorozata légi felvételen.

Fotó: dr. Baranya Sándor

Az elmúlt évek aszályainak ismeretében milyen új kon
cepciók jöhetnek szóba a talajvizek hatékonyabb felhasz
nálására?

A Budapesti Műszaki Egyetem multibeam terepi adatgyűjtő
rendszerrel ellátott hajója, budai látképpel.
Milyen lesz a nagy felbontású, 5G alapú csapadékfigyelő
rendszer?

– A tervezett csapadékmérő hálózat időben és térben is lényegesen nagyobb felbontást tesz lehetővé, mint a földi állomásokon
vagy akár a csapadékradarokon alapuló, jelenleg szokásos mérőhálózatok. A mobiltelefonhálózat-bázisállomások egymástól való
távolsága városi környezetben százméteres nagyságrendű, ez a felbontás szükséges a csapadékból származó problémák elegendően
pontos számításaihoz. Pontosabb modellekkel a városi környezetben előforduló felszíni elöntések, villámárvizek szimulációja, akár
előrejelzése is lehetséges lesz. A telefonszolgáltatók szemszögéből
a bázisállomások közötti jelerősség-csökkenés a fontos, a záporok
ugyanis zavart jelentenek a szolgáltatásban. Kutatásunk során
megfordítjuk az eddig alkalmazott összefüggéseket, hogy a csa
padék intenzitására következtethessünk a jelerősség-csökkenés
mértékéből. A Magyarországon előforduló csapadékviszonyokra
dolgozzuk ki az összefüggéseket. A most kiépülő 5G hálózatok kisebb, a csapadékcseppek méretéhez hasonló hullámhossza miatt
lényegesen pontosabb eredmények várhatók. 
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Mikor bújik elő az első hunikornis”?
”
Világszerte mintegy ezer olyan startup létezik,
amelynek értéke elérte az egymilliárd dollárt, ráadásul
számos kis ország, a többi közt Észtország, Szlovénia
és Izrael is több tucat unikornist tud már felmutatni,
mindez a kiváló ökoszisztémájuknak köszönhető. Szakértők szerint itthon éppen ez a megfelelő környezet
hiányzik. De vajon mi kell az áttöréshez idehaza?

M

agyarországon, bár akadnak jó példák, mint a SEON , egyelőre még mindig csak
a LogMeIn említhető unikornisként, ráadásul az sem itthon nőtt ekkorára. Hild Imre
startupszakértő véleménye szerint teljes kultúraváltásra van szükség ahhoz, hogy behoz-

zuk a lemaradásunkat. A tapasztalatok
alapján elsősorban a kiberbiztonság terén érhetünk el kiugró eredményeket,
annak ellenére is, hogy a legtehetsége
sebb szakembereink már Berlinben,
Londonban vagy éppen Szingapúrban
dolgoznak. A szakértő úgy látja, ez a kiáramlás egyben lehetőséget is biztosít
az ország számára, ugyanis, ha sikerül
bekapcsolódni a nemzetközi vérkeringésbe, tömegével lehet bevonzani a tehetségeket, ami a sikeres ökoszisztéma
egyik legfőbb jellemzője. Mint folytatta,
a nagy nemzetközi cégeken keresztül
elérhetővé válnak nagyobb platformok,
komolyabb technológiák, ami által egy
startup felértékelődik, és előbb-utóbb
„hunikornissá” válhat. A szakértő végül
arra is felhívta a figyelmet, hogy az ökoszisztéma akkor épül tovább, ha sok
olyan vállalkozó van, akik megosztják
egymással a pozitív példákat, ezzel is
segítve az újonnan érkezőket. 

Védekezzünk az adathalászokkal szemben
Ahogy nőtt a koronavírus-járvány idején
az online ügyintézések száma, úgy lett
egyre csábítóbb az online tér a kiberbűnözőknek, akik az adathalászat mind
kifinomultabb módszereivel próbálkoznak.
Az Országos Rendőr-főkapitányság adatvédelmi kampány keretében hívja fel
a figyelmet a leggyakoribb trükkökre.

ben. Az adathalász e-mailekben immár az elütési, helyesírási és
a nyelvtani hibák helyett inkább a magyartalan megfogalmazások
az elterjedtebbek. A bizalmas információk kérése esetén is jobb
óvatosnak lenni, például amikor felhasználónevet, jelszót, bankkártya- vagy ügyféladatot próbálnak kicsalni üzenetekben, akkor
figyeljünk arra, hogy ezeket kizárólag megfelelő biztonsági körül-

A

z elmúlt évek egyik legsúlyosabb következménye, hogy a csalók már nem csak a webshopokat és az online apróhirdetési
oldalakat támadják; a legnagyobb banki, IT- és telekommunikációs szereplők mellett az energiaszolgáltatói és közműszolgáltatói
szektorban is sok esetben tapasztaltak testre szabott adathalászkísérleteket. A rendőrség információi szerint gyanakodjunk, ha
sürgető üzeneteket kapunk, az adathalászok ugyanis általában
rendkívül sürgősnek állítják be az általuk kitalált ügyet. A csalók
gyakran trükköznek a feladó nevével úgy, hogy a valós névtől
csupán egyetlen betűeltérés van. Az is egyre gyakoribb, hogy létező vállalatok és futárcégek logóit is felhasználják az üzenetek-
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mények között tehetnék meg a cégek. A visszautasíthatatlan ajánlat is több mint gyanús, ha az üzenet túl szép ahhoz, hogy igaz
legyen, azonnal kapcsoljunk: ez átverés lesz! 
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Szerző: Bencze Áron

Próbáltál már csukott
szemmel netezni?
A Magyarországon üzemelő mintegy negyvenezer weblap esetében egy százaléknál is
alacsonyabb az akadálymentes oldalak aránya, legmagasabb minősítéssel pedig alig száz
honlap rendelkezik – nyilatkozta az Innotéka magazinnak Pulay Gellért, az Országos
IT Megmérettetés ötletgazdája. Éppen ezért kampány indult, hogy tudatosabbá tegyék
a honlapfejlesztőket, és a társadalomban is formálják az ezzel kapcsolatos szemléletet.

A

technológiai fejlődésnek köszönhetően mindennapjaink megkerülhetetlen részévé vált az internet, már
nemcsak híreket olvasgatunk, vagy távol élő ismerőseinkkel beszélgetünk az online térben, de egyre gyakrabban applikációkon keresztül vásárolunk és intézzük az ügyeinket.
Ezt a folyamatot tovább erősítette az elmúlt években a koronavírus megjelenése, és egyre több olyan település van itthon, ahol
megszűnt a posta, és kormányablak is csak egyórás utazással érhető el. A legtöbben egyszerű alaptevékenységként tekintenek
a honlapok böngészésére, azonban a közbeszédben kevés szó esik
azokról, akiknek a weboldalak használata megoldhatatlan gondot
jelenthet. „Éppen ezért a webes tartalmak és szolgáltatások fej
lesztőinek, üzemeltetőinek, szerkesztőinek hatalmas felelősségük

van abban, hogy ezek a nélkülözhetetlen lehetőségek mindenki
számára hozzáférhetőek legyenek, beleértve a fogyatékos embere
ket is” – hívta fel a figyelmet Pulay Gellért.

Nem speciális igény
Jelenleg egy százaléknál is alacsonyabb az akadály
mentes weboldalak aránya Magyarországon.
Mindössze száz körül van azoknak a honlapoknak a száma, amelyek kiérdemlik a legmagasabb, AA közeli akadálymentes minősítést. Ebből az következik, hogy a legtöbb webes tartalomhoz és
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„Hatalmas tévhit, hogy a web-akadálymentesség csak a látá
sukban akadályoztatott emberek speciális igénye. Rengetegen
gondolkoznak úgy, hogy csak a vakokat érinti, és pár ezer ember
miatt nem éri meg a weboldalakat, digitális szolgáltatásokat rá
juk szabva fejleszteni” – mutatott rá a probléma másik gyökerére
Pulay Gellért. Mint fogalmazott, az igazság ezzel szemben az,
hogy akár egymillió ember is érintett lehet, hiszen a diszgráfiás,
diszlexiás és színtévesztő emberek is akadályoztatva vannak
az online világban. Becslések szerint ma fél- és egymillió közé tehető azok száma, akiknek problémát jelent a mindennapokban
a honlapok használata, ezért is lenne fontos, hogy a weboldalakat
kezelők tudatosabbá váljanak.
Pulay Gellért beszélt arról is, hogy a web-akadálymentesítést
illetően megfigyelhető egy általános, csendes háttérbe vonulás,
a téma érzékenysége miatt ugyanis sokan nem foglalkoznak vele, kellemetlennek érzik azt. Éppen ezért készült egy edukatív
videó az ország egyetlen vak humoristájával. Sulyok Péter pél
dája egyben lett vicces és figyelemfelkeltő: rámutat arra, miért
egyre inkább nélkülözhetetlen, hogy egy honlap akadálymentes
legyen. A téma különös aktualitását adja, hogy néhány hónapon
belül nálunk is ratifikálják az Európai Akadálymentesítési Törvényt (European Accessibility Act), amely 2025-re komoly elvárásokat fog támasztani sok weboldallal szemben.

Akadálymentesítő verseny
A 6. Országos IT Megmérettetés egy hét héten át tartó verseny, amelyben több mint két tucat kategóriában indulhatnak
a versenyzők. December 2-án derül ki, ki lesz legsokoldalúbb
informatikus Magyarországon 2022-ben. Pulay Gellért arra
hívta fel a figyelmet, hogy idén minden eddiginél gyakorlatiasabb és általánosabb ismereteket lehet szerezni az akadálymentes weboldalak kategóriában, de nem feltétlenül szükséges hozzá fejlesztői ismeret, csupán általános informatikai
affinitás és a téma iránti érdeklődés. Sőt, két évvel ezelőtt
a kategóriának egy olyan fiatal versenyző lett a nyertese,
akinek nem voltak alapos előismeretei a témában, de nagyon
foglalkoztatta a terület, és hajtotta a tanulási vágy, ezért
a mellékelt segédanyagokat minden forduló előtt alaposan
tanulmányozta. További érdekesség, hogy idén egy korábbi
látássérült versenyző lektorálta a kérdéseket. A kategória
nyertese 120 ezer forint értékű utalvánnyal lesz gazdagabb,
és ezzel összesítettben is bekerülhet a legjobb 100 versenyző
közé, ahol újabb esélye nyílik egy még nagyobb nyereményre, ott ugyanis sorsolással döntik majd el, hogy a végső
győztessel együtt ki utazhat el Brüsszelbe.

szolgáltatásokhoz sokan nem tudnak hozzájutni. A szakember
szerint ezek az alacsony számok egyrészt szemléletbeli, másodsorban pedig anyagi okokra vezethetők vissza. Vannak olyan országok, ahol jóval komolyabb múltja van a társadalmi személetformálásnak, máshol pedig a törvényi előírások már hosszú évek
óta segítik ezt a folyamatot. Ennek ellenére kontinenseken belül is
nagy eltérések tapasztalhatók ebben a témában, pozitív példaként
pedig Ausztráliát említette.

Kevesen tudják, de az akadálymentesség
a Google szemében érték, egy ilyen
fejlesztéssel radikálisan javítható a weboldal
besorolása. Másképp fogalmazva: több
akadálymentesség, nagyobb forgalom.

Becslések szerint ma fél- és egymillió közé tehető azok száma, akiknek problémát jelent a mindennapokban a honlapok használata,
hiszen nemcsak a látássérültek, de a diszgráfiás, diszlexiás és színtévesztő emberek is akadályoztatva vannak az online világban.
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A képernyőolvasó programok nemcsak a fogyatékossággal élőknek jelentenek könnyítést. A szöveg
olvasó szoftver segítségével akár vezetés közben is szerezhetünk információkat anélkül, hogy a kép
ernyőt néznénk, vagy főzés közben egy okoshangszórón kérhetjük le egy recept összetevőit.

és diszgráfiások számára pedig a hosszú, egybefüggő szövegek jelentik a fő akadályt, ezért kiemelten fontos, ha rövidebb részekre
tagoljuk a szövegeket, például alcímekkel. A gyengén látóknak
hasznos, ha egy internetes oldal nem fix betűmérettel készül,
mert így lehet biztosítani, hogy a felhasználók a saját látásuknak megfelelő betűmérettel tudják elolvasni a honlap tartalmát.
Ráadásul a technológia fejlődésének köszönhetően az emberek
már az okosórájuk, az autójuk, a mobiltelefonjuk, a táblagépük,
a monokróm e-könyv-olvasójuk, az asztali gépük vagy a nagyképernyős televíziójuk kijelzőjén egyaránt láthatják a webes tartalmat. Amennyiben a szöveg kontrasztaránya minimum 4,5 : 1-hez,
akkor a láthatóság egy nyári napsütésben mobilozó tinédzsernek,
egy színtévesztő fiatalnak vagy egy kifejezetten rosszul látó nyugdíjasnak is megfelelő lehet.
Hallássérültek esetén elsősorban a videós tartalmaknál van
teendő: az ott elhangzott információkat kell szöveges formában
megjeleníteni az oldalon. A mozgássérült látogatóknak a legnagyobb kihívást a kurzor irányítása jelenti, a kattintható mezőket
ezért minél nagyobb méretben kell kidolgozni, és érdemes figyelni
arra is, hogy a weblapon csak a klaviatúra segítségével is lehessen
navigálni. Kerülni kell azokat a megoldásokat, melyeket csak egérrel tudnak működésbe hozni.
A fejlesztőknek ugyanakkor a webes tartalmak és szolgáltatások informatikai szempontok szerinti stabilizálását is prioritásként
kell kezelniük, minderre azért is van szükség, hogy a különböző
böngészőeszközök a jövőben is megbízhatóan értelmezhessék és
továbbíthassák az online tartalmakat. A szabványoktól, protokolloktól való eltérés pedig veszélyeztetheti a kompatibilitást, és ezzel
együtt a hozzáférhetőséget is.

Mire érdemes figyelni?
Egy weblap akadálymentesítése alapvetően nemcsak technikai
megoldások sorát jelenti, hanem egy teljesen más megközelítést,
gondolkodásmódot feltételez: a fókuszban a tartalmak hozzáférhetővé tétele áll. A vak és gyengénlátó embereket olyan képernyő
olvasó programok segítik a tájékozódásban, melyek a honlapokon
található szöveges információkat a forráskód sorrendje alapján
olvassa fel. A fejlesztőknek ezért figyelniük kell arra, hogy a weboldalon elhelyezett információkat jól megtervezetten, logikusan
alakítsák ki. Online szolgáltatások igénybevételekor a közérthető
instrukciók és a bevitelt támogató megoldások használata elengedhetetlen. Abban az esetben pedig, ha a felhasználó hibázik,
észlelhető és érthető hibaüzenetet kell kapnia, amiben a hiba kijavításához szükséges segítség is szerepel. Fontos szempont, hogy
ezek a programok kizárólag a szöveges tartalmakat képesek értelmezni, a képek, az ábrák és az animációk teljesen láthatatlanok
maradnak. Éppen ezért ezeket az elemeket külön szöveges leírással
és magyarázattal kell ellátni. Pulay Gellért ezzel kapcsolatban arra
hívta fel a figyelmet, hogy ezeknek a leírásoknak rendkívül részleteseknek kell lenniük. Ezek a funkciók ráadásul nem csak a fogyatékossággal élőknek jelentenek könnyítést, számos olyan élethelyzet lehet, amikor az ép emberek hívnak segítségül szövegolvasó
szoftvert. Így akár vezetés közben is szerezhet valaki információkat anélkül, hogy a képernyőt nézné, de az is lehet, hogy valaki
főzés közben egy okoshangszórón kéri le egy recept összetevőit.
A színtévesztők, színvakok esetében a fejlesztőknek arra kell
fókuszálniuk, hogy az oldalak fekete-fehér megjelenítő eszközön
is jól láthatók és könnyen használhatók legyenek. A diszlexiások
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Költséghatékonyabb egy
weboldalt minden felhasz
náló által hozzáférhetően
létrehozni, mint később
módosításokkal akadály
mentessé tenni. A honlapok
élettartalma három-négy év,
és az új dizájnnal „felruhá
zott” weboldalak esetében
szemléletformálással már
lehetne változást elérni.

egy elvárás. Ugyancsak ingyenes kategóriába tartozik, ha nem egy
„kattintson ide” felirattal teszik kattinthatóvá a linket, hanem úgy
fogalmazzák meg, hogy a link célját kontextusfüggetlenül mindenki megértse. A navigációs struktúra megtervezése sem lesz
drágább, ha az egész honlapon következetes. Hasonló a helyzet
az űrlapmezőkkel is, amelyeknél magától értetődővé válik az akadálymentesen hozzáférhető címkék, súgó- és hibaüzenetek implementálási módszere.
Azért vannak pluszköltséggel járó lépések is. Ilyen például a videó- és hanganyagok akadálymentes publikálásához a szöveges
átirat, az audiónarráció vagy a videófeliratozás elkészítése. Ugyanígy pluszerőforrásokat emészthetnek fel a hagyományostól eltérő, komplex interakciókat igénylő, összetett felépítésű, teljesen
egyedi felhasználói komponensek, illetve webalkalmazások is.
Ilyen lehet például egy naptárkomponens, egy felugró dialógusablak vagy egy chatbox. Míg a HTML elemkészletében megtalál
ható sztenderd felhasználói komponensek akadálymentes hozzá
férhetőségét a böngészőprogramok ingyenesen biztosítják, addig
az egyedi komponensek billentyűzetes kezelését, illetve a képernyőolvasós kompatibilitását saját fejlesztéssel kell megoldani.
Az extra költség azzal is csökkenthető, ha nem saját, hanem mások
által fejlesztett, és bizonyítottan akadálymentes elemekből építkezünk. „Léteznek olyan programnyelvek, melyeket könnyű utólag
is akadálymentesíteni, de akadnak olyanok is, melyeket szinte le
hetetlen” – emelt ki egy másik fontos tényezőt Pulay Gellért, aki
reméli, hogy az Országos IT Megmérettetéssel is sikerül a fejlesztők látásmódját alakítani, és talán néhány éven belül a programozóknak alap lesz, hogy egy új honlap elkészítésekor már automatikusan az akadálymentesség elvét is kövessék. Ha ez megvalósul,
akkor az internetezés valóban mindenki számára elérhető lesz, addig pedig a társadalom egy részének komoly kihívásokat jelenthet
például egy internetes vásárlás vagy az adóbevallás elkészítése. 

Nem is olyan drága mulatság
Honlap-akadálymentesség szempontjából három kategória van,
melyekről különböző szoftveres vizsgálatokkal végzett akadálymentességi audit is dönthet. Egy erre szakosodott weboldal arra
hívja fel a figyelmet, hogy a problémakörrel kapcsolatban az egyik
legelterjedtebb tévhit, hogy sokba kerül. Mint írják, ahhoz, hogy
egy oldalt mindenki által elérhetővé tudjunk tenni csupán a szabványokat kell megtanulni és a látogatók igényeit kell megismerni.
A szakemberek véleménye szerint jóval költséghatékonyabb egy
weboldalt minden felhasználó által hozzáférhető módon létrehozni, javítani és továbbfejleszteni, mint később megvalósított
módosításokkal akadálymentessé tenni. Sajnos gyakori az is, hogy
egy honlap, amely korábban hozzáférhető volt a látássérült felhasználók számára, egy fejlesztés után elérhetetlenné válik, mivel
a programozáskor már nem vették figyelembe az akadálymentességi szempontokat. Pulay Gellért elismerte, hogy a jelenlegi
egyszázalékos arányon nehéz lesz drasztikusan változtatni, ugyanakkor azt is kiemelte, hogy a honlapok élettartalma három-négy
év, így a szemléletformálással az új dizájnnal „felruházott” web
oldalak esetében már változást lehet elérni.

A fejlesztés során számos olyan lépés van,
amelyeket, ha megfelelően végeznek el
a programozók, nem jelent pluszköltséget:
például az általános kódolási szabványok, konvenciók betartása
nem kerül semmibe, mégis alapvetően határozza meg az akadálymentes hozzáférhetőséget. A weboldalon alkalmazandó színek kiválasztása sem kerül pénzbe, és amennyiben kontrasztos színek
kerülnek a kontraszttalanok helyett a dizájnba, máris kipipálható
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Tim Seldin, Lorna McGrath

A Montessori-szemlélet
a mindennapokban

megalapozásában segítenek, amelyeket – a reggeli készülődéstől kezdve
a házimunkán, az étkezéseken és a kirándulásokon át a lefekvésig – minden
korosztálynál, a családi élet legkülönbözőbb területein alkalmazhatunk.
A könnyen megvalósítható gyakorlati
tanácsokat megismerve olyan önálló
és kreatív gyerekeket nevelhetünk, akik
elégedettek, nyitottak, és magabiztos
kíváncsisággal fordulnak a világ felé. •

Gyakorlati útmutató önálló, kreatív
és boldog gyerekek neveléséhez
HVG Kiadó

Bármilyen intézménybe jár is a gyermekünk, a Montessori-szemléletmóddal
kölcsönös odafigyelésen, elfogadáson
és tiszteleten alapuló környezetet ala
kíthatunk ki otthon. Az elismert Mon
tessori-pedagógusok olyan szokások

Csárdás László, Bóna Judit
(szerk.)

Sokszínű beszéd
tudomány
Akadémiai Kiadó

A kötet a beszédtudományok igen
szerteágazó, sokszínű kutatási témáihoz
kapcsolódóan mutat be néhány vizsgálatot. A beszéd temporális elemzései
mellett szó esik a megakadásokról,
a beszédfeldolgozási folyamatokról,
a kétnyelvűség pszicholingvisztikai
vonatkozásairól, tipikus és atipikus beszélői csoportokról, szűrőeljárásról

és nyelvi fejlesztésről. A tanulmányok
hasznos olvasmányul szolgálhatnak
mindenkinek a szűkebb és a tágabb
szakmából, fonetikával és pszicholingvisztikával foglalkozóknak egyaránt,
és mindazoknak, akik érdeklődnek
a beszéd folyamata iránt. •

Reményi Attila

Fehérjekinázok

amely során sejtjeink a külvilágból érkező ingerekre azok összességének
megfelelő, sejten belüli fiziológiai válaszokat adnak. Ezek alapján nem meglepő, hogy az orvosbiológia számára is
fontos területről van szó, ahol ma már
az atomi struktúra ismeretében történhet a gyógyszerhatóanyag-fejlesztés.
Az Új tudományos zsebkönyvtár sorozat
második kötetének célja, hogy vegyészeknek, biológusoknak és orvosoknak
betekintést nyújtson a sejtes jelátviteli
folyamatokat meghatározó fehérje
kinázok világába, valamint bemutassa
a biokémiai szerkezet és a biológiai
funkció összefüggéseit. •

Funkció és szerkezet
Typotex Kiadó

A fehérjekinázok szerepe a sejtszintű
jelátvitelben az utóbbi három évtized
intenzíven kutatott területe, amely
az első kináz térszerkezetének meg
határozása után látványosan fejlődött,
hasonlóan ahhoz, ahogyan sok-sok
évvel ezelőtt az anatómia, mint az
emberi szervezet struktúrájának tudománya, nagy lendületet adott a későbbi
humánélettani kutatásoknak. A sejtes
jelátvitel olyan biológiai folyamat,
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malom, síkszita, daratisztító gép

Svájci feltaláló
Magyarországon

Forrás: arcanum.com

Rovatunkban gyakran olyan magyarokról
kell megemlékeznünk, akik, bár újító tehetségük okán kiemelkedtek a tömegből,
tehetségüket csak külföldre emigrálva
tudták kiteljesíteni, vagy magyarországi
kivételes pályafutásuk dacára is külföldre
kellett menekülniük, például származásuk
miatt. Ezért is különösen örömteli, hogy
ez alkalommal egy olyan, nagy ipartörténeti jelentőségű szakemberrel ismerkedünk meg, aki Magyarországra jött, hogy
tehetségét kamatoztathassa.
Haggenmacher Károly 1835-ben Svájcban, Winterthurban született molnár családba. Apai ágon a család már generációk
óta a malomiparban dolgozott, így semmi

Forrás: Wikipédia

Haggenmacher-féle dercetisztító gép

Haggenmacher Károly 1875-ben

meglepő nem volt abban, hogy Karl (Károly) is e szakma felé orientálódott. Ebben
azonban közrejátszott rossz látása, ugyanis
az ipari iskola elvégzése után legszívesebben finommechanikai műszerésznek tanult volna, de olyannyira rossz volt a szeme,
hogy az apró alkatrészek manipulációjával
járó szakmáról le kellett mondania.

Így tért vissza a családi iparághoz. Miután Leidenben kitanulta a molnármesterséget, bátyjaival, Henrikkel és Kaspar
Emmanuellel együtt, Csehország érintésével Magyarországra települt át, és haláláig itt is élt. (Kaspar Emmanuel később
visszatelepült Svájcba).
Károly és Henrik eleinte a régi malmok felújításából és működtetéséből
szép vagyonra tett szert, Károly pedig
folyamatosan fejlesztette a malomipari
eszközöket, berendezéseket és eljárásokat. Henrik időközben a sörgyártásra váltott, és üzleti, majd családi kapcsolatba
került a Dreher családdal is.

Károly egyre magasabbra lépkedett a
ranglétrán az Első Buda-Pesti Gőzmalmi
Társaságnál, idővel műszaki és kereskedelmi igazgatóvá nevezték ki, e tisztséget majdnem fél évszázadon át viselte.
A helyettese egy időben az ugyancsak
Budapesten dolgozó Julius Maggi volt,
az első instant levespor feltalálója, akinek
későbbi cége a 20. század közepén olvadt
a Nestlébe.
Haggenmacher Károly összesen tizenöt
malomipari találmányt szabadalmazta
tott, amelyeknek nagy szerepük volt a malomipari eljárások fejlődésében. Voltak
síkszitára és daratisztító gépre vonatkozó
szabadalmai is. A korban egyre népszerűbbé vált a fehérliszt (ma már tudjuk, hogy ez
egészségügyi hatásait tekintve nem volt éppen előnyös divat), így a malmoknak mind
nagyobb tételben kellett ezt a maghéjaktól
tökéletesen megtisztított lisztfajtát előállí
taniuk. A dara (vagyis a búzaőrlés köztes
terméke) tisztítása elsődleges fontosságú
technológiai lépéssé avanzsált, és az a malom, amely a maghéjakat hatékonyabban
tudta kitisztítani az őrlemény értékes ös�szetevői közül, jelentős versenyelőnyre tehetett szert.
A síkszita az őrlemény méret szerinti
szétválasztását tette lehetővé. Haggen
macher berendezésében, a korábbi gépek
től eltérően, egymás fölötti rétegekbe
rendezett és vízszintesen mozgatott síksziták végezték az elkülönítést. Ez nemcsak
kisebb helyet igényelt, de könnyebben is
lehetett tisztítani, és az őrlemény frakcióit
is hatékonyabban választotta el egymástól.
Haggenmacher Károly vagyonából sokat jótékonykodott, árvaházat, ösztön
díjakat alapított. Műgyűjteményét nagyrészt az Iparművészeti Múzeumnak adományozta. 1921-ben, 86 éves korában, önkezével vetett véget életének, valószínűleg
megvakulása miatt. 
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