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Új faj jelenik meg 2050-ben: az optimalizált 
ember 
PINTÉR MÓNIKA 2017.03.01. origo.hu 

Ez a cikk 3 éve frissült utoljára. A benne szereplő információk a 
megjelenés idején pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek. 

Egy új faj van születőben: egy olyan optimalizált ember jön 
létre 2050-re, amely képes a gépekkel kommunikálni, és digi-
tálisan halhatatlan. Azonban az agyát éppen ezért tűzfallal 
kell védeni, akár a mai számítógépeket. Ezt jósolja Ian Pearson 
futurológus, akinek az elképzelései 85 százalékban meg is va-
lósulnak. 

Tamás éppen alszik az ágyában, de közben az agya nem pihen. 
Épp oroszul tanul a fejére szerelt szenzoros megoldásnak kö-
szönhetően. Nyolc nyelven beszél, ez lesz a kilencedik, ha a 
vizsga végére ér. Közben persze végigfutja a budapesti Deák tér 
környékén lévő legjobb éttermek ajánlatait, kilenckor ugyanis 
Annával reggelizik. 

Hét órakor ébreszti is a rendszer. A fürdőben apró drónok meg-
mossák a fogát, miközben a kontaktlencse által kivetített híre-
ket, beszámolókat futja végig. 

Anna sokat készült a randira, de úgy tűnik, nem eleget. Tamás 
első dolga, hogy a kiterjesztett valóságos szemüveggel olyan 
ruhát varázsol a lányra, ami neki jobban tetszik. Anna ezzel 
szemben nem panaszkodik, bejönnek neki a szakállas pasik. Ha-
bár azt nem tudja, hogy Tamás valójában nem az, csupán ezt 
láttatja a bőre alá épített implantátummal.  

A biztonság kedvéért Anna egy gyors arcszkennelés és -felisme-
rés után csekkolja Tamás profilját: hány éves, miket szeret, hol 
dolgozik, és mi a hobbija. Esznek egy jót, beszélgetnek, aztán 
Tamás indul is be a kórházba. 

Bár ő maga is orvos, de ma egészségügyi vizsgálatra megy. A 
zsúfolt, ezerrel száguldozó autók közt hirtelen rájön, nem is 
tudja, melyik a leggyorsabb útvonal a Jánosba. De nem is kell 
neki! A kezével felnyitott bérautó rögtön kalkulál egy tervet, az-
tán útközben még változtathat rajta, ha szükséges. Habár a bal-
esetek a régmúlt emlékei csak: az önjáró autók korában se ka-
ramboltól, se dugótól nem kell tartani, azért a járművek valós 
időben folyamatosan kommunikálnak egymással és a központ-
tal, s az információhalmazok alapján navigálják el magukat a 
célig.  

A vizsgálatot eszméletlen gyorsan végzi a 85 robotnővér. Miu-
tán minden egyes területet leszkenneltek, a tesztek eredmé-
nyeit átadják. Ugyan mindent rendben találtak, Tamás a leletet 
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Müller doktorral beszéli meg. Gyorsan indít is egy videohívást 
Németországba. A frankfurti kolléga azonban csak megerősíti, 
amit Tamás is sejtett, mindent rendben találtak.  

Tamás ezek után egy speciális DC-parkba megy edzeni: az AR-
megjelenésnek hála itt senki nem az, akinek látszik. Fel is kapja 
gyorsan a Batman exoskeletont, így nemcsak külsejében, de 
erejében is a szuperhőshöz fog hasonlítani.  

Fáradtan esik haza, de Timi, a felesége már meleg vacsorával 
várja. Amikor hálás csókot nyom az ajkára, enyhén elmosolyo-
dik. „Fura! Mennyire hajlamos vagyok elfelejteni, hogy ő csak 
egy robot.”  

------------------------------------ 

Tamás sztorija ugyan egy elképzelt mese 2050-ből, de az emlí-
tett technológiák többsége már kilépett a scifik világából a va-
lóságba – hangzott el a Kaspersky Lab előadásán Barcelonában, 
a Mobil Világkongresszuson.  

„A kiterjesztett valóságos szemüvegek, implantátumok, exos-
keletonok mind azt segítik majd, hogy olyanná váljunk, amilye-
nek akarunk lenni. 2050-ben létrejön egy új faj: egy emberfe-
letti entitás, vagy más néven egy optimalizált ember, a homo 
optimus, amely gépekkel kommunikál, és digitálisan halhatat-
lan” – mondta Ian Pearson brit futurológus, akinek a jóslatai 85 
százalékos rekordarányban be is következtek eddig.  

 

Ian Pearson (k) és Stefan Tanase (j) arról beszélt, milyen lesz az 
élet a Földön 2050-ben FORRÁS: ORIGO 

„Már jelenleg is azon vagyunk, hogy mássá váljunk, mint ami-
lyenek vagyunk. Gondoljunk csak a közösségi oldalak vagy épp 
a randiappok profiljaira” – teszi hozzá Stefan Tanase, a Kas-
persky Lab vezető kutatója.  

A román szakember szerint egy átlagfelhasználónak nagyon ne-
héz megállapítania, hogy hamis vagy valós adatokat lát. „Ami-
kor ott van, hogy mi az illető neve, a képei, hogy hol dolgozik, 
mi a hobbija, kik a barátai, honnan csekkol be, milyen nyelven 
beszél. Egy jól felépített profilnál már nehéz megmondani, hogy 
valódi, vagy Batmant játszik az illető, de közben egy bűnöző.  

Pedig öregkoromra én is nagyon szívesen kipróbálnám, milyen 
Batmannek lenni” – mondja mosolyogva Pearson. És a futuro-
lógus szerint erre részint rá is leszünk kényszerítve, mivel a mes-
terséges intelligenciákkal és robotokkal máshogy nem fogjuk 

https://twitter.com/timeguide
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tudni felvenni a versenyt. „Nem nekik kell felérni hozzánk, mert 
ez nagyon gyorsan be fog következni, hanem éppen fordítva.”  

Exoskeletonnal tudunk majd olyan erőt kifejteni, mint amire 
egy robot képes. Ugyanakkor Pearson szerint az lenne igazán 
érdekes, ha az agyunkat össze tudnánk kötni a webbel, és min-
den információhoz azonnal hozzáférhetnénk. Vagy összekötni 
egy személyes felhővel, ahol minden adatot, dokumentumot 
tárolunk. Mintha egy elektronikus buborékot hoznánk létre az 
emberek körül.  

 

Így képzelik el Sanghajt 2050-ben FORRÁS: 2050.EARTH 

Arra a kérdésre, hogy amikor a legtöbben már egy kézfejbe ül-
tetett chiptől is megijednek, merne-e egyet az agyába ültetni, 
Pearson igennel felel. „Ha megfelelő védelmet lehet biztosítani 
annak az implantátumnak, akkor nem lenne probléma. Az 
agyam hozzáférne az összes létező adathoz, mint egy gépagy, 

de ehhez megfelelő kibervédelem kell. Nem szeretném, hogy a 
gondolataimhoz vagy a tudatalattimhoz illetéktelenek férjenek 
hozzá.” 

Véleménye szerint szofisztikált és kidolgozott tűzfalakra és vé-
delmi hálókra lesz szükség, hasonló szűrőre, mint ami manap-
ság a gépeket oltalmazza. 

„Amikor már két ember interakciójába is annyian tudnak be-
avatkozni – legyenek azok cégek, országok titkosszolgálatai, ki-
berbűnözők –, és a kommunikációt nehéz megvédeni, akkor 
képzeljük el, milyen ennyi információt titkosítani.”  

 

Egy washingtoni lakás 2050-ben FORRÁS: 2050.EARTH 

Stefan Tanase szerint a legfőbb problémát az okozza jelenleg, 
hogy az appokat és a szoftvereket informatikusok és fejlesztők 
hozzák létre, akik ritkán értenek a kiberbiztonsághoz, és még 

https://2050.earth/
https://2050.earth/
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ennél is kevesebbszer vonnak be biztonsági szakértőt a fejlesz-
tési folyamatba. „Még csak 2017 van, de már most elvesztettük 
a magánszféráért és a személyes adatok védelméért vívott har-
cot.”  

Szerinte azonban ez a jövőben változni fog, változnia kell. A bio-
technológia beköszöntével, a testbe épített chipek és egyéb im-
plantátumok korában a fejlesztési folyamat átalakul: nem utó-
lag fognak tüzet oltani, hiszen ez akár élet-halál kérdése is le-
het. Pont fordítva: előbb kezdik a biztonsági kockázatok felmé-
résével és a védelem szavatolásával, és utána jöhet magának a 
terméknek a létrehozása, fejlesztése.  

Kiábrándulás 

Ian Pearson egyetlen dolgot biztosan nem tart valószínűnek a 
fenti meséből: hogy robotnővérek fognak grasszálni a kórhá-
zakban. Szerinte ugyanis 2050-re ez a szerepkör megmarad, de 
kissé átalakul, sokkal nagyobb hangsúlyt kap maga az ápolás és 
az odafigyelés. Ez ugyanis egy olyan emberi interakció, amit a 
futurológus szerint a robotok nem fognak tudni kiváltani. A di-
agnosztika, az egészségügyi adatok megosztása, elemzése fel-
gyorsul és automatizálódik, ahogy egy műtétet is végre fognak 
tudni hajtani távolról. Ugyanakkor a gondoskodás felértékelő-
dik, és sokkal jobban megbecsüljük majd egy még inkább elide-
genült világban, 2050-ben a földön. 

Ígéretes egy magyar fejlesztésű terápia a ví-
rus ellen 
Infostart2020. május 6.  

 

A koronavírus által kiváltott túlzott immunreakciót gátolja, de 
hatásos lehet más fertőzések esetében is a maradandó tüdő-
károsodások megelőzésében Baranyi Lajos találmánya. Állat-
kísérletekben már bizonyított. 

Megoldást talált a koronavírus - és esetenként más kórokozók 
által kiváltott - túlzott immunreakció, az úgynevezett citokinvi-
har és a nyomában kialakuló súlyos tüdőgyulladás lefojtására 
Baranyi Lajos, az Egyesült Államokban élő kutató. Az általa 

mailto:info@inforadio.hu?subject=https://infostart.hu/tudomany/2020/05/06/igeretes-egy-magyar-fejlesztesu-terapia-a-virus-ellen
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kidolgozott, olcsón előállítható alapanyagokra építő terápia ál-
latkísérletekben már hatásosnak bizonyult, a kutató a szaba-
dalmi eljárás lezárulta után a klinikai teszteket és a gyártást már 
Magyarországon szeretné lefolytatni - írta a Magyar Nemzet. 

Baranyi Lajos biológus-immunológus professzor 20 éve vizs-
gálja a citokinvihar kontrollálásának lehetőségét. A túlzott im-
munreakció során légzési elégtelenség és/vagy a bakteriális fe-
lülfertőződés következtében szeptikus sokk alakul ki a szerve-
zetben, ez általános gyulladással jár, amit a gyulladásos fehér-
jék fokozott termelése, az úgynevezett citokinvihar kísér. A fo-
lyamat szinte öngerjesztő, ezért is nagyon veszélyes. Végül si-
került azonosítania a gyenge pontokat, majd aktív peptideket, 
vagyis fehérjemolekulákat fejlesztenie ellenük. Ezek nem toxi-
kusak, nincs mérgező bomlástermékük sem, nem halmozódnak 
fel a szervezetben, pár óra alatt elbomlanak. Ez pedig azt je-
lenti, hogy nem kompromittálják az immunrendszert, az to-
vábbra is aktív marad, csak a túlaktiválódását fojtják le. Fontos 
tulajdonságuk még, hogy 

miután vírusfüggetlenek, nem tud kialakulni velük szemben re-
zisztencia. 

A lap szerint Baranyi Lajos ezekből a hatóanyagokból egy kom-
binált terápiát fejlesztett ki, amelynek részleteit addig nem 
hozza nyilvánosságra, amíg a szabadalmi eljárás nem zárul le. A 

lényegéről annyit azonban elárult, hogy a hatóanyagok között 
a citokinvihart megakadályozó aktív fehérjemolekulák mellett 
egy, a sebgyógyulást serkentő és a tüdőkárosodást okozó fibró-
zist gátló anyag is van. 

A kezelés a gyakorlatban egy öt napig tartó infúziós vagy bolus 
(nagy dózisú) injekciós terápia, ami a labor- és állatkísérletek-
ben egyértelműen hatékonynak bizonyult. A kutató tesztelte 
azt egérben, patkányban, malacban, kutyában és csirkében is. 
Mivel pedig létezik egy olyan – korábban, magyar kutatókkal 
közösen kidolgozott és az Amerikai Gyógyszerhatóság, az FDA 
által ajánlott – módszer, amellyel mesterséges körülmények 
között lehet modellezni az emberi szervezetben lejátszódó ci-
tokinvihart, a terápiát azon is sikerrel tesztelte. A magyar bioló-
gus-immunológus ezért 

egészen biztos abban, hogy az általa kidolgozott kombinált te-
rápia hatékonyságát a klinikai vizsgálatok is igazolják majd. 

Ezeket viszont már szeretné Magyarországon végeztetni, mi-
ként a reménybeli gyógyszer előállítását, kiszerelését, csoma-
golását, értékesítését is. A kutató elmondta: telefonon egyez-
tetett Jakab Ferenccel, a magyarországi koronavírus-munka-
csoport vezetőjével, akivel abban maradtak, felveszik a kapcso-
latot a nemzetközi klinikai vizsgálatokat támogató nagy európai 
(páneurópai) nonprofit szervezet magyarországi központjával. 

https://magyarnemzet.hu/belfold/vilagszenzacio-lehet-az-uj-eletmento-magyar-terapia-8082218
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Ezt Jakab Ferenc is megerősítette a Magyar Nemzetnek. A terá-
pia iránt egyetemi kutatóhelyek és befektetési alapok is érdek-
lődnek az Egyesült Államokban. 

Baranyi szerint a kombinált készítmény egy szintén általa kidol-
gozott eljárással rendkívül költséghatékonyan és könnyen elő-
állítható, ezért egészen minimális alapanyagból nagyon nagy 
mennyiségű infúziót lehet gyártani. A gyorsan, nagy mennyi-
ségben és olcsón előállítható kombinált infúziós terápia klinikai 
vizsgálata pedig akár már két héten belül megkezdődhetne. 

A kutatóról 

Baranyi Lajos Szegeden szerzett biológusdiplomát 1982-ben, 
majd 1986-ban doktorált ugyanott immunológiából. Aktív tu-
dományos kutatásokat folytatott a rák és a transzplantációs im-
munológia területén. 1994 és 1997 között vendégprofesszor-
ként dolgozott a Nagojai Orvostudományi Egyetemen, illetve 
vezető tanácsadó a Fukusimura kórházban Japánban. 1998-tól 
hét éven át tudományos főmunkatárs volt a hadsereg Walter 
Reed Kutatóintézetében, ahol többek között a mesterséges 
vérpótlók és oltóanyagok kidolgozásában vett részt. 2002 és 
2005 között az amerikai Bethesdában található Vakcina- és Im-
munológiai Kutatóintézet vezető kutatója volt. 2007-től több 
mint nyolc éven át alapkutatási igazgatóként dolgozott az ame-
rikai Lentingen biotechnológiai vállalatnál. 2016 óta a saját 

alapítású Kelsius System Group vezérigazgatója. A cég döntően 
mezőgazdasági témájú projekteken dolgozik, de az itt folyó 
technológiafejlesztés biztosítja a kombinált terápia hátterét is. 
Több fontos nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben is részt 
vett, aktívan közreműködött például az ebola-, a malária- vagy 
az influenzaellenes rekombináns vakcinák tervezésében. Több 
mint hetven tudományos közlemény és két könyvfejezet szer-
zője, számos díj és elismerés birtokosa. 

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható! 

Nyitókép: MTI Fotó: Kallos Bea 

Világszenzáció lehet az új, életmentő ma-
gyar terápia 
A GYÓGYSZER KÉPES KONTROLLÁLNI A VÍRUS OKOZTA TÚLZOTT 
IMMUNREAKCIÓT 

Haiman Éva 2020. MÁJUS 6. mno.hu 

Minden túlzás nélkül emberéletek százait, ezreit mentheti meg 
egy, a koronavírus elleni harcban forradalmian új megközelítést 
alkalmazó magyar találmány. Baranyi Lajos Amerikában élő ma-
gyar kutató elsőként a Magyar Nemzetnek számolt be a jó 
eséllyel világszenzációnak számító szabadalmáról, amely képes 
meggátolni a vírusfertőzés által kiváltott túlzott 

https://infostart.hu/cimke/koronav%C3%ADrus
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immunreakciót, az úgynevezett citokinvihart és a nyomában ki-
alakuló súlyos tüdőgyulladást. 

Nem a vírus, hanem a szervezet abnormális immunválasza je-
lenti ránk nézve az igazi veszélyt, ez a valódi probléma, amivel 
az emberiség jelenleg szembenéz – ebből az első hallásra meg-
lepő megállapításból indult ki Baranyi Lajos biológus-immuno-
lógus professzor, és ezért egy, az eddigiektől teljesen eltérő út-
ját választotta a Covid-19 elleni harcnak. Az Egyesült Államok-
ban élő magyar kutató a Magyar Nemzetnek elmondta: míg a 
vírust az emberek 80-85 százaléka könnyedén legyőzi, nagyobb 
részük tünetmentesen, addig vannak, akik masszív kétoldali tü-
dőgyulladást kapnak, és ha túl is élik azt, sokuk maradandó tü-
dőkárosodást szenved. Mire ez a járvány véget ér, az ő számuk 
világszerte és Magyarországon is igen magas lehet. 

Az igazi probléma az, amit valójában nem is a vírus okoz, hanem 
az az abnormálisan erős immunválasz, amit főként az idősek és 
a krónikus betegek szervezetében a fertőzés kivált. Ezt nevezik 
citokinviharnak. A lényege, hogy a légzési elégtelenség és/vagy 
a bakteriális felülfertőződés következtében szeptikus sokk ala-
kul ki a szervezetben, ez általános gyulladással jár, amit a gyul-
ladásos fehérjék fokozott termelése, az úgynevezett citokinvi-
har kísér. (A citokinek az immunválasz során egyebek között az 
információtovábbításban és az immunválasz szabályozásában 
játszanak fontos szerepet.) 

Citokinvihar 

– Ez egy önmagát gerjesztő, szinte visszafordíthatatlan folya-
mat, ami végül halálhoz vagy nagyon súlyos károsodáshoz ve-
zet, mert a szövetekben – jelen esetben a tüdőben – sebek ke-
letkeznek, amelyek megakadályozzák annak normális működé-
sét. A szervezet tulajdonképpen elveszíti az irányítást efelett az 
egyébként rendkívül hatékony védekező mechanizmus felett, 
ami az emberi immunrendszer – magyarázta a kutató. A célja 
ezért ennek a citokinviharnak a kontrollálása volt. A folyamat-
ban több száz molekula vesz részt párhuzamosan, és ha ki is ik-
tatunk belőle akár többtucatnyit is, a vihart érdemben nem tud-
juk befolyásolni. Ezért nem jártak sikerrel azok, akik eddig előt-
tem ezzel próbálkoztak, és ezért nem hoznak átütő eredményt 
a jelenleg a kórházakban alkalmazott szerek sem – tette hozzá 
Baranyi Lajos. 
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Lélegeztetett beteg egy amerikai kórházban. Javulhatnak az 
életesélyeik 
Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent 

A professzor azonban már hosszú ideje foglalkozik a problémá-
val, mivel hasonlóval egyebek mellett az amerikai hadsereg fel-
kérésére kidolgozott mesterséges vér előállítása kapcsán is 

szembesült. Mint elmondta, az utóbbi húsz évben már sziszte-
matikusan kereste a citokinvihar gyenge pontjait. Ezeket végül 
sikerült beazonosítania, majd aktív peptideket, vagyis fehérje-
molekulákat fejlesztenie ellenük. Ezek nem toxikusak, nincs 
mérgező bomlástermékük sem, nem halmozódnak fel a szerve-
zetben, pár óra alatt elbomlanak. Ez pedig azt jelenti, hogy nem 
kompromittálják az immunrendszert, az továbbra is aktív ma-
rad, csak a túlaktiválódását fojtják le. Fontos tulajdonságuk 
még, hogy miután vírusfüggetlenek, nem tud kialakulni velük 
szemben rezisztencia. 

Hatékonynak bizonyult 

Baranyi Lajos ezekből a hatóanyagokból egy kombinált terápiát 
fejlesztett ki, amelynek részleteit addig nem hozza nyilvános-
ságra, amíg a szabadalmi eljárás nem zárul le. A lényegéről any-
nyit azonban elárult, hogy a hatóanyagok között a citokinvihart 
megakadályozó aktív fehérjemolekulák mellett egy, a seb-
gyógyulást serkentő és a tüdőkárosodást okozó fibrózist gátló 
anyag is van. A kezelés a gyakorlatban egy öt napig tartó infú-
ziós vagy bolus (nagy dózisú) injekciós terápia, ami a labor- és 
állatkísérletekben egyértelműen hatékonynak bizonyult. A ku-
tató tesztelte azt egérben, patkányban, malacban, kutyában és 
csirkében is. Mivel pedig létezik egy olyan – korábban, magyar 
kutatókkal közösen kidolgozott és az Amerikai Gyógyszerható-
ság (FDA) által ajánlott – módszer, amellyel mesterséges 
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körülmények között lehet modellezni az emberi szervezetben 
lejátszódó citokinvihart, a terápiát azon is sikerrel tesztelte. A 
magyar biológus-immunológus ezért egészen biztos abban, 
hogy az általa kidolgozott kombinált terápia hatékonyságát a 
klinikai vizsgálatok is igazolják majd. 

Ezeket viszont már szeretné Magyarországon végeztetni, mi-
ként a reménybeli gyógyszer előállítását, kiszerelését, csoma-
golását, értékesítését is. S hogy miért nem Amerikában, arra a 
kérdésre is válaszolt. 

 

Baranyi Lajos szerint a készítmény egy szintén általa kidolgozott 
eljárással könnyen előállítható Fotó: Éberling András 

Tartozik a hazájának 

– Nekem Magyarország a hazám. Ott lettem az, aki vagyok, ott 
kaptam diplomát, kezdtem el kutatni, és bár talán elcsépeltnek 

hangzik, de ettől még igaz, az ember úgy érzi, tartozik a hazájá-
nak. Az elmúlt harminc évben sem szakadtam el Magyarország-
tól, folytattam együttműködést hazai kutatókkal, dolgoztam ta-
nácsadóként magyar kutatóhelyeknek, és ha ezt értéknek talál-
ják, jó, ha nem, azt is elfogadom. Mint a kutató elmondta: tele-
fonon egyeztetett Jakab Ferenccel, a magyarországi koronaví-
rus-munkacsoport vezetőjével, akivel abban maradtak, felve-
szik a kapcsolatot a nemzetközi klinikai vizsgálatokat támogató 
nagy európai (páneurópai) nonprofit szervezet magyarországi 
központjával. Ezt Jakab Ferenc is megerősítette a Magyar Nem-
zetnek. A terápia iránt egyetemi kutatóhelyek és befektetési 
alapok is érdeklődnek az Egyesült Államokban. 

Baranyi Lajostól azt is megtudtuk, hogy a kombinált készítmény 
egy szintén általa kidolgozott eljárással rendkívül költséghaté-
konyan és könnyen előállítható, ezért egészen minimális alap-
anyagból nagyon nagy mennyiségű infúziót lehet gyártani. A 
gyorsan, nagy mennyiségben és olcsón előállítható kombinált 
infúziós terápia klinikai vizsgálata pedig akár már két héten be-
lül megkezdődhetne. – Ha sikerrel járunk, akkor a Covid-19 
többé nem lesz halálos, de meg sem nyomoríthatja a betege-
ket. Mi több, mivel a citokinvihart előidéző túlzott immunreak-
ció rengeteg más vírus- vagy baktériumfertőzés miatt is létrejö-
het, a terápia azokban az esetekben, de például a súlyos 
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sérüléseket követő sokkos állapotokban is életmentő lehet – 
mutatott rá a kutató. 

Szegedről Amerikába 

Baranyi Lajos Szegeden szerzett biológusdiplomát 1982-ben, 
majd 1986-ban doktorált ugyanott immunológiából. Aktív tu-
dományos kutatásokat folytatott a rák és a transzplantációs im-
munológia területén. 1994 és 1997 között vendégprofesszor-
ként dolgozott a Nagojai Orvostudományi Egyetemen, illetve 
vezető tanácsadó a Fukusimura kórházban Japánban. 1998-tól 
hét éven át tudományos főmunkatárs volt a hadsereg Walter 
Reed Kutatóintézetében, ahol többek között a mesterséges 
vérpótlók és oltóanyagok kidolgozásában vett részt. 2002 és 
2005 között az amerikai Bethesdában található Vakcina- és Im-
munológiai Kutatóintézet vezető kutatója volt. 2007-től több 
mint nyolc éven át alapkutatási igazgatóként dolgozott az ame-
rikai Lentingen biotechnológiai vállalatnál. 2016 óta a saját ala-
pítású Kelsius System Group vezérigazgatója. A cég döntően 
mezőgazdasági témájú projekteken dolgozik, de az itt folyó 
technológiafejlesztés biztosítja a kombinált terápia hátterét is. 
Több fontos nemzetközi kutatás-fejlesztési projektben is részt 
vett, aktívan közreműködött például az ebola-, a malária- vagy 
az influenzaellenes rekombináns vakcinák tervezésében. Több 
mint hetven tudományos közlemény és két könyvfejezet szer-
zője, számos díj és elismerés birtokosa. 

Egy kutatás feltárta: már 2019 végén "ki-
lőtt" a világba a koronavírus 
Infostart / MTI2020. május 6. 17:52 

 

Egy genetikai mutációkat vizsgáló, nagy léptékű kutatás sze-
rint 2019 végén gyorsan terjedésnek indult a világon az új ko-
ronavírus - közölték a University College London (UCL) tudósai 
szerdán. 

Az kutatók az új koronavírus okozta Covid-19-betegséggel diag-
nosztizált több mint 7500 beteg mintáját elemezték genetikai 
szempontból. Az új koronavírus - SARS-CoV-2 - majdnem két-
száz genetikai mutációját találták meg. 

mailto:kaposi@inforadio.hu?subject=https://infostart.hu/tudomany/2020/05/06/egy-kutatas-feltarta-mar-2019-vegen-kilott-a-vilagba-a-koronavirus
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Francois Balloux, a UCL professzora, a kutatás egyik vezetője el-
mondta, az eredmények alapján a vírus globális genetikai válto-
zatainak nagy részét megtalálták a leginkább sújtott országok 
mindegyikében. Ez arra utal, hogy 

a vírus már nagymértékben elterjedt a járvány kezdetén. 

"Minden vírus természetes módon mutálódik. A mutációk ön-
magukban nem jelentenek rosszat és semmi sem utal arra, 
hogy a SARS-CoV-2 a vártnál gyorsabban vagy lassabban mutá-
lódik. Eddigi tudásunk alapján nem mondhatjuk, hogy halálo-
sabbá és fertőzőbbé vagy ellenkezőleg, enyhébbé vált volna" - 
magyarázta. 

A világon több mint 3,68 millió fertőzöttet azonosítottak, 258 
ezren haltak bele a fertőzésbe. Már több mint 210 országból és 
területről jelentették a vírus megjelenését azóta, hogy Kínában 
tavaly év végén kimutatták az első eseteket. 

Az Infection, Genetics and Evolution című tudományos folyóirat 
legutóbbi számában publikált tanulmány megerősítette, hogy 

a vírus 2019 végén jelent meg, ezután gyorsan elterjedt az 
egész Földön. 

A kutatás nem tudta megállapítani, hogy pontosan melyik az a 
helyszín, ahonnan kiindult. 

Balloux és kutatócsoportja szerte a világból származó, több 
mint 7500 fertőzött páciens mintáját elemezte. Eredményeik 
alátámasztják azt, amit egyre több bizonyíték mutat: 

a SARS-CoV-2 vírus mutációi egy közös ősre vezethetők vissza 
2019 végéről, ami arra utal, hogy a vírus ekkor terjedt át gaz-
daállatáról az emberre. 

Eszerint valószínűtlen, hogy a Covid-19 betegséget okozó vírus 
régóta terjedt volna már az emberek között, az előtt, hogy az 
első eseteket azonosították - mondta Balloux. 

Francia tudósok a héten megjelent tanulmánya kimutatta, 
hogy egy francia férfi már december 27-én fertőzött volt, majd-
nem egy hónappal korábban, mint ahogy Franciaországban az 
első igazolt eset megjelent. 

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint a francia 
eset "nem meglepő", és arra szólította fel az országokat, hogy 
nyomozzanak további gyanús esetek után. 

Balloux azt mondta, a tanulmányukban azonosított 198 kis ge-
netikai változás vagy mutáció úgy tűnik, egymástól függetlenül, 
egynél többször végbement. A mutációk a vírus alkalmazkodá-
sának megértéséhez járulnak hozzá, valamint segítik a gyógy-
szerek és védőoltások kifejlesztését. 

https://infostart.hu/kulfold/2020/05/04/az-eddig-hittnel-joval-korabban-megjelent-a-virus-europaban
https://infostart.hu/kulfold/2020/05/05/a-korai-megbetegedesek-vizsgalatara-szolitotta-fel-a-vilag-orszagait-a-who
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"A vírusok legyőzésében az a nagy kihívás, hogy a gyógyszer 
vagy vakcina elveszítheti a hatásosságát, ha a vírus mutálódik. 
Ha a kórokozó olyan részeire összpontosítunk, amelyek kisebb 
valószínűséggel mutálódnak, az növeli a hosszú távon hatékony 
szerek kifejlesztésének esélyét" - magyarázta Balloux. 

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható! 

Nyitókép: MTI/EPA/NIAID/NIH 

Fontos felfedezés a koronavírus mutációiról 
Infostart2020. május 6. 10:40 

 

Megerősítette egy új genetikai kutatás, hogy az új koronavírus 
csak 2019 végén jelent meg és kezdett villámgyors terjedésbe. 
Azt is kiderítették a University College London kutatói, hogy 
ugyan a vírus mutálódik, de ez nem jelenti önmagában azt, 

hogy súlyosabb betegséget okozna vagy felgyorsulna a terje-
désének üteme. 

7600, a világ különböző részeiről származó koronavírusos be-
tegtől származó mintát vizsgáltak meg a University College Lon-
don kutatói , mely alapján megállapították, a vírus már 2019 
végén elkezdte fertőzni az embereket, és az első fertőzés után 
extrém gyorsan kezdett el terjedni. 

Ezzel meg is cáfolták azt az elméletet, hogy jóval az azonosítása 
előtt csendben terjedt, és ezzel bizonyos fokú immunitás alakult 
ki az érintett térségekben 

- idézte a CNN hírét a Portfolio. A kutatásnál abból a gigantikus 
nemzetközi adatbázisból dolgoztak, melyben a tudósok meg-
osztják egymással a vírus géntérképét. 

A kutatók szerint az viszont szinte biztos, hogy az első hivatalo-
san azonosított betegek előtt már hetekkel, hónapokkal megje-
lent a vírus az egyes országokban.Legfeljebb a világ 10 száza-
léka kaphatta el a vírust jelen pillanatban. 

A minták genetikai elemzése alapján kiderült az is, hogy 

a vírus változik, de nem mutálódik gyorsabban vagy lassabban, 
mint az várható volt. 

Francois Balloux, a University College London genetikai intéze-
tének kutatója a CNN-nek elmondta, hogy nem találtak 

https://infostart.hu/cimke/koronav%C3%ADrus
mailto:info@inforadio.hu?subject=https://infostart.hu/tudomany/2020/05/06/a-virus-mutacioi-egyelore-nem-rontjak-a-helyzetet
https://edition.cnn.com/2020/05/05/health/genetics-coronavirus-spread-study/index.html
https://www.portfolio.hu/gazdasag/20200506/jo-hir-erkezett-a-mutans-koronavirusrol-es-megcafoltak-egy-elterjedt-elmeletet-430182
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bizonyítékot arra, hogy a vírus mutációjával gyorsulna a terje-
dése vagy a megváltozott vírus súlyosabb tüneteket okozna. 

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható! 

Nyitókép: MTI/AP/NIAID-RML 

Találtak egy antitestet, ami megbéníthatja a 
koronavírust 
ORIGO 2020.05.04.  

Kutatók egy csoportja olyan antitestet azonosított, ami képes 
lehet blokkolni a SARS-CoV-2 koronavírus működését. A ran-
gos Nature Communications folyóiratban bemutatott ellen-
anyagot egyelőre csak laboratóriumi sejttenyészeteken pró-
bálták ki, de a szakértők szerint a molekula ígéretes alapja le-
het egy új antitest-terápia kifejlesztésének. 

A publikációban ismertetett ellenanyag egy úgynevezett hu-
mán monoklonális antitest. Monoklonális antitesteknek nevez-
zük azokat az immunfehérjéket, melyek egyazon immunsejtte-
lepben (klónban) termelődtek. 

A felfedezés – ami a holland Utrechti Egyetem, az Erasmus 
Egészségügyi Központ és a Harbour BioMed biotechnológiai 
vállalat együttműködésével valósult meg – részben egy korábbi 
kutatáson alapul; 2002-2003 között a kutatók egy régebbi 

koronavírus, a SARS-CoV ellen kerestek antitesteket. Ezek kö-
zött most sikerült ráakadni egy olyan molekulára, ami az új ko-
ronavírust, vagyis a SARS-CoV-2-t is képes semlegesíteni. 

Ez a semlegesítő antitest megváltoztathatja a fertőzés folyama-
tát a gazdatestben, támogathatja a vírus kiürülését a szervezet-
ből, illetve védheti a kórokozótól a fertőzésen még át nem esett 
személyeket"– írta az EurekAlert tudományos hírgyűjtő oldalon 
megjelent közleményben Berend-Jan Bosch, az Utrechti Egye-
tem munkatársa, aki egyúttal a tanulmány társszerzője. 

Bosch szerint a monoklonális antitest egy olyan fehérjedomén-
hez kötődik, ami mind a SARS-CoV-nál, mind a SARS-CoV-2-nél 
jelen van, ezért tudja mindkét kórokozót semlegesíteni.A meg-
figyelés alapján nem zárható ki, hogy az immunfehérjét más, 
jövőben támadó koronavírusok ellen is be lehet majd vetni. 

A felfedezés egyelőre csak az első lépcsőfoka egy új, COVID-19 
elleni antitestkezelés kidolgozásának, a kutatómunka követ-
kező állomása az ellenanyag alaposabb megismerése lesz. 

https://infostart.hu/cimke/koronav%C3%ADrus
https://www.nature.com/articles/s41467-020-16256-y
https://www.eurekalert.org/emb_releases/2020-05/uu-rrd050120.php
https://www.eurekalert.org/emb_releases/2020-05/uu-rrd050120.php
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Antitestek kötődnek egy koronavírussal fertőzött sejthez
 FORRÁS: SCIENCE PHOTO LIBRARY VIA AFP/DESIGN 
CELLS/SCIENCE PHOTO LIBRARY/DESIGN CELLS/SCIENCE 
PHOTO LIBRA 

A terápiás antitesteket jellemzően előbb állatokban állítják elő, 
majd "humanizálják", azaz úgy módosítják őket, hogy emberek-
ben is problémamentesen tudjanak működni. Segíti a szakértők 
munkáját, hogy az újonnan leírt antitest már "teljesen emberi", 
nincs szükség további jelentős átalakításra, ami egyrészt gyor-
sítja a fejlesztési folyamatot, másrészt biztonságossá teszi az 
immunfehérje alkalmazását. 

Ez egy úttörő jelentőségű kutatás"– mondta dr. Jingsong Wang, 
a Harbour BioMed alapítója és vezérigazgatója, aki szerint az 

ellenanyag humán sejtkultúrákban már bizonyított, most azt 
kell kideríteni, az embereket is megvédi-e a betegségtől. 

Az űrben senki sem hallja, ha köhögsz 

 

NAGY ATTILA KÁROLY INDEX.HU 2020.05.02.  

Az új típusú koronavírus okozta világjárvány az emberi élet min-
den területére hatással van, nem kivétel ez alól a tudományos 
élet sem. A nemzetenként eltérő szintű és szigorúságú korláto-
zások leginkább talán a nemzetközi összefogással megvalósuló 
kutatások elé gördítenek nem könnyen legyűrhető akadályo-
kat. Magyar kutatók is több nemzetközi tudományos együttmű-
ködésben vesznek részt, csak hogy a legfontosabb európaikat 
említsük: a genfi székhelyű CERN-től, az Európai Űrügynöksé-
gen keresztül, az ITER kísérleti fúziós erőművön át, a Pisa 

https://index.hu/szerzo/nagy_attila_karoly
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mellett működő VIRGO gravitációshullám-detektorig egy sor 
fontos tudományos műhelyben dolgoznak tudósaink. 

A járványhelyzetre minden nemzetközi szervezet kénytelen 
volt reagálni valamiképp, és megfelelő intézkedéseket hozni. Az 
alábbiakban magyar kutatók mesélnek arról, hogy átalakultak-
e a nagy nemzetközi programok, csúsznak-e a nagy projektek, 
milyen változás állt be a napi munkavégzésükben. 

A CERN-ben látszólag megállt az élet 

Svájcban pont Genf kanton az egyik legfertőzöttebb, ahol a 
CERN, azaz az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet, a részecs-
kefizikai kutatások európai szervezete, a világ legnagyobb ré-
szecskefizikai laboratóriuma működik. Svájban mostanáig csak-
nem harmincezer igazolt fertőzéses esetet és több mint 1700 
halottat tartanak számon, Genf kantonból 4785 esetet, és 244 
halottat jelentett a helyi hatóság. Mint azt Dovicsin-Péntek Csil-
lától, a Wigner Fizikai Kutatóközpont kommunikációs titkárától 
megtudtuk, a világ legnagyobb kutatóintézetében mintegy ti-
zenötezren dolgoznak, közülük többen is elkapták a fertőzést. 

Az Index január végén járt a CERN-ben, amely akkor még korlá-
tozások nélkül működött, tudtunk is beszélni sok magyar kuta-
tóval. Akkor még nem érződött a kibontakozó világjárvány elő-
szele se. Igaz, az irodákban, műhelyekben már egészségügyi fi-
gyelmeztető plakátokat lehetett látni, és a kínai kutatók, köztük 

a vuhani egyetem munkatársai már nem is tértek vissza az év 
végi szünetről - de rengetegen dolgoztak a különféle projekte-
ken és a menza is rendszerint zsúfolásig megtelt ebéd- és va-
csoraidőben a világ minden tájáról érkezett fizikusokkal, mér-
nökökkel. 

 

Általában a téli járványos időszakra figyelmeztető plakát a 
CERN-ben, január végén Fotó: Nagy Attila Károly / Index 

Szervezés alatt állt egy helyszíni forgatás is, amelyre március 
15. után pár nappal utaztunk volna, de addigra Svájcban elkezd-
ték bevezetni a kényszerű járványügyi korlátozásokat, így az 
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indexes videóriport is parkolópályára került. Maga a CERN már-
cius 20. óta az úgynevezett 3-as fokozatban működik: a labora-
tórium telephelyein csak olyan munkákat végeznek, amelyek a 
berendezések védelméhez és a biztonság szavatolásához szük-
ségesek. A munkatársak belépése szigorúan korlátozott, túl-
nyomó részt otthonról dolgoznak, 65 éven felüliek egyáltalán 
nem léphetnek be az intézetbe. 

Persze az, hogy a CERN-nek 15 ezer munkatársa van, nem je-
lenti, hogy ennyi ember hemzsegne egyszerre bármikor is a ku-
tatóintézet sok hektáron elterülő létesítményeiben. A részecs-
kegyorsítók irányítótermeiben, a föld alatti alagutakban, a ki-
szolgáló műhelyekben sem időben, sem térben nem tartózko-
dik egyszerre sok dolgozó. Nem véletlen, hogy a CERN-ben szü-
letett meg az internet mai formája, a kutatók nagyon hamar fel-
ismerték a számítógépes hálózatokban rejlő social distancing 
előnyeit. A kutatóközösség már a 2000-es évek legeleje óta in-
tenzíven használja a videokonferenciák lehetőségét, ezért a ki-
zárólagosan online kommunikációra való mostani átállás egyál-
talán nem jelentett problémát. Mindez érvényes az érdekelt 
magyar intézmények kutatóira is, a CERN-nel összefüggő hazai 
kutató- és fejlesztőmunka nem állt meg. 

 

Távkonferencia a CERN egyik nagy tárgyalótermében
 Fotó: Nagy Attila Károly / Index 

Természetesen van olyan projekt, amit hátráltat a vírus. A CERN 
gyorsítói és kísérletei jelenleg egy két évre tervezett felújításon, 
fejlesztésen, átalakításon esnének át, de a járványhelyzet miatt 
a munka több hónapot csúszni fog. A 2021 tavaszára tervezett 
újraindulás is későbbre fog tolódni. "A vezetők remélik, hogy a 
laboratóriumot fokozatosan, talán július folyamán újra meg 
tudják majd nyitni" – mondta ezzel kapcsolatban Siklér Ferenc, 
a Wigner Fizikai Kutatóközpont CMS csoportjának vezetője (a 

https://hse.cern/news-article/coronavirus-information-measures-and-recommendations
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CMS a Compact Muon Solenoid, a nagy hadronütköztető gyűrű 
(LHC) két nagy általános célú detektorának egyike). 

Barnaföldi Gergely Gábor, a magyar ALICE (az LHC négy nagy 
detektora közül az egyik) csoport vezetője is hasonló tapaszta-
latokról beszélt: "Az elmúlt másfél évben az egyes tagországok-
ban – így Magyarországon a Wigner FK-ban is – szinte éjjel-nap-
pal zajlottak a kutatások. Mi szerencsések vagyunk, hogy min-
den kísérleti fejlesztést leszállítottunk még januárban, így ná-
lunk nincs csúszás." 

A jelentős magyar részvétellel felújított TPC detektor visszahe-
lyezése a föld alatt lévő ALICE mérőkomplexumba március 11-
én történt volna meg, azonban most ez is több hónapot késik. 

A hatalmas, összeépített berendezések készen várják, hogy a 
CERN újra kinyisson. Az adatelemzés addig is a szokásos meder-
ben folyik, azonban nagy hiányosság, hogy több nemzetközi 
konferencia elmarad. Ezeket a több száz, több ezer fős esemé-
nyeket nem tudják pótolni az online megbeszélések. A CERN je-
lentős erőforrásokkal küzd a Covid-19 ellen és a Wigner ALICE 
Csoportja is hozzájárul erőforrásaival a küzdelemhez 

– mondta Barnaföldi Gergely Gábor, a Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont, Részecske- és Magfizikai Intézet Elméleti Osztályának cso-
portvezetője. 

Az űrben senki nem hallja, ha köhögsz 

Talán az űrkutatás területén a legszélesebb a nemzetközi 
együttműködés, és különösen így van ez az európai űrügynök-
ség, az ESA esetében, aminek 22 tagállama van – köztük Ma-
gyarország. Az orosz-amerikai űrverseny vége óta az űrkutatás 
a nagy nemzetközi kollaborációkról szól, a legnagyobb sikerek 
szinte kivétel nélkül nemzetek közötti együttműködésből szü-
lettek. 

Ami a járványhelyzetet illeti, van olyan terület, amire nincs ha-
tással a vírus. A folyamatban lévő projekteket gyakorlatilag kép-
telenség teljesen leállítani: az űrmissziók nem 1-2 évre szólnak, 
a már repülő űreszközöket – műholdakat, űrtávcsöveket, boly-
gószondákat – nem lehet ideiglenesen lekapcsolni. 

Ebből adódóan a kulcsfontosságú földi kiszolgáló létesítmé-
nyekben, irányítóközpontokban, laboratóriumokban nem állt le 
a munka, a szükséges védőintézkedések bevezetése mellett a 
szakemberek folyamatosan gondoskodnak az űreszközök nyo-
mon követéséről, a mérési adatok fogadásáról ebben a rendkí-
vüli helyzetben is. 

Az űrkutatás úgymond "puha" részét azonban ugyanúgy sújtják 
a járványügyi korlátozások, mint szinte minden mást. Ahogyan 
szinte mindenhol, az űrfizikával foglalkozó kutatócsoportoknál 
is lemondták a külföldi utazásokat. A kapcsolattartás és kapcso-
latépítés hagyományos útjai most nehezebbé, illetve 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=http%3A%2F%2Falice.kfki.hu%2F
https://againstcovid19.cern/actions
https://againstcovid19.cern/actions
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átmenetileg lehetetlenné váltak. Kialakulóban van egyfajta we-
bes konferenciaszervezés, a korábbi online workshopok, tele-
konferenciák mintájára, csak felfokozott intenzitással. 

"Ami minket, magyarokat most kimondottan érint, és igencsak 
közeleg, az az EGU (European Geosciences Union) 2020-as kon-
ferenciája" – mondta Dósa Melinda, a Wigner Fizikai Kutatóköz-
pont, Részecske- és Magfizikai Intézet Űrfizikai és Űrtechnikai 
Osztályának fizikusa. Az EGU az egyik leglátogatottabb föld- és 
bolygótudományi rendezvény, amit mostanáig minden tavasz-
szal Bécsben tartottak (csak hogy a méretét jelezzük: tavaly 
több mint 16 000 résztvevő regisztrált rá). 

Most webes konferenciára kellett váltani, és sajnos a szervezők-
nek erre nem volt sok ideje. Ugyanakkor egy online konferenci-
ának számos előnye van a hagyományossal szemben. Ha idő-
ben felkészülünk és átgondoljuk, akkor tényleg új műfajt lehet 
teremteni, ami nekünk, utazni kevésbé képes kelet-európaiak-
nak különösen hasznos lehet 

– tette hozzá az űrfizikai kutatócsoport munkatársa. 

 

Az Energiatudományi Kutatóközpont űrtechnológiai tesztla-
borja Fotó: Nagy Attila Károly / Index 

"Igyekszünk is minél többet ötletelni, hogy olyan webkonferen-
ciát tudjunk majd adott esetben magunk is szervezni, ami a jár-
vány után is megállja a helyét. Az a cél, hogy a két lehetőség 
kiegészítse egymást. Most mindenki azt várja, hogy sikerül az 
idei EGU, milyen tapasztalatokat szerzünk, és azok függvényé-
ben hogyan haladjunk tovább" – magyarázta a fizikus, aki sze-
rint egy online konferencia több embert tud elérni: akik valami 
ok miatt nem tudnak utazni (mozgáskorlátozottak, idősek, 

https://www.egu2020.eu/
https://www.egu2020.eu/
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családi vagy anyagi problémák, elfoglaltságok miatt), azok előtt 
is megnyílik ez a lehetőség. Nem mellesleg a tudományos anya-
gok megosztása is egyszerűsödhet, nyíltabbá válhat, az előadá-
sok anyagai egy kattintással elérhetővé tehetőek (szemben az 
eléggé elterjedt korábbi gyakorlattal, miszerint egy konferen-
cián nem illik vagy nem is szabad lefényképezni az előadók pre-
zentációit). 

"Az űrtechnológiában évek óta napi szinten használjuk a tele-
konferencia szoftvereket és távoli eléréseket. Emiatt a jelenlegi 
helyzetben a nemzetközi munka szinte nem is változott. Az ott-
honi munkavégzési kötelezettséggel a saját munkahelyünk el-
érése is távkapcsolattal folyik" – tudtuk meg Vizi Pál Gábortól, 
a Wigner Fizikai Kutatóközpont, Részecske- és Magfizikai Inté-
zet Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály Űrtechnológiai Kutatócso-
port fejlesztőmérnökétől. Ha valamilyen feladatot nem lehet 
távmunkában, home office eszközökkel elvégezni – márpedig 
egy űrtechnológiai kutatócsoport munkájára ez eléggé jellemző 
–, akkor marad a bejárás. A csillebkérci KFKI Campusán viszony-
lag könnyű betartani a járványügyi szabályokat: a munkahelyi 
belső tevékenység során mindenki a saját szobájában dolgozik 
(például szerel), és csak heti néhány személyes találkozásra van 
szükség például a fejlesztés alatt lévő berendezések összemé-
réséhez. 

Mivel rendszeresen elvégzik rajtunk a SARS-COVID-2 gyorstesz-
tet, ezért célszerűen ezek negatív eredménye után kerülünk sze-
mélyes kapcsolatba 

– mondta ezzel kapcsolatban Vizi Pál Gábor. A problémát a ku-
tatók számára igazából a nemzetközi személyes jelenlétet 
igénylő összejövetelek elmaradása jelenti, amit telekonferen-
ciák és webinárok formájában igyekeznek pótolni, illetve inten-
zíven használják a Skype-ot és a Messengert is. 

Levegőben lóg a LIGO-Virgo 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Ez a felfedezés örökre megváltoztatja a csillagászatot 

https://index.hu/tudomany/2017/10/16/gravitacios_hullam_neutroncsillagok_ligo_tobbcsatornas_csillagaszat_kozmologia/
https://index.hu/tudomany/2017/10/16/gravitacios_hullam_neutroncsillagok_ligo_tobbcsatornas_csillagaszat_kozmologia/
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Újabb gravitációs hullámot találtak, de ez most teljesen más: 
nagy kérdések megválaszolásához vezet. Minden eddiginél köz-
vetlenebb volt a magyar hozzájárulás. 

Az LVC, azaz a LIGO-Virgo amerikai-európai csillagászati kolla-
boráció 2015-től végzi gravitációs hullámok detektálását. A Wa-
shington állambéli LIGO detektort 2015-ben, míg a Pisa mel-
letti Virgo detektor továbbfejlesztett változatát 2017-ben kap-
csolták be. A 2017-ben fizikai Nobel-díjat érő első gravitációs-
hullám-észlelés adatainak feldolgozásában a Virgo is részt vett, 
a felfedezést a LIGO-Virgo kollaboráció közösen jegyzi. Húsz eu-
rópai kutatócsoport, a világ minden tájáról több mint 1200 ku-
tató dolgozik a tudományos együttműködésben, Magyarorszá-
gon az ELTE, a Szegedi Tudományegyetem és a Wigner Fizikai 
Kutatóközpont vesz részt a közös munkában – amit most a jár-
vány elég komoly mértékben akadályoz, elég ha csak azt néz-
zük, hogy a pandémiában leginkább érintett két ország, Olasz-
ország és az Egyesült Államok ad otthont a LIGO-Virgo hardve-
reinek. 

 

Infravörös közeli lézersugarat tükröző 42 kilogrammos tükör a 
Virgo detektorban, a fotó közepén egy kutató látható teljes vé-
dőfelszerelésben, ami az efféle érzékeny műszereknél amúgy is 
kötelező Fotó: Maurizio Perciballi / EGO/Virgo Collaboration 

A Wigner Fizikai Kutatóközpontban évtizedek óta folyik gravitá-
cióshullám-kutatás, 2008-ban az intézet csatlakozott is a Virgo 
tudományos együttműködéshez, amely egy lézerinterferomet-
rikus gravitációshullám-detektort üzemeltet a Pisa melletti Cas-
cina városában. A LIGO-Virgo nemzetközi tudományos együtt-
működés illetékesei most megállapodtak abban, hogy kialakult 

http://www.virgo-gw.eu/
https://index.hu/tudomany/2017/10/16/gravitacios_hullam_neutroncsillagok_ligo_tobbcsatornas_csillagaszat_kozmologia/
https://index.hu/tudomany/2017/10/16/gravitacios_hullam_neutroncsillagok_ligo_tobbcsatornas_csillagaszat_kozmologia/
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súlyos járványügyi helyzetre tekintettel felfüggesztik a 2019. 
április 1-én indított harmadik megfigyelési időszakot, tudtuk 
meg Vasúth Mátyástól, a magyar Virgo csoport vezetőjétől. "A 
harmadik időszakot egy teljes évre tervezték, és figyelembe 
véve, hogy 2019 októberében a detektorok fejlesztés miatt egy 
hónapra leálltak, 2020. április 30-án kellett volna befejeződ-
nie." 

Szerencsére mindez nem jelenti azt, hogy ez az időszak sikerte-
len lenne, sőt, Jo van den Brand, a Virgo együttműködés szóvi-
vője szerint az LVC együttes erőfeszítéseinek köszönhetően 
rendkívül sikeres volt: a GW190425 felfedezését, a GW170817 
észlelést követő második kettős neturoncsillag-rendszer gravi-
tációshullám-jelének megfigyelését már be is jelentették. Vas-
úth Mátyás még egy dologra felhívta a figyelmet, ami egy lai-
kusnak fel se tűnne: "Érdekes látni a hírhez csatolt képeken, 
hogy a vezérlőterem, ami máskor mindig tele van, most csak 
két emberrel üzemelt. Ez a járvány előtti időszakban elképzel-
hetetlen volt." 

 

Az olaszországi Advanced Virgo irányítóterme március 26-án, a 
megszokott 8-10 fő helyett csupán két munkatárssal   Fotó: 
Massimo D'andrea / LVC 

Ahogy szinte mindenhol, az LVC esetében is több, előzetesen 
megszervezett konferencia lemondásra került, ennek ellenére 
mindenki igyekszik alkalmazkodni az új helyzethez, a megbe-
szélések interneten folynak, a jól ismert online platformokon 
(Zoom, Skype stb.). Különleges eset, hogy az elmúlt hetekben 
online szavazásra is sor került, pedig ez eddig mindig csak sze-
mélyes jelenléttel volt elképzelhető. Így választották meg 
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például a Virgo új szóvivőjét is. A kutatásban sem állt meg az 
élet, vannak területek, amit távmunkában is remekül lehet fej-
leszteni, ilyen például az adatelemzés. Az eredmények kommu-
nikációjáért felelős csoport is nagyon aktív, megújul a honlap, 
frissítik a Wikipedia-cikkeket, a regisztrált diákcsoportoknak pe-
dig online előadásokat igyekeznek szervezni. 

GW190412: Két eltérő tömegű fekete lyuk összeolvadása – ez a 
friss hír is bizonyítja, hogy a járvány ellenére az élet nem állt 
meg a gravitációshullám-kutatásban. A GW190412-es észle-
lés még tavaly áprilisban történt, a bináris feketelyuk-rendszer 
gravitációs hullámainak észleléséről szóló hír viszont most je-
lent meg, hiszen az adatok kiértékelése hosszú időt vesz 
igénybe. A következő időszakban akár több ilyen bejelentés is 
történhet, mivel az adatelemzés a jelenlegi helyzetben is to-
vább folytatódik. 

Home office és ügyelet 

"A Wigner Fizikai Kutatóközpontban is kettős most a cél: egy-
részt továbbra is biztosítani szeretnénk a minél magasabb szín-
vonalú működést, az elméleti és kísérleti kutatási tevékenysé-
gek folytatását; másrészt szeretnénk megóvni kollégáink egész-
ségét" – mondta az Indexnek Dovicsin-Péntek Csilla, a Wigner 
Fizikai Kutatóközpont kommunikációs titkára. A Wigner FK en-
nek megfelelően ügyeleti rendben működik. Azok, akik 

munkájukat otthonról is el tudják végezni, home office stá-
tuszba kerültek, hiszen a cikkek írása, az adatelemzések, az ok-
tatás jelentős része távmunkában is megoldható. A laboratóri-
umok és a mérőműszerek üzemeltetése, illetve az intézet ad-
minisztratív működésének biztosítása érdekében rendkívüli 
ügyeleti rendet alakítottak ki, így a csillebérci kutató-létesít-
ménybe csak az ebbe beosztott dolgozók járnak be, és csak a 
feltétlenül szükséges létszámban és időszakban. 

 

Tisztasági szabályok a Wignerben Fotó: Nagy Attila Károly / In-
dex 

"Az ügyeletesek megfelelő védelméről az optimális elszepará-
lásukkal igyekszünk gondoskodni. A megbeszélések nálunk is 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.csillagaszat.hu%2Fhirek%2Fasztrofizika-hirek%2Faf-csillagok-vegallapotai%2Feddig-meg-nem-latott-tipusu-jelet-erzekeltek-a-gravitacioshullam-detektorok%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fttk.elte.hu%2Fcontent%2Fket-kulonbozo-tomegu-fekete-lyuk-bizonyitja-ujra-einstein-elmeletet.t.3213
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fttk.elte.hu%2Fcontent%2Fket-kulonbozo-tomegu-fekete-lyuk-bizonyitja-ujra-einstein-elmeletet.t.3213
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online csatornákon, a Wigner belső rendszerén történnek, 
MyCloud és LetsMeet szoftverek segítségével" – tette hozzá 
Dovicsin-Péntek Csilla. Az intézet informatikusai folyamatosan 
figyelik és fejlesztik ezeket a platformokat, hozzáigazítva azokat 
a helyi követelményekhez és körülményekhez, ennek köszön-
hetően a Wigneres kutatók csoportmunkája a nehéz körülmé-
nyek ellenére is hatékony és gördülékeny. 

"Természetesen a Wigner FK kutatóközössége is igyekszik ki-
venni a részét a vírusfertőzés leküzdésért vívott küzdelemből. 
Ezért hetekkel ezelőtt felajánlottuk a SZTAKI-val közösen a sza-
bad számítógép-kapacitásunkat a víruskutató csoportok szá-
mára, akiktől már több megkeresést is kaptunk. Ezen a felaján-
láson túl ismeretterjesztő anyagokkal igyekszünk segíteni a di-
gitális oktatást, valamint kollégáink által javasolt, kisebb projek-
tek is folyamatban vannak, amelyekkel hozzá tudnának járulni 
a járvány elleni erőfeszítésekhez" – mondta a kommunikációs 
titkár. 

A magfúzió nem áll le 

Érdekes fejlemény a világjárvány közepette, hogy pont ezekben 
a hetekben zárult le egy több mint fél éve tartó, radikális szer-
vezeti átalakulással járó folyamat, amelynek során a magyar fú-
ziós kutatások legnagyobb része áttelepült a Wigner Fizikai Ku-
tatóközpontból az Energiatudományi Kutatóközpontba (EK), az 

utóbbiban létrehozva a Fúziós Plazmafizika és a Fúziós Techno-
lógia Laboratóriumot. A járványhelyzet miatt a fizikai költözés 
oroszlánrésze még várat magára, de a kutatók és mérnökök re-
mélik, hogy a teljes költözési folyamat lezárulhat még az év 
vége előtt. Magyarországon nagyjából 50 ember foglalkozik fú-
ziós kutatásokkal teljes munkaidőben, mellettük körülbelül 10 
egyetemi hallgató vesz részt a munkában, ők a költözéstől füg-
getlenül dolgoznak tovább, ahogy korábban, közülük sokan táv-
munkában. 

 

Szabolics Tamás az általuk kifejlesztett plazmadiagnosztikai ka-
merával Fotó: Nagy Attila Károly / Index 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fmagfuzio.hu%2Fatkoltoztunk%2F
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"Továbbra is működünk, csinálunk mindent amit lehet. Én, 
ahogy legtöbb kollégám is, az összes számítógépet, amit hasz-
nálok, el tudom érni távolról is, tudok haladni a szoftverfejlesz-
tésekkel" – mondta az Indexnek Szabolics Tamás fejlesztő mér-
nök, aki a magfúziós kísérleti berendezések videó diagnosztika 
rendszereihez készít adatgyűjtő szoftvereket. 

"A megbeszélések persze online videón mennek, én egy héten 
egyszer azért bemegyek 3D-nyomtatni. Persze kicsit nehézke-
sebb, de megy minden munka, leginkább annak köszönhetően, 
hogy eleve úgy alakítottunk ki sok mindent, hogy távolról is tud-
junk dolgozni. Azért, amikor bemegyek, az jobb, például öt mo-
nitoron tudok dolgozni egy helyett, szóval van különbség. Ab-
ban is más ez a helyzet, hogy teljesen kitolódott a munkaidő, 
itthonról többet dolgozunk. Reggel 8 körül gép bekapcs' és este 
8-ig 9-ig simán nyomjuk. Én még éjfél körül is válaszolgatok 
emailekre.” 

A magyar fúziós laborban fejlesztett diagnosztikai berendezé-
sek közül egy nagy sebességű felvételek készítésére alkalmas 
kamerát nemrég szereltek be egy japán kísérleti tokamakba. A 
járványhelyzet ebbe is beleszólt, eredetileg ugyanis a magyar 
mérnökök is jelen lettek volna a szerelésnél, végül egy magyar 
kiutazott Japánba, de neki is dolgavégezetlenül, idő előtt vissza 
kellett térnie, mert kezdték lezárni a határokat. Mindeközben a 
Dél-Franciaországban magyar mérnökök és fizikusok 

részvételével épülő kísérleti fúziós erőmű, az ITER munkálatai a 
járvány miatt félgőzzel ugyan, de zajlanak. Miközben az ITER-
projektben dolgozó nemzetközi fúziós szakemberek zöme táv-
munkában végzi munkáját, az építkezés helyszínén lassan meg-
kezdik az ITER szívének, a reaktornak az összeszerelését, elké-
szültek ugyanis a fúziós kamrát körülölelő 30 méter átmérőjű 
kriosztát fő darabjai, és a fenékdarabot át is vitték már a hatal-
mas összeszerelő csarnokba. 

KAPCSOLÓDÓ 

 

Ha az első reaktor kudarcot vall, vége a történetnek 

Kánaán lesz, vagy zsákutca? A Franciaországban épülő kísérleti 
fúziós erőműről beszélgettünk három, ott dolgozó magyar mér-
nökkel, akik nem rejtették véka alá véleményüket. 

https://index.hu/techtud/2019/09/25/iter_interju_magyarokkal/
https://index.hu/techtud/2019/09/25/iter_interju_magyarokkal/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Findex.hu%2Ftechtud%2F2019%2F09%2F20%2Fhatborzongato_ott_allni_ahol_a_szazmillio_fokos_plazma_fortyog_majd%2F
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.iter.org%2Fnewsline%2F-%2F3423
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.iter.org%2Fnewsline%2F-%2F3423
https://index.hu/techtud/2019/09/25/iter_interju_magyarokkal/
https://index.hu/techtud/2019/09/25/iter_interju_magyarokkal/
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(A fenti körkép összeállításában oroszlánrésze volt Dovicsin-
Péntek Csillának, a Wigner Fizikai Kutatóközpont kommuniká-
ciós titkárának, segítségét ezúton is hálásan köszönjük.) 

Olyan sokkot okozott a koronavírus a világ 
energiarendszerében, amire eddig nem volt 
példa 

 

Major András Portfolio signature 2020. május 02. 17:25 

A koronavírus-járvány megfékezésére világszerte hozott korlá-
tozó lépések rendkívüli mértékben hatottak az 

energiarendszerre, kínálati és keresleti sokk kombinációját 
idézve elő. A megszorítások nyomán fellépő recesszió hatására 
a világ energiaigénye és szén-dioxid-kibocsátása korábban nem 
látott zuhanást mutat, az energiamixben pedig alapvető átala-
kulás megy végbe. Az energiaforrások közül a megújulók állnak 
ellen leginkább a válságnak, és az általános visszaeséssel szem-
ben 2020-ban is bővülést produkálhatnak - áll a Nemzetközi 
Energiaügynökség (IEA) új globális energiajelentésében. 

EZ AZ ELEMZÉS A PORTFOLIO SIGNATURE TARTALMAI KÖZÉ 
TARTOZIK. 

Május 11-től Signature tartalmainkat csak egyedi hozzáféréssel 
rendelkező olvasóink számára biztosítjuk. Tudj meg többet  

Míg március közepén a korlátozó intézkedések az energiafel-
használásnak még csak 5, április közepén már mintegy 50 szá-
zalékát érintették globális szinten. Ennek a megfelelően a kö-
vetkezmények is példátlanok: a legszigorúbb korlátozásokat 
bevezető országokban a heti energiaigény átlagosan 25 száza-
lékkal esett vissza, az első negyedévben pedig a globális ener-
giaigény 3,8 százalékkal mérséklődött éves összevetésben, en-
nek zöme márciusban realizálódott. Az enyhe időjárás is hozzá-
járult a csökkenéshez, különösen az Egyesült Államokban. 

A mobilitást, szociális és gazdasági aktivitást célzó megszorítá-
sok nyomán fellépő recesszió hatására a világ energiaigénye 

https://www.portfolio.hu/szerzo/major-andras
https://www.portfolio.hu/portfolio-signature
https://www.portfolio.hu/uzlet/20200101/portfolio-signature-a-legfontosabb-elemzesek-egyedi-hozzaferessel-428544
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2020-ban összességében 6 százalékkal eshet vissza, ami relatív 
értelemben az elmúlt 70 év legnagyobb csökkenése, abszolút 
értékben pedig a valaha volt legnagyobb zuhanás. 

ÉRZÉKELTETÉSÜL, A JÁRVÁNY GLOBÁLIS ENERGIAIGÉNYRE GYA-
KOROLT 2020-AS HATÁSA VÁRHATÓAN TÖBB MINT HÉTSZE-
RESE LESZ A 2008-AS PÉNZÜGYI VÁLSÁGÉNAK. A VILÁG ENER-
GIAIGÉNYE ÍGY IDÉN ANNYIVAL MÉRSÉKLŐDHET, MINT NÉMET-
ORSZÁG, AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG, FRANCIAORSZÁG ÉS OLASZ-
ORSZÁG ÖSSZESÍTETT 2019-ES ENERGIAIGÉNYE. 

 

Az egyes energiahordozók között a szén iránti kereslet csökkent 
a legradikálisabban, és az idei év első három hónapjában 8 szá-
zalékkal maradt el a tavalyi hasonló időszakáétól. A visszaesés 
nagy része Kínához fűződik, miután a koronavírus ebben az 

időszakban a szénalapú gazdasággal rendelkező ázsiai országot 
sújtotta legerősebben. A világ más részein ugyancsak visszaszo-
ruló szenet olcsó földgázzal, valamint a tovább bővülő meg-
újuló energiaforrásokkal pótolták. 

Az olajkeresletet ugyancsak nagy csapás érte. Nagyrészt a szál-
lítás-közlekedési ágazat aktivitásának zuhanásával az olaj iránti 
kereslet 2020 első negyedévében 5 százalékkal csökkent éves 
összevetésben. A földgázfogyasztás esése moderáltabb lehe-
tett, valamivel meghaladva a 3 százalékot, miközben az Egye-
sült Államokban és Európában óriási tartalékok halmozódtak 
fel az alacsony árak és az enyhe idő következtében is. Március 
végén a globális közúti szállítási aktivitás csaknem 50, a légi köz-
lekedés pedig 60 százalékkal maradt a 2019-es átlag alatt. 
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A források közül csak a megújulók iránti kereslet nőtt, az első 
negyedében 1,5 százalékkal, köszönhetően a támogató műkö-
dési környezet hajtotta kapacitástelepítéseknek, míg a meg-
újuló alapú áramtermelés 3 százalékkal bővült. (2019-ben több 
mint 100 GW új fotovoltaikus naperőmű és mintegy 60 GW 
szélerőmű kapacitás települt világszerte.) Miután a villamos-
energia-igény gyengülése a rosszul szabályozható megújuló ter-
melést alig érintette, ezek részaránya az ellátásban jelentősen 
megugrott, a 2019 első negyedéves 26 százalékról csaknem 28 
százalékra. A globális villamosenergia-termelés tehát nem csu-
pán az igények gyengülése, de az energiamix átalakulása miatt 
is jóval kevesebb szén-dioxidot bocsátott ki az idei első negyed-
évben, mint egy évvel korábban. 

 

TÖBB ORSZÁGBAN A MEGÚJULÓK BIZONYOS ÓRÁKBAN RE-
KORD MAGAS RÉSZARÁNYT ÉRTEK EL, ÍGY PÉLDÁUL MAGYAR-
ORSZÁGON, BELGIUMBAN, OLASZORSZÁGBAN, NÉMETOR-
SZÁGBAN ÉS AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK BIZONYOS RÉSZEIN – 
EMELI KI AZ IEA JELENTÉSE. 

Közben a villamosenergia-igény az első negyedévben 2,6 száza-
lékkal zuhant globálisan, de ez a legszigorúbb korlátozásokat 
bevezető számos országban a teljes lezárások alatt 20 százalék-
nál is nagyobb lehetett, miután az ipar és a kereskedelem fo-
gyasztáscsökkenése a háztartási fogyasztás növekedését mesz-
sze meghaladta. Utóbbi az otthon tartózkodás időtartamának 
növekedésével akár 40 százalékkal is megugorhatott Európa-
szerte március utolsó és április első hetében. 

Mindezek hatására a globális energiamix érdemben módosult: 
a szén részaránya az első negyedévben közel 1 százalékponttal 
23 százalék alá süllyedt, és míg az olaj és gáz részesedése lénye-
gében nem változott, a megújulók aránya több mint fél száza-
lékponttal 13 százalék közelébe emelkedett. 

Mi jöhet még? 

A „járványhatás” minden energiaforrást érinti, keresletükre a 
megújulók kivételével évtizedek óta nem látott csökkenés vár 
2020-ban, ami bizonyos esetekben az első negyedéves zuha-
násnál is nagyobb lehet: 
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Az olajkereslet 9 százalékkal, napi több mint 9 millió hordóval a 
2012-es szintre süllyedhet. Áprilisban a becsült csökkenés csak-
nem 30 százalékos volt, a globális kereslet így 1995 óta nem lá-
tott szintre esett vissza. Az év további részének olajkeresletét 
az újautó-eladások zuhanása is lefelé húzza, az EU-ban például 
márciusban 55 százalékkal kevesebb új autó fogyott, mint egy 
évvel korábban. A globális olajkereslet visszaépülése várhatóan 
fokozatos lesz, és még decemberben is elmaradhat az egy évvel 
korábbitól. A benzinfogyasztás 2020-ban 11, a dízelfogyasztás 
pedig 7 százalékkal mérséklődhet. 

 

A szén iránti igény 8 százalékkal csökkenhet 2020 egészében 
nagyrészt az éves villamosenergia-igény esésével összefüggés-
ben. A szén kilátásaival kapcsolatos bizonytalanság azonban az 

összes energiahordozó közül a legnagyobb, részben a felhasz-
nálás villamosenergia-szektorban való koncentrálódása, a szén 
kínai és indiai termelésben betöltött domináns szerepe, vala-
mint a megújulók jelentette fokozódó kihívás miatt. Hasonló 
okból a földgáz és nukleáris energia kereslete is tovább fog esni 
az év folyamán, előbbi 5, utóbbi 3 százalékkal múlhatja alul a 
2019-es szintet. 

 

A megújulók iránti igény mindeközben 2020-ban várhatóan 1 
százalékkal bővül majd, az alacsony működési költségek és a 
fenntarthatósági energiapolitikai intézkedések által is támo-
gatva. A kapacitás bővülésének üteme ugyanakkor lassul az el-
látási lánc járvánnyal összefüggő zavarai miatt. Miután a meg-
újulók 2019-ben átvették a vezető szerepet a széntől a villa-
mosenergia-termelésben, 2020-ban tovább növelik előnyüket. 
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A megújuló áramtermelés mintegy 5 százalékkal bővülhet 
2020-ban, ami azonban kisebb, mint amit a koronavírus-járvány 
kirobbanása előtt várt az IEA. 

A MEGÚJULÓ ALAPÚ TERMELÉS A GAZDASÁG VÁRTNÁL LAS-
SABB FELLENDÜLÉSE ESETÉN IS BŐVÜLNE, A MEGÚJULÓKAT A 
COVID-19 VÁLSÁG ELLEN LEGINKÁBB ELLENÁLLÓ ENERGIAFOR-
RÁSOKKÁ TÉVE. 

 

A villamos energia globális kereslete 2020-ban 5 százalékkal 
mérséklődhet 2019-hez képest, de bizonyos régiókban akár 10 
százalékkal is. Ez a járvány és az arra adott válaszok mellett attól 
is függ, hogy az egyes országok gazdaságában mekkora a súlya 
az iparnak és a szolgáltatásoknak; a nagyobb iparral rendelkező 
országokban a korlátozások kevésbé fogják vissza a villamos-
energia-keresletet. A villamosenergia-igény így az 1929-1933-

as nagy gazdasági világválság óta nem látott mértékben gyen-
gülhet idén, mely nyolcszorosan haladhatja meg a globális 
pénzügyi válság hatására 2009-ben tapasztalt csökkenést. 

 

A fentiek következtében a globális szén-dioxid-kibocsátás 2020 
első negyedévében 5 százalékkal elmaradt 2019 hasonló idő-
szakától. Az energiaigény esését meghaladó mértékű csökke-
nés magyarázata az, hogy a kereslet zuhanása a karbonintenzív 
energiaforrásokat súlyosabban érintette. 

AZ ÉV EGÉSZÉBEN A CO2-KIBOCSÁTÁS VÁRHATÓAN 8 SZÁZA-
LÉKKAL, 2,6 MILLIÁRD TONNÁVAL AZ EGY ÉVTIZEDDEL EZ-
ELŐTTI SZINTRE, 30,6 MILLIÁRD TONNÁRA MÉRSÉKLŐDHET - EZ 
MESSZE A VALAHA VOLT LEGNAGYOBB ÉVES 
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EMISSZIÓCSÖKKENÉS, HATSZOROSAN MEGHALADVA A GLOBÁ-
LIS PÉNZÜGYI VÁLSÁG ÁLTAL 2009-BEN ELŐIDÉZETT 0,4 MILLI-
ÁRD TONNÁS ESÉST. HA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ ÓTA A 
CO2-KIBOCSÁTÁS MÉRSÉKLŐDÉSÉT HOZÓ ÖSSZES ÉV CSÖKKE-
NÉSÉT ÖSSZEADJUK, AKKOR IS CSAK A FELÉT KAPJUK A 2020-
BAN VÁRHATÓ ÉRTÉKNEK. 

 

A Nemzetközi Energiaügynökség Global Energy Review 2020 
című jelentése, amely a Covid-19 válság globális energiaigényre 

és a CO2-kibocsátásra gyakorolt hatásait elemzi teljes terjede-
lemben angol nyelven innen tölthető le. 

Mindazonáltal, ahogyan a korábbi válságokat követően is tör-
tént, a gazdasági aktivitás visszaállásával a karbonemisszió akár 
a korábbinál is magasabb szintre emelkedhet, hacsak a gazda-
ságok újraindítását szolgáló beruházási hullámot nem használ-
juk egy tisztább és rugalmasabb energiainfrastruktúra kialakítá-
sára - fogalmaz a Nemzetközi Energiaügynökség. 

Címlapkép: Getty Images 

Mégis fordulatot hozhat a koronavírus-jár-
vány a klíma megmentésében 

 

Major András 2020. május 01. Gazdaság  

https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020?utm_campaign=IEA%20newsletters&utm_source=SendGrid&utm_medium=Email&mod=article_inline
https://www.portfolio.hu/szerzo/major-andras
https://www.portfolio.hu/gazdasag
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A koronavírus-járvány miatti korlátozások mellékhatásaként 
számos szennyező tevékenység, így a klímaváltozás fő felelősé-
nek tartott szén-dioxid globális kibocsátása is drámai mérték-
ben esett vissza. Ezt, az éghajlat szempontjából kedvező jelen-
séget az eddig megjelent prognózisok átmenetinek tartották, 
úgy vélve, hogy a gazdaság újraindításával hamarosan a kar-
bonemisszió is ismét emelkedésnek indulhat. A Goldman Sachs 
elemzői szerint viszont elképzelhető, hogy a mostani visszaesés 
már a nagyon várt, mindeddig azonban csak jóval későbbre va-
lószínűsített végleges fordulatot jelezheti, és már túl is lehe-
tünk a globális CO2-kibocsátás tetőzésén. 

A koronavírus-válság valószínűleg a valaha volt legnagyobb 
mértékű visszaesést idézheti elő az emberi eredetű szén-di-
oxid-kibocsátásban, amit alacsony karbonintenzitású gazdasági 
fellendülés követhet a Goldman Sachs szerint. A járványra 
adott válaszul, illetve annak terjedését akadályozandó április 
végéig 187 országban vezettek be a lakosság és a gazdaság gya-
korlatilag egészét érintő kormányzati korlátozó intézkedéseket. 
A szociális szolgáltatásokat, a közösségi életet és a közvetlenül 
a gazdasági aktivitást célzó intézkedések kevés pozitív mellék-
hatása között egyértelműen az élre kívánkozik az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának jelentős csökkenése. A Goldman 
Sachs elemzői szerint így 

IDÉN LEGKEVESEBB 5,4 SZÁZALÉKKAL ESHET VISSZA A VILÁG 
ENERGIAGAZDASÁGÁNAK KARBONEMISSZIÓJA, MELY A TELJES 
GLOBÁLIS ÜVEGHÁZGÁZ-KIBOCSÁTÁS MINTEGY KÉTHARMA-
DÁT TESZI KI. EZ KÖRÜLBELÜL ÖTSZÖR NAGYOBB CSÖKKENÉST 
JELENTENE, MINT AZ, AMELYET A 2008-AS GAZDASÁGI VILÁG-
VÁLSÁG IDÉZETT ELŐ. 

A CO2-kibocsátás zuhanása azonban jóval nagyobb is lehet en-
nél, attól függően, hogy a szállítási ágazat és az ipari aktivitás 
tervezett és nem tervezett visszaesése meddig tart. Eddig az 
volt a jellemző, hogy ha egy-egy válság hatására az energiater-
meléssel és -felhasználással kapcsolatos emisszió gyengült is, a 
krízist követően rendre visszapattant, vagyis ismét magasabb 
szintre állt be - emlékeztet a Goldman. Ez azzal együtt igaz, 
hogy a nagy válságok után a karbonintenzitás mindig javult az 
1970-es évek óta, vagyis az egységnyi bruttó hazai termék elő-
állítása során kibocsátott üvegházhatású gáz mennyisége 
rendre csökkent. 

A MOSTANI VÁLSÁG AZONBAN MÁS LEHET A KORÁBBIAKNÁL 
ABBÓL A SZEMPONTBÓL IS, HOGY EZUTÁN MÁR NEM FELTÉT-
LEN FOG A KRÍZIST MEGELŐZŐ SZINTRE VISSZATÉRNI A CO2-KI-
BOCSÁTÁS - ÁLLÍTJÁK A GOLDMAN ELEMZŐI. AMENNYIBEN 
ELŐREJELZÉSÜK HELYTÁLLÓ, A VILÁG MÁR MAGA MÖGÖTT 
HAGYHATTA AZ EMISSZIÓS CSÚCSOT, AMINEK A KLÍMAVÁLTO-
ZÁS ELLENI HARC SZEMPONTJÁBÓL IS ÓRIÁSI JELENTŐSÉGE 
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LEHET. MÉRTÉKADÓ ELŐREJELZÉSEK SZERINT UGYANIS AHHOZ, 
HOGY AZ EMBERISÉG ELKERÜLHESSE A KATASZTROFÁLIS MÉR-
TÉKŰ KLÍMAVÁLTOZÁST, KÖRÜLBELÜL AZ ÉVSZÁZAD KÖZEPÉRE 
KARBONSEMLEGESSÉ KELL ALAKÍTANIA A GAZDASÁGOT, 
AMELY CÉL ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN NAGYJÁBÓL 2020-TÓL FOKO-
ZATOSAN LEJJEBB ÉS LEJJEBB KELL SZORÍTANIA AZ ÜVEGHÁZ-
HATÁSÚ GÁZOK KIBOCSÁTÁSÁT. 

 

A korábbi, a koronavírus-járvány kitörése előtt készült prognó-
zisok szerint ugyanakkor meglehetősen csekély volt rá az esély, 
hogy 2020 körül valóban bekövetkezhessen a fordulat. Az Ég-
hajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) legutóbbi becslése 
szerint a globális üvegházgáz-emisszió tetőzése ennél optimista 
esetben is egy évtizeddel később, valamikor 2030 körül követ-
kezhet be. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) februárban 
közzétett kutatása viszont azt mutatta, hogy az energiával kap-
csolatos globális karbonemisszió 2019-ben nem emelkedett, 

ami alapján elvileg akár túl is lehetünk a kibocsátás tetőzésén. 
Utóbb Faith Birol, az IEA ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott, 
hogy az energiatermelési mix átalakításában elért haladás 
eredményeképpen 2019-2020 akár az energiafogyasztással 
kapcsolatos szén-dioxid-kibocsátás csúcspontját jelölheti. 

 

A Goldman ugyanakkor hangsúlyozza, további jelentős erőfe-
szítésekre van szükség annak érdekében, hogy a következők-
ben is biztosíthassuk a globális üvegházgáz-emisszió klímavé-
delmi céloknak megfelelő gyors ütemű csökkenését. A folyamat 
tartóssága elsősorban attól függ, hogy a kormányok világszerte 
milyen utat választanak a gazdaság fellendítésére. A gazdaság-
élénkítő intézkedések lehetőséget kínálnak a zöld, tiszta ener-
giarendszer és fenntarthatóság további fejlesztésére, de - 

https://www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019
https://www.iea.org/articles/global-co2-emissions-in-2019
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különösen a feltörekvő országokban - a klímaszempontok át-
meneti háttérbe szorításával a szén és egyéb fosszilis források 
szerepének fokozása is az opciók között szerepelhet. Ma még 
ugyanis a világ legtöbb részén a megújulóknál olcsóbbnak szá-
mít a fosszilis alapú termelés - különösen ott, ahol az utóbbiból 
eredő szennyező tevékenység árát nem fizettetik meg például 
az európai kibocsátáskereskedelmi rendszerhez hasonló mó-
don. 

HOGY A KOCKÁZAT VALÓS, AZT JELZI, HOGY KÍNÁBAN MÁRCI-
USBAN FELÉRE VÁGTÁK VISSZA AZ ÚJ NAPERŐMŰVEK TÁMO-
GATÁSÁRA SZOLGÁLÓ IDEI KERETET, AZ ÚJ OFFSHORE SZÉL-
ERŐMŰVEK TÁMOGATÁSÁT PEDIG TELJESEN FELFÜGGESZTET-
TÉK, EZZEL IGYEKEZVE CSÖKKENTENI A KÖZPONTI KÖLTSÉGVE-
TÉS TERHEIT. 

A világ legnagyobb szén-dioxid-kibocsátójának, egyben meg-
újuló energia piacának számító Kína szerepe pedig több szem-
pontból is kulcsfontosságú: amennyiben a vírussal a világon el-
sőként megküzdő, ezért a gazdasági helyreállításban is legin-
kább előrehaladott állapotban lévő ázsiai óriás valóban a szén 
és a többi fosszilis energiaforrás előtérbe tolása mellett dönt, 
az az ország szén-dioxid-kibocsátásának ismételt növekedésé-
hez vezethet. De az igazi veszélyt az jelentheti, hogy egy ilyen 
kínai döntés egyben veszélyes precedenst teremthet más feltö-
rekvő államok számára is, elfogadhatóvá téve számukra is a 

szennyező energiaforrásokhoz való visszatérést - idézi a CNBC 
Bob Ward, a London School of Economics Grantham Research 
Institute on Climate Change igazgatóját. 

Erre tekintettel az éghajlatkutatók szerint fontos, hogy a klíma-
veszélyhelyzetet - akárcsak a koronavírus-járványt - globális 
egészségügyi válságként ismerjék el. A járvány utáni élet várha-
tóan már soha nem lesz olyan, mint azt megelőzően, a korona-
vírus pedig akár a gazdasági keretek alapvető átalakulását is 
maga után vonhatja. A járvány minden tragikus következménye 
mellett olyan új lehetőséget is nyitott a fenntartható gazdaság 
kialakítására, melyet még néhány hónappal ezelőtt sem láttunk 
előre - mondja Gail Whiteman, a Lancaster University fenntart-
ható gazdasággal foglalkozó kutató központja, a Pentland 
Centre igazgatója. Lényeges, hogy a kormányok világszerte 
megértsék, az éghajlatváltozást a járvánnyal szemben nem kor-
látozásokkal kell kezelni, hanem zöld növekedéssel, mely a gaz-
dasági növekedés és a szennyezés közötti kapcsolat felszámo-
lását, így a szén-dioxid-kibocsátás további csökkenését ered-
ményezheti - véli mások mellett Ward is. Amennyiben azonban 
a döntéshozók mégis a magas szén-dioxid-kibocsátással járó 
gazdasági újjáépítést választják, azzal még sérülékenyebbé te-
szik az emberiséget a klímaváltozás kockázataival szemben. 

Címlapkép: Getty Images 

https://www.caixinglobal.com/2020-03-11/china-to-slash-subsidies-for-renewable-energy-amid-drive-to-cut-state-support-101527138.html
https://www.caixinglobal.com/2020-03-11/china-to-slash-subsidies-for-renewable-energy-amid-drive-to-cut-state-support-101527138.html
https://www.cnbc.com/2020/04/20/the-coronavirus-crisis-means-we-may-have-already-reached-peak-carbon.html
https://www.cnbc.com/2020/04/20/the-coronavirus-crisis-means-we-may-have-already-reached-peak-carbon.html
https://www.cnbc.com/2020/04/20/the-coronavirus-crisis-means-we-may-have-already-reached-peak-carbon.html
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Látványos videó: így csökkent a repülőgépek 
száma Magyarország felett 

 

Üzlet 2020. május 02. Portfolio 

Látványos videót tett közzé pénteken régiónk repülési szokása-
inak gyors változásáról a légi közlekedés biztonságát szabályozó 
Eurocontrol. 

Az elmúlt hetekben radikálisan csökkent a globális légiforga-
lom. Nem kivétel ez alól a kelet-közép európai régió sem. 

Az európai légiközlekedést irányító Eurocontrol pénteken lát-
ványos videóban mutatta be, milyen mértékű is ez a csökkenés: 

 

Míg korábban (a videó egy évvel ezelőtti adatokat vesz alapul) 
egy átlagos napon 2 ezer járat haladt át Csehország és Magyar-
ország, valamint 1500 Szlovákia légterén, a koronavírus okozta 
leállások miatt drasztikusan csökkentek ezek a számok a régió-
ban: 

• Csehországban 88; 

• Szlovákiában 85; 

• Magyarországon 86  

százalékkal csökkent a légtérhasználat. 

Néhány napja a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 
azt közölte, hogy a koronavírus-járvány miatt akár 

https://www.portfolio.hu/uzlet
https://www.facebook.com/watch/?v=3269128316430481&ref=external
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kétharmadával csökkenhet szeptemberre a légiközlekedést 
használó utasok száma. 

Trade-off 
A globális kapitalizmus rendszere fennállásának legveszélye-
sebb kutyaszorítójába került 

2020. MÁJUS 4. Bogár László 

Átváltási arány, talán így lehetne lefordítani a címben szereplő 
közismert angol kifejezést, s mostanában egy minden eddiginél 
különösebb értelmezésben használják a globális beszédtérben 
megszólalók. Ha minden szépítgetés és csomagolás nélkül pró-
báljuk megfogalmazni ennek a lényegét, akkor azt kellene át-
váltási arányban kifejezni, hogy pénzben mérve mennyit is ér 
egy ember élete. Első hallásra ez egy felháborítóan erkölcstelen 
kérdés, hisz teljesen kézenfekvő a válasz: az emberi élet nem 
fejezhető ki pénzben, vagyis végtelen mennyiségű pénzt is ké-
pesek vagyunk (vagyis inkább csak lennénk) megadni azért, 
hogy egy ember életét megmentsük. Pláne, ha az az élet a sajá-
tunk vagy közeli hozzátartozónké. 

De, merül fel a sajnos jogos kérdés, van-e (lehet-e egyáltalán) 
végtelen mennyiségű pénz? A kérdés persze költői, hisz ponto-
san tudjuk a választ. És ha a teljesen jogos erkölcsi felháborodás 
első hullámán túl vagyunk, akkor egy kicsit elcsitulva mégiscsak 

el kell kezdeni számolni. Merthogy sajnos az emberi világ min-
den anyagi-fizikai erőforrása véges, így a mostani világhelyzet-
ben, akár tudomásul vesszük ezt, akár nem, a rohamos gyorsa-
sággal szűkülő anyagi erőforrásokat úgy kellene elosztani, hogy 
– hogy is? Hát igen, ez itt a kérdés, hogy miképpen is kellene 
tehát ezeket az elosztási döntéseket meghozni. 

Az elsőt spontán módon a világ valamennyi országának kormá-
nya meghozta már, ez az élet anyagi újrateremtése nagy rész-
ének a leállítása volt, annak érdekében, hogy a járvány terje-
dése legalább annyira lelassítható legyen, hogy csak az elvisel-
hetőség határáig terhelje meg az egészségügyi rendszert, 
amelynek kapacitásai ismét csak végesek. Mert ha az egészség-
ügyi rendszer a kezelhetetlen csúcsterheléstől összeomlik, ez-
zel minden odavész. 

Ezt a döntést tehát egészen egyszerűen nem lehetett nem meg-
hozni (bármekkora is az ezért fizetendő, egyelőre ismeretlen 
ár), pedig már akkor sejthető volt, hogy mindez egy olyan glo-
bális láncreakciót indít el, amelynek végét senki sem látja. Nem 
is láthatja, mert globalizált világunk komplexitása már messze 
túl van azon a határon, ahol ezt még kézben tarthatnánk. 

Ahhoz ugyanis, hogy kézben tartható legyen, rendkívül pontos 
információkkal kellene rendelkeznünk róla, de itt belép az az 
ontológiai bizonytalanság, hogy a pontos információk 

https://www.magyarhirlap.hu/szerzo/bogar-laszlo
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megszerzéséhez, feldolgozásához és a válasz kimunkálásához 
idő kell. Ám ez alatt az idő alatt, lévén szó egy kihívás („gerjesz-
tés”) hatása alatt álló komplex rendszerről, maga a rendszer 
olyan mértékben módosulhat, hogy mire cselekednénk, cselek-
vési stratégiánk már rég elavult, következésképp inadekvát 
lesz. 

Ezt a csapdát elméletileg sem lehet kikerülni, a gyakorlatban 
meg pláne nem. Ám a legmegrendítőbb és legbelső lényeg az, 
hogy maga az egész globális rendszer megy szembe magával az 
emberi élettel a „rendeltetésszerű” működése során is. Vagyis 
az emberi élet versus gazdaság ellentmondás és a trade-off, 
vagyis átváltási arány megtalálásának igénye eleve álságos. 

A rendszer középpontjában ugyanis eleve nem az ember van, 
hanem a profit, hisz a „the business of the business is the busi-
ness” logika azt diktálja, hogy a profit növelése érdekében bár-
mit meg lehet, sőt meg is kell tenni, bármi áron. És ebbe a bármi 
árba maga az emberi élet is beleértendő. A rendszer belső logi-
kájából adódóan az elvont ember csak mint a profittermelő gé-
pezet kiegészítő kelléke jelenik meg, engedelmes biorobotként 
üzemeltethető „munkaerő- és fogyasztóerő-állatként”. Amíg a 
rendszer képes az állandó szakadatlan növekedésre és ezzel 
legimititásának folyamatos újratermelésére, addig nincs is kü-
lönösebb baj, de ha a gépezet akadozni kezd a nagy válságok 
idején, azonnal oda a legitimitás. 

A mostani helyzet pedig minden eddiginél súlyosabb, mert 
nemcsak egyszerűen a lassulás okoz legitimitásvesztést, mint a 
közönséges válságok esetén, hanem ennél sokkal többről van 
szó: a rendszer sok száz éves fennállásának legveszélyesebb ku-
tyaszorítójába került. Vagy nyíltan és cinikusan bevallja, hogy 
számára az ember mindig is legfeljebb mint a rendszer – egy-
előre még – nélkülözhetetlen biológiai kellékeként tételező-
dött, és esze ágában sincs mindent leállítani csak azért, hogy 
emberi életeket menthessen meg ezzel. Vagy belátja, hogy mi-
vel az előző verzió társadalom-lélektani következményei ka-
tasztrofálisak lennének, ezért hajlandó a rendszer ideiglenesen 
teljes leállítására a járvány mielőbbi megfékezése érdekében. 

Csakhogy a kihívás olyan mélységű, hogy bármelyiket választja 
is, a globális kapitalizmus egész komplex rendszerének teljes 
összeomlását kockáztatja vele. És a lényeg éppen az, hogy most 
úgy kell igen rövid távon eldöntenie ezt a dilemmát, hogy – pon-
tosan a rendszer komplexitása következtében – eleve nem le-
het elég tér és idő arra, hogy a döntésének következményeit 
mérlegelni tudja. Vagyis a globális hatalomgazdaság urai most 
úgy kénytelenek az egész emberiség létezését alapvetően meg-
határozó döntéseket hozni, hogy ehhez elméleti értelemben 
sem lehet elégséges információjuk. 

A cikk elején feltett kérdésre nem csak erkölcsileg nem adható 
válasz. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy a világ belépett abba a 
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történelmi fázisba, ahol alapvető trendjeinek meghatározása, 
döntéseinek mérlegelhetősége és megalapozása kifutott azok 
kezéből is, akik elbizakodottan úgy vélték, hogy nekik erre örö-
kös felhatalmazásuk van. Azt, hogy ez milyen következmények-
kel jár majd, ma még hozzávetőlegesen sem tudjuk megmon-
dani. 

(A szerző közgazdász) 

A Kínából érkezett szállítmányokkal együtt 
veszélyes óriásdarazsak is partra szálltak 
Amerikában 
2020. május. 04. hvg.hu TECH 

 

A vespa mandarinia kimondottan agresszív természetű da-
rázsféle, a csípése az arra érzékenyeknél halálos is lehet. 

Újabb kényelmetlenséggel kényszerülnek szembenézni a koro-
navírus miatt amúgy sem nyugodt amerikaiak: a The New York 
Times cikke szerint egy Kínából érkezett teherhajóval együtt jó-
kora darazsak is partra szálltak korábban a nyugati parton, Wa-
shington államban. (Az, hogy a darazsak a hajóval együtt jöttek, 
nem bizonyított, de az igen, hogy a vespa mandarinia fajtáról 
van szó.) 

A vespa mandarinia, másik nevén ázsiai óriás lódarázs az ázsiai 
rovarok egyik leghíresebbje, emellett a mérete is figyelemre 
méltó: a testhossza akár 5 centi is lehet, de a királynő ennél va-
lamivel nagyobbra is megnőhet. A szakértők gyilkos óriásda-
rázsként hivatkoznak rá, mivel igen agresszív darázsféle, amely 
jellemzően csapatban támad. Íme egy közelebbi videó a faj egy 
példányáról: 

 

https://hvg.hu/tudomany
https://www.nytimes.com/2020/05/02/us/asian-giant-hornet-washington.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://www.nytimes.com/2020/05/02/us/asian-giant-hornet-washington.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes
https://youtu.be/_pcfwOxhT44
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A NYT által megszólaltatott kutató, a Kyoto Sangyo University 
munkatársa, Jun-icsi Takahasi azt mondta: az ázsiai lódarázs 
mérge önmagában nem halálos, ám ha valakit több szúrás ér, 
és pláne érzékeny az anyagra, a csípés halálos is lehet. A lóda-
rázs a sima méheket sem kedveli, rendszerint megtámadja és 
legyilkolja őket. Az amerikai lap említi is cikkében, hogy Wa-
shington államban találtak olyan méhkasokat, amikben a beto-
lakodók gyakorlatilag lefejezték az ott élő méheket. 

Az óriásdarazsak tavaly december óta okoznak egyre nagyobb 
gondot a nyugati államban. A fészkeiket folyamatosan kutatják, 
hogy megsemmisíthessék azokat. A kutatók munkáját valame-
lyest segíti, hogy az ázsiai lódarazsak nyughelyén állítólag olyan 
meleg van, hogy hőkamerákkal messziről is ki lehet szúrni azo-
kat. Így a felkutatásuk valamivel gyorsabb lehet. 

Friss kutatás bizonyítja: a vizeink mikromű-
anyaggal szennyezettek 
2020. április. 30. ZHVG 

Most először mutattak ki budapesti csapvízben is mikromű-
anyagot. A víz mellett ráadásul a beltéri levegővel és az elfo-
gyasztott élelmiszerekkel is kerül mikroműanyag a szerveze-
tünkbe. 

Zhvg 

 

A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a 
klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyel-
met kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. In-
nen új alrovatunk címe is: Zhvg. 

Sok a mikroműanyag-részecske a Dunában, és kimutatható a 
budapesti csapvízben is – állapította meg a Greenpeace leg-
újabb vizsgálata. A korábbi felmérések az ásványvizek mik-
roműanyag-szennyezettségét is kimutatták. A mostani eredmé-
nyekkel még egyértelműbbé vált: ki kell vezetni az egyszer hasz-
nálatos műanyagokat, és helyettük a sokszor használatos ter-
mékeket és a betétdíjas rendszereket kell visszahozni. 

A Greenpeace mikroműanyag-mérést végeztetett a WESSLING 
Hungary Kft. független laboratórium szakembereivel a Duná-
ban idén február 20-án és a Dunából parti szűréssel tisztított 

https://hvg.hu/gazdasag.zhvg
https://hvg.hu/cs/zhvg
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budapesti csapvízben február 6-án. A felmérésből kiderül: a 
Duna mikroműanyag-szennyezettségéért olyan műanyagok – a 
polietilén és a polipropilén – felelősek, melyek jellemzően az 
egyszer használatos csomagolóanyagok alkotóelemei is. A Du-
nában a korábbi vizsgálatokhoz képest mintegy háromszor 
több, köbméterenként 147 mikroműanyag-részecskét muta-
tott ki a vizsgálat. 

Budapesti csapvízben most először, a Greenpeace Magyaror-
szág megrendelésére vizsgáltak mikroműanyagot. Egy észak-
budai és egy csepeli iskolában vett 1500 liternyi ivóvízmintából 
előbbi esetében 7, míg az utóbbi esetben 10 részecske volt ki-
mutatható. A kapott eredmények hasonlóak vagy alacsonyab-
bak annál, amit más országok csapvízminőségi vizsgálatainál 
mértek, de egységes módszertan híján nehéz az összehasonlí-
tás. Ami biztosan megállapítható: a csapvíz mikroműanyag-
szennyezettsége jóval kisebb, mint az eddig vizsgált palackozott 
ásványvizeké. A Greenpeace mostani, nem reprezentatív mé-
rése azt mutatta ki, hogy napi 2,5 liter csapvizet fogyasztva át-
lagosan évi 5 műanyag szemcse juthat belénk. Ezzel szemben, 
egy 9 országból összegyűjtött, 259 palackozott vizet vizsgáló 
2018-as kutatás átlagosan 325 részecskét talált literenként a 
palackozott ásványvízben, míg egy német kutatás átlagosan 14 
részecskét mutatott ki az eldobható palackban forgalmazott 
vizsgált vizekben literenként. 

De a beltéri levegőből belélegzett évi több tízezer mikromű-
anyag-részecske vagy az élelmiszerekkel elfogyasztott mik-
roműanyagok mennyisége is jócskán meghaladja a most csap-
vízben kimutatott mikroműanyag-szennyezettséget. 

A belénk került mikroműanyagok egészségügyi hatását a WHO 
jelenleg is vizsgálja. Ami ismert kockázat: a mikroműanyagok-
ban lehetnek káros vegyi anyagok adalékként vagy az anyaghoz 
kötődve. 

A Greenpeace azt várja a kormánytól, hogy a koronavírus-jár-
ványt követő gazdasági talpraállás egyúttal az ökológiai és a klí-
maválságra is nyújtson megoldást – ellenkező esetben a jövő-
ben még nagyobb válságok sorozata éri majd a lakosságot. Át 
kell állni a mostani erőforrás-pazarló gazdaságról a bölcsőtől 
bölcsőig gazdaságra: szakítani kell az egyszer használatos kultú-
rával, maximalizálni kell a nyersanyag- és energiatakarékossá-
got, és arra kell törekedni, hogy ne keletkezzen gyakorlatilag 
semmilyen és semennyi hulladék. A járvány bebizonyította: a 
bolygónk és saját egészségünk védelme az első. 

A kerti zöldhulladék veszélyes a természetes 
élőhelyekre nézve! 
ORIGO 2020.05.04.  
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Sokan úgy gondolják, hogy a zöldhulladéktól megszabadulhat-
nak az erdő-mező szélén, hiszen azok úgyis csak növényi ma-
radványok, lebomlik, komposztálódik, nem okozhat bajt. Ho-
lott ez egyáltalán nem így van, ráadásul a zöldhulladék illegá-
lis elhelyezése éppúgy szabálytalan és büntetendő, mint a 
kommunális, vagy bármely más hulladék lerakása. 

Mi a probléma azzal, ha a zöldhulladékot kiteszem az erdő-
szélre? 

A kerti munkák során keletkező zöldhulladék gyakran a termé-
szetben köt ki. Ártatlannak néz ki, pedig az értékes természeti 
területeken nagy károkat tud okozni. Miért is? 

A száraz gallyak, levelek fokozottan tűzveszélyesek, ennek ve-
szélyeit talán nem is kell ragozni. A nagyobb méretű kupacok-
ban zajló bomlási folyamatok öngyulladáshoz is vezethetnek.  

A zöldhulladékkal olyan növények magját, sarját juttathatjuk a 
természetbe, amely ott tájidegen vagy invazív, elszaporodásuk 
esetén kiszorítják az őshonos növényeket. Folyamatos a küzdel-
münk az invazív fajokkal és számos kerti dísznövény is az (pl. 
fügekaktusz, kokárdavirág, selyemkóró, észak-amerikai kisvi-
rágú őszirózsák, japán keserűfű, kínai alkörmös, aranyvessző, 
bálványfa, zöld juhar és még hosszasan sorolhatnánk). A ker-
tünkből kikerülő talaj is tartalmazhatja a nem kívánatos fajok 
szaporító képleteit. Elég egy gyökér-, illetve gumó maradvány 

ahhoz, hogy a nem kívánatos fajoknak kedvezzünk. Ugye ezt 
egyetlen gondos kertész sem szeretné? (A témában javasoljuk 
áttekinteni ezt a kiadványt: Mi nyílik a kertemben? 
https://www.dunaipoly.hu/uploads/2018-
10/20181030105428-mi-nyilik-a-kertemben-o1hmktxd.pdf) 

https://www.dunaipoly.hu/uploads/2018-10/20181030105428-mi-nyilik-a-kertemben-o1hmktxd.pdf)
https://www.dunaipoly.hu/uploads/2018-10/20181030105428-mi-nyilik-a-kertemben-o1hmktxd.pdf)
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FORRÁS: HTTPS://WWW.KNP.HU/HU/HIREK/A-KERTI-ZOLD-
HULLADEK-VESZELYES-A-TERMESZETES-ELOHELYEKRE-NEZVE-
119 

A zöldhulladék alatt elpusztul a természetes vegetáció.Lehet, 
hogy most úgy tűnik, nincs ott semmi értékes, de a földben vé-
dett növények, mint pl. hóvirág, csillagvirág, fekete kökörcsin, 
agárkosbor is lapulhatnak, arra várva, hogy előbújhassanak. 

 

Fekete kökörcsin (Pulsatilla nigricaus). Hazánk minden táján 
előfordul, a középhegységek sziklagyepjeiben éppúgy, mint a 
dombvidék löszgyepjeiben és az Alföld homokgyepjeiben. Az 
egész növény protoanemonint tartalmaz, ezért frissen és 
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szárazon is mérgező. FORRÁS: 
HTTPS://NG.HU/FOTO/ONOK-KULDTEK/2019/04/14/FEKETE-
KOKORCSIN-9/ 

A zöldhulladék kupacokba előszeretettel fészkelik be magukat 
az egerek és a patkányok, ők pedig vonzzák a rókákat. A fűnye-
sedékben és a hullott gyümölcsben szívesen turkálnak a vad-
disznók. Tekintve, hogy „gazdáik" általában lakóhelyük közelé-
ben válnak meg felesleges hulladékuktól, ne csodálkozzunk, ha 
a környező kerteket, baromfiudvarokat is meglátogatják ezek 
az állatok. 

Az illegálisan kihelyezett hulladékok elszállíttatása jelentős 
költséget ró a terület illetékes kezelőjére. Nem utolsósorban 
pedig esztétikailag is hagy maga után kívánnivalót. 

Mit tegyek a kerti hulladékkal? 

Akinek van rá helye a kertben, komposztáljon! Sok helyen 
utána lehet nézni a mikéntjének, nem ördöngösség. A kertünk 
pedig meg fogja hálálni!  

 

A komposztálással értékes humuszhoz jutunk, a talaj termé-
keny, a növények egészségesek lesznek. Ráadásul humuszban 
gazdag talaj jobban képes elnyelni a szén-dioxidot, így a klíma-
változás hatásait is lehet csökkenteni. FORRÁS: 
HTTPS://HUMUSZ.HU/HIREK/KOMPOSZTALAS-VAROS-
BAN/24479 

A helyben komposztálás nem mindenkinek megoldható. A leg-
több településen a zöldhulladékot is elszállítják az erre biztosí-
tott gyűjtőedényekben. Végső esetben egy hulladékudvarba is 
elvihetjük, az sem nagyobb fáradság, mint elvinni egy termé-
szeti területre. 

A Kuskunsági Nemzeti Park anyaga 
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Az eddigi legmagasabb koncentrációban fe-
deztek fel mikroműnyagot a tengerekben 

 

2020. május. 04.  ZHVG 

A műanyag mikroszemcsék minden eddiginél nagyobb kon-
centrációját mérték a kutatók a Földközi-tenger fenekéről 
vett mintákban, de valószínűsítik, hogy máshol is ugyanilyen 
mértékű lehet a szennyezés. 

A világ egyik legsürgetőbb problémája a környezet védelme, a 
klímaválság, a fenntarthatóság. Ezekre nekünk különös figyel-
met kell fordítanunk, ezért kiemelt helyen is kell kezelnünk. In-
nen új alrovatunk címe is: Zhvg. 

A Manchesteri Egyetem kutatói Olaszország közelében vettek 
üledékmintákat: volt olyan, amelyben négyzetméterenként 1,9 
millió műanyagdarabkát is találtak. Tanulmányuk a Science tu-
dományos lap aktuális számában jelent meg. 

A mikroműanyag-darabok között ruházati és más szintetikus 
textíliák szálai, valamint az évek során széttöredező nagyobb 
tárgyak apró részecskéi voltak. A kutatók az eredmények alap-
ján úgy vélik, a műanyag mikroszemcsék – vagyis az egy milli-
méternél kisebb darabkák – a tengerfenék egyes helyein kon-
centrálódnak, a mélytengeri áramlatok szállítják őket oda. 

"Az áramlatok építik az úgynevezett uszadékrétegeket, gondol-
junk csak a víz alatti dűnékre, amelyek akár több tíz kilométer 
hosszúak és több száz méter magasak is lehetnek. Ezek a Föld 
legnagyobb üledékhalmai között vannak. Döntően igen finom 
iszapból állnak, ezért sejtettük, hogy találunk bennük mikro-
szemcséket" – mondta Ian Kane, a nemzetközi kutatócsoport 
vezetője. 

A számítások alapján évente nagyjából 4-12 millió tonna mű-
anyag szemét ömlik az óceánokba, főként a folyókból. Gyakran 
lehet olvasni a víz színén úszó szeméttömegről, a tudósok sze-
rint azonban ez a látható réteg mindössze az egy százalékát 
képviseli a tengerekben rejlő hulladéknak, a többi 99 százalék-
ról nem tudni, merre lehet. Szinte biztosra veszik, hogy 

https://hvg.hu/gazdasag.zhvg
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valamennyi a tengeri élőlények gyomrába jutott, de a nagyobb 
része összetört és egyszerűen elsüllyedt. 

A kutatásban használt minták az Olaszország, Korzika és Szardí-
nia közötti területről származnak. A tudósok szerint a világ szá-
mos más helyén működnek hasonló áramlatok a mélyben, te-
hát amire rábukkantak, nem különlegesség. Aggasztónak talál-
ták, hogy ugyanezek az áramlatok szállítják az oxigént és a táp-
anyagokat a tengermélyi élővilágnak. 

Hidrotermális kürtők egész erdejét fedezték 
fel a Csendes-óceánban 
MOLNÁR CSABA index.hu 2020.05.04.  

A tengerfenék vulkanikusan aktív pontjain sok helyen a magma 
által hevített kőzetekkel találkozó tengervíz túlhevül, majd ami-
kor a 400 Celsius-fokos folyadék a hidrotermális nyílásokból ki-
áramlik, a benne oldott ásványi anyagok lerakódnak a nyílás pe-
remén. Így lassan kürtő vagy kémény alakul ki, amely akár 45 
méter magas is lehet. 

Azt már korábban is tudták, hogy az egyesült államokbeli Wa-
shington állam partjaihoz közel a tenger mélyén sok ilyen kürtő 
magasodik a fenék fölé. A nyolcvanas években már 47 kürtőt 
azonosítottak a környéken, de most a Monterey-öböl Akvárium 
kutatóintézetének (MBARI) kutató robot-tengeralattjáró 

segítségével a korábbiaknál sokkal részletesebb térképet készí-
tettek a tengerfenékről, és így további több mint 500 kürtőt fe-
deztek fel. Ezek ráadásul szinte erdőszerű sűrűséggel tornyosul-
nak a tengerfenéken, hiszen az összeset egy 14-szer 2 kilomé-
teres területen találták. 

 

A tengerfenékről készített háromdimenziós szonárkép, a maga-
sodó kürtőkkel Fotó: MBARI 

A hidrotermális kürtők legtöbbje 2300 évvel ezelőtt alakult ki, 
amikor a terület szeizmikus aktivitása rendkívül intenzív volt. A 
korábbi vizsgálatok során azonban alig láttak valamit a kutatók 
a mélyben, mivel a sötétség, illetve a vízben lebegő rengeteg 
ásványi szemcse miatt a távérzékelés szinte lehetetlen volt.  

https://index.hu/szerzo/molnar_csaba
https://www.livescience.com/hundreds-hydrothermal-vents.html
https://www.livescience.com/hundreds-hydrothermal-vents.html
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Az MBARI robot-tengeralattjárójának szonárja azonban rendkí-
vül magas (120 centiméteres) felbontással képes letapogatni a 
tengerfenék felszínét. Így összesen 572 darab, 3 méternél ma-
gasabb kürtőt azonosítottak (ez a legkisebb méret, amit a 
szonár felbontása megenged). A legtöbb kürtő 8 méternél ala-
csonyabb, de van közöttük 27 méteres is.  

 

Egy fekete füstölő, amely túlhevített folyadékot lövell a tenger-
vízbe, és a benne oldott anyagok a hideg vízzel érintkezve füst-
szerűen kicsapódnak Fotó: MBARI 

A felfedezett kürtőknek kevesebb mint a tizede aktív ma is (te-
hát áramlik belőlük túlhevített folyadék). Előbb-utóbb a kiváló 
ásványok ugyanis eldugaszolják a kürtő nyílását, így a folyadék 
keres magának egy másik repedést, ahol a felszínre törhet. A 
kialvó kürtők azonban ezután még sok száz évig állva 

maradhatnak. Az eddig felfedezett legnagyobb, 45 méter ma-
gas kürtő 1995-ben leomlott. 

Forradalmi felfedezés bizonyította be, hogy 
a dinoszauruszok tudtak úszni 

 

FB index.hu 2020.04.30.  

Alapjaiban rengetheti meg a dinoszauruszokról kialakított ké-
pet egy frissen megjelent tanulmány, melyben a kutatók meg-
dönthetetlennek tűnő bizonyítékot találtak arra, hogy a Spino-
saurusok egyik alfaja a farka segítségével hajthatták előre ma-
gukat a vízben. A Spinosaurus aegyptiacus ezzel az első ismert 
dinoszaurusz lett, ami képes volt az úszásra – írja a Science 
Alert. 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.mbari.org%2Fendeavor-hydrothermal-chimneys%2F
https://index.hu/szerzo/flachner_balazs
https://www.sciencealert.com/dinosaurs-could-swim-startling-spinosaurus-discovery-in-sahara-desert-suggests
https://www.sciencealert.com/dinosaurs-could-swim-startling-spinosaurus-discovery-in-sahara-desert-suggests
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Korábban a paleontológusok körében is népszerű volt az elmé-
let, mely szerint a szárazföldi dinoszauruszok némelyike vízi 
környezetben töltötte az életét. Az elmúlt évtizedekben aztán 
egyre kevesebben támogatták ezt a gondolatot, a legtöbb ku-
tató úgy vélte, hogy a nem röpképes dinók kizárólag szárazföl-
dön éltek. Azok számára, akik mégis hittek a vízi dinoszauru-
szokban, a Spinosaurusok tökéletes fogódzót jelentettek, az 
utánuk fennmaradt csontok némelyike ugyanis arra utalt, hogy 
legalább részben adaptálódtak a vízi élethez. 

Nizar Ibrahim, a University of Detroit Mercy kutatója kollégái-
val együtt korábban is pedzegette már, hogy a Spinosaurus 
aegyptiacus kiváló példa erre, annak a kutatásnak azonban töb-
ben is megkérdőjelezték az állításait. A Nature szaklapban most 
megjelent tanulmányban ugyanakkor Ibrahimék álláspontja 
szerint megdönthetetlen bizonyítékot sikerült találniuk arra, 
hogy a Spinosaurus aegyptiacus képes volt a farkával hajtani 
magát a vízben. A szakértő és csapata egy hatalmas, uszony-
szerű farokra alapozzák a feltevésüket, ami a Kréta időszakból 
származik, és Marokkó keleti részéről, a Szaharából került elő. 

A 90 és 100 millió év közé datált farokcsontok rámutatnak arra, 
hogy pontosan hogy nézhettek ki a Spinosaurusok, kibővítve ez-
zel az egyetlen fennmaradt csontváz alapján alkotott képünket. 
A tanulmány alapján a dinoszaurusz farkának különös, egyedi 
alakja van, a csontok pedig úgy strukturálódnak, hogy egy nagy, 

hajlékony, uszonyszerű szervet alkossanak, ami erős oldalirá-
nyú csapásokra lehetett képes. A kutatás során Ibrahim és csa-
pata arra jutott, hogy ezzel a farokkal  az állat akkora tolóerőt 
fejthetett ki, mint a ma is élő, hasonló szervekkel rendelkező 
gerincesek. 

Ez alapján úgy tűnik, hogy az eddigi legerősebb bizonyítékra 
bukkantak, ami azt bizonyítja, hogy a dinoszauruszok – vagy 
legalábbis ez az egy faj – képes lehetett az úszásra. Ibrahim sze-
rint ez a felfedezés végleg leszámolt az elmélettel, hogy a szá-
razföldi dinoszauruszok sosem merészkedtek vízbe, a Spinosau-
rus aegyptiacus ugyanis valószínűleg élete nagy részét vízben 
töltötte, és a prédáját is aktívan üldözte ott. A kutató szerint a 
felfedezés teljesen új távlatokat nyithat az őslénykutatásban, 
és nem egyszerűen hozzáad a narratívához, hanem új narratí-
vát indít, ami drasztikusan megváltoztatja azt, ahogy a dino-
szauruszokról gondolkodunk. 

 

 

https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fscience.sciencemag.org%2Fcontent%2F345%2F6204%2F1613
https://peerj.com/articles/5409/
https://dex.hu/x.php?id=index_techtud_cikklink&url=https%3A%2F%2Fwww.nature.com%2Farticles%2Fs41586-020-2190-3

