
LÉPÉSEK 27LÉPÉSEK26

SZEMLE

–, amely rég túllépett a zártságán, és a legkü-
lönfélébb tudományterületekkel lépett reakció-
ba. A földrajz nem ért véget, ahogy azt Richard 
O’Brian a kilencvenes évek elején megjelent 
Globális pénzügyi integráció: a földrajz halála 
című könyvében kifejtette, mondván, a gazda-
sági fejlődés szempontjából a földrajz már nem 
számít tényezőnek. Csizmadia Norbert amellett 
érvel, hogy a világ globális átrendeződésével 
összefüggésben felértékelődött a területi el-
helyezkedés. Peter Haggett 1972-ben megje-
lent Geográfia: A globális szintézis című, közel 
ezeroldalas munkájára hivatkozik, amelyet idő-
ről időre megújítva és átdolgozva adnak ki, és 
amely a mai földrajztudomány meghatározó 
munkájává vált. Haggett szerint a földrajz so-
kirányú kölcsönhatások vizsgálataként fogha-
tó fel. A földrajzi tér elemei hatással vannak a 
különböző társadalmi, gazdasági, demográfiai 
jelenségekre, vagyis a földrajz leírja a jelensé-
gek térbeliségét és a térrel kialakított kölcsön-
hatásrendszerét. A más tudományterületekkel 
kacsingató és azokkal reakcióba lépő földrajz-
nak azonban van egy korlátja: egyszerre csak 
egy adott geopillanatot tud kiragadni, mivel 
elsősorban a jelenségek térbeli és nem idő-
beli leírásával dolgozik. Innen pedig már csak 
egyetlen lépés, hogy feltegyük a kérdést: mi-
ért nem a jelenségek időbeliségét vizsgáljuk? 
Mondhatnánk, hogy a földrajzi tér elemei válto-
zatlanok, vagy emberi léptékkel mérve igen las-
san változnak, gondoljunk csak a kontinensek 
vándorlására, a hegységek képződésére vagy a 

Föld pályaelemeinek változására. Ebbe a képbe 
azonban nem fér bele az ember éghajlat- és 
tájátalakító munkája, amely az ipari forradalom 
óta egyre jelentősebb, és immár globális mére-
teket ölt. Hasonlóképpen hiányzik belőle a tőke, 
a személyek, az áruk és a szolgáltatások egy-
re gyorsabb, egyre kevesebb akadályba ütköző 
mozgása, a pénzpiacokat jellemző dinamiz-
mus, a hektikusan változó árfolyamok, tőzsde- 
és hangulatindexek.
A Geopillanat komplex szintézis, amelyből nem 
hiányzik az ökológiai nézőpont, és a természeti 
erőforrásokkal való felelős gazdálkodás is 
figyelmet kap. Ugyanez nem mondható el 
Thomas L. Friedman, Francis Fukuyama vagy 
Samuel P. Huntington világképéről, amelyekből 
részben vagy egészben nem számolnak azzal, 
hogy az energiatermelésünk, iparunk és a fej-
lett gazdaság az olcsó, könnyen elérhető, de 
véges fosszilis energiaforrásokra épül. A gaz-
dasági fejlődés, a globalizáció, a növekvő jólét 
motorja az exponenciálisan növekvő energia-
felhasználás és a gazdasági, ipari fejlődésbe 
vetett hit, vagyis hogy a Föld eltartóképessé-
gének korlátai kitolhatók a növekvő népesség 
szükségleteinek megfelelően. 
Ahogy halad az emberiség a Föld eltartóképes-
ségének korlátai felé, úgy egyre inkább felér-
tékelődnek a természeti erőforrások és azok 
térbeli elhelyezkedése, elosztása, gondoljunk 
csak az ivóvízhiánnyal küszködő országokra 
vagy az olajhatalmakra. Az éghajlat változása 
ugyancsak földrajzi mintázatokat mutat: egyes 

szigetországokat a tengerszint emelkedése ve-
szélyezteti, aszályok sújtanak számos fejlődő 
agrártársadalmat, míg más országok ivóvízellá-
tását fenyegeti aszály vagy a gleccserek olvadá-
sa, megint más országok tengeri kereskedelmét 
pedig élénkíti az Északi-sark jegének olvadása. 
Felértékeli a földrajz és a térbeliség szerepét a 
napjaink egyre több országot sújtó migrációs 
nyomás valamint az urbanizáció hatása, a váro-
sok felemelkedése a gazdasági prosperitás for-
rásának tekintett kreatív osztály által. Van még 
egy, elsőre talán megdöbbentő érve is Csizmadia 
Norbertnak a földrajz fontos szerepe mellett: ez 
az internet terjedése. Azt gondolnánk, hogy az 
információs társadalom korában csökken a föld-
rajzi tér jelentősége. Ezzel szemben a valóság az, 
hogy tudásunknak csak egy része, az úgyneve-
zett digitalizálható tudás áramoltatható globá-
lisan az információs technológia segítségével. 
Van viszont a tudásnak egy mélyebb dimenziója, 
amely csupán személyes, szemtől szembeni in-
terakciókkal adható tovább, és csak így termelő-
dik újra. Polányi Mihály ezt belefoglalt tudásnak 
(tacit knowledge) nevezte el. Ebben rejlenek az 
innováció, a termeléstechnológiák és a sikeres 
gazdasági működés valódi titkai. Ebben kiemelt 
szerepük van azoknak a nagyvárosoknak, ame-
lyek tudományos és innovációs központok és 
emberi találkozások sűrűsödési pontjai. Tegyük 
azonban hozzá, hogy az urbanizáció egy olyan 
folyamat, amely a fejlődő országokban rendsze-
rint az agrár-ipari átmenethez köthető, és köze-
lebb visz a növekedés korlátaihoz.

Fiatal tudósok kutatásaival az élhető város létrehozásáért
A Doktoranduszok Országos Szövetségének 
általános célkitűzése, hogy növelje a kutatók 
iparban és gazdasági ágazatban betöltött 
szerepét. Hosszú távú hatást kíván kifejteni 
az ipari, üzleti és akadémiai szférában azál-
tal, hogy ágazatok közötti kölcsönhatásokat 
gerjeszt, ezzel is támogatva a minél nagyobb 
arányú, projektalapú kutatási munka sikeres 
megvalósítását.
A hagyományos PhD-képzés korlátja, hogy ki-
sebb vagy nagyobb mértékben a lassan változó 
akadémiai szférába integrált. Ez különösképpen 
igaz például a műszaki tudományok egyes te-
rületeit tekintve. Sajnos az egyetemek többsé-
ge nem képes lépést tartani egy komoly piaci 
cég innovációs invesztícióival. Sok esetben a 
vállalatoknak a piacon való versenyképességük 
megtartásához, piaci részesedésük növelésé-
hez innovációs hajlandóságot kell mutatniuk. 
Ebből kifolyólag várhatóan jóval modernebb 
eszközpark vagy akár sikeresebb erőforrás-al-
lokáció jellemzi őket, mint egy kevésbé profito-
rientált szervezetet. Természetesen a vállalatok 
és az egyetemek e téren mutatott különbözősé-
ge elsődleges céljukkal könnyen magyarázható. 
Ezeknek a különbsége szem előtt tartásával si-
keres együttműködések alapozhatók meg.
Másrészről a globális trend a tudásalapú 
gazdaság létrehozása, ami Magyarországon 
is hatással bír. Egy intenzív foglalkoztatási-
arány-növekedést mutat. Vagyis többletigény 
jelenik meg a társadalom képzettebb hánya-
dának alkalmazásával kapcsolatban.
A munkaerő-piaci igény által mozgatott, a 
mindennapi életben valamiféle többlet- (ma-
teriálisabb, köznapibb) eredménnyel bíró 
doktori képzés jelentősen hozzájárulna a tu-
dományos teljesítmény társadalmi elismert-
ségének és elfogadottságának a fokozásához 
azáltal, hogy a tudomány eredményeit a min-
dennapi ember testközelből tapasztalhatja 
meg. A tudomány ily módon történő előtérbe 
kerülése egy önmagát gerjesztő folyamatként 
növelné a tudományt értő és művelő értelmi-
ség társadalmi szerepét.
Egyre növekszik a vállalati szektor igénye a 
képzett, innovációra fogékony szakemberek 
iránt. A tudás kritikus sikertényező már ma is, 
de a jövőben mindinkább az lesz nemcsak az 
egyén, hanem a vállalatok és társadalmunk 
számára is. Erre építve viszont sikeres „vállala-
ti” PhD-programokat hozhatunk létre.
Magyarországon például a költségtérítéses dok-
tori képzés hasonló érveken alapuló, közös ér-
dekek által vezérelt programként is felfogható. 

Sok esetben ugyanakkor a képzést támogató 
vállalatok nem megfelelően informáltak, és lé-
nyegében egy graduális képzéshez hasonlóan 
fogják fel a tudományos fokozat megszerzésére 
irányuló, felsőoktatásban eltöltött néhány évet. 
Természetesen van olyan eset is, hogy a doktori 
képzésben részt vevő egy kutatóintézetnél dol-
gozik, és az ott végzett kutatásai mellett folytat-
ja tanulmányait. Ennek a fordítottja is létezik az 
akadémiai területen dolgozó hallgató egy labo-
ratóriumnál vagy cégnél teljesíti gyakorlati kuta-
tásait vagy azok egy részét.
Nemzetközi kitekintésben, így például Német-
országban jó gyakorlatnak számít az, hogy je-
lentős, egyetemhez nem köthető kutatóintézeti 
hálózat működik. Ugyanitt külön adatbázisok 
segítik a (külföldi) diákok eligazodását a külön-
féle doktori programok és ösztöndíjak között. 
Ezeknél külön kategóriaként jelennek meg a 
vállalatoknál végezhető PhD-kutatások. A kuta-
tási területek meghatározása közös felelősség, 
amely a versenyszféra és az akadémiai szféra 
közötti együttműködés jó mércéje lehet.
Itthon a startupok több mint 27%-a tudomá-
nyos kutatáshoz köthető. Ezért nagyon fontos 
a doktori képzésben részt vevő kollégák és 
akár az általuk létrehozott piacképes tudás, 
produktum valódi hasznosulását segítő prog-
ramok megvalósítása.
A Doktoranduszok Országos Szövetségének 
Műszaki Tudományok Osztálya szervezésé-
ben egy ilyen rendezvény valósulhatott meg. 
Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Karán rendez-
ték meg a 2017. évi Smart City konferenciát.  
A 2015-ben indított kezdeményezést második 
alkalommal már nem kávéházi tudományos 
est formájában, hanem egy egész napos nem-
zetközi konferenciaként rendeztek meg.
A Smart City konferencia aktuális témákat vetett 
fel. Az előadók a társadalom mindennapjainak 
fontos kérdéseire keresték a válaszokat. Olyan 
kutatási témákat és eredményeket mutathatnak 
be a fiatal kutatók, doktoranduszok, amelyek kö-
zelebb viszik a világot a fenntarthatóbb, élhetőbb 
társadalmi struktúra létrejöttéhez.
A konferencia fővédnöke Prof. Dr. Stépán Gábor 
akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia 
Műszaki Tudományok Osztályának elnöke és 
Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Ka-
mara elnöke volt. A rendezvény plenáris ré-
szében szót kaptak: Prof. Dr. Stépán Gábor, 
Dr. Bitay Enikő, Prof. Dr. Rajnai Zoltán, Barabás 
Botond, Dr. Dalibor Dobrilović, Dr. Kovács Tünde 
Anna, Kulcsár Sándor és Dr. Lados Mihály. 

A nap második felében a fiatal kutatók legfris-
sebb kutatásaikról számoltak be több tudo-
mányterületet érintően. Az elhangzott témák 
közül néhány: 

 ∫ Albini Attila: A felhőtechnológiák elméleti 
vizsgálata

 ∫ Nyikes Zoltán: A digitális kompetencia, 
kulcs a jövőhöz

 ∫ Werner Gábor: Az emberi viselkedési minták 
kinyerése mesterséges intelligencia segít-
ségével

 ∫ Kiss Leizer Géza Károly: Katasztrófák során 
keletkező hulladékok biztonságtechnikai 
kérdései a folyami, tavi és tengeri közleke-
désben

 ∫ Bréda Gábor: Okos város okos tárgyalóinak 
biztonsági kihívásai

 ∫ Hell Péter: Drónok az okos városban

A téma a konferencia kulcsgondolata az volt, 
hogy a doktoranduszok kutatásaikat és mun-
kájukat a társadalmi hasznosság jegyében fog-
lalják össze. Az előadók a hallgatóság soraiban 
helyet foglaló, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó 
cégek képviselői, a tudományos ismeretterjesz-
tő média tagjai, a szenior kutatók és az egyetemi 
hallgatók a tudomány mindennapi hasznossá-
gát hangsúlyozhatták ezzel is megmutatva a fi-
atal kutatókban rejlő tudományos és gazdasági 
potenciált. A konferencia szervezőinek célja volt 
az is, hogy a junior szakértők munkáinak na-
gyobb jelentőséget tulajdonítva, rámutassanak 
a tudomány és a meglévő szürkeállomány vál-
lalatok által kiaknázható lehetőségeire.
Összegzésképpen elmondható, hogy a vállalati 
szektor (versenyszféra) és az akadémiai szféra 
tudományos együttműködésének elősegítése 
számos pozitív hozadékkal kecsegtet. Már a 
konferencia alkalmával is több felajánlás ér-
kezett a részvevők részéről. A közös munkára 
való lehetőség a doktoranduszok számára is 
hosszú távú előnyökkel járhat, tudományos 
és szakmai tekintetben egyaránt. A Smart City 
konferencia tehát a szakmaiságon túl remek 
fórum volt arra, hogy a doktorandusztársada-
lom tagjai és a konferencia részvevői lehető-
séget kapjanak az innovatív és jövőbe mutató 
kutatások megismerésére, valamit további tu-
dományos kapcsolatok kialakítására akár csak 
egy téma körüljárásával, azaz a Smart City, az 
élhető város létrehozása kapcsán.  

Tokody Dániel
elnökségi tag

Doktoranduszok Országos Szövetsége

KÖVET-HÍREK

Fiatal tudósok kutatásaival az élhető város létrehozásáért

Gondolatok, érzések, érzékelés, valóságpercepci-
ók, alternatív igazságok, tény- és fénytöredékek, 
nézőpontok, vélemények, sorsok meg komplexi-
tás, valószínűségek, véletlenek és kiszámíthatat-
lanság... Most jöttök? Én már megyek! 
Az eseményhorizonton olykor képtelenül fel-
gyorsulnak a folyamatok. 
2016 júniusa és 2017 januárja között egy szép 
és izgalmas „projekt”, a KÖVET, a KÖVETelés 
és a KÖVETkeztetés része(se) lehettem. Ezért 
a lehetőségért és tapasztalatért köszönetet 
mondok Tóth Gergely barátomnak, kollégám-
nak és az egész KÖVET csipet csapatnak, 
mégúgy a KÖVET tagságának!
Ugyanakkor emelem cowboykalapom, és továb-
bállok. Taszító-vonzó erőmezők, fémparipák és 
jó szelek hajszolnak vissza a Vadnyugatra. Nyu-
gat-Kanadába, a fenséges Sziklás-hegység és a 
végtelen préri találkozásához, ahol gyermekeim 
élnek, tanulnak, dolgoznak, küzdenek, terveznek, 
és eközben rájöttek, hogy hiányzik nekik édesap-
juk, aki hosszú hónapokra eltűnt az idős nagy-

szüleiket ápolni. Most, hogy az „öregek” ismét 
jól vannak, a gyerekeknek apa kell! Meg személyi 
titkár, bankár, taxisofőr, tervezőmérnök, üzletfej-
lesztő, tanácsadó, figyelmes beszélgetőpartner, 
programszervező és mókamester. Apa. Aki fel-
tétel nélkül szereti őket. Akit ugráltatni lehet. Aki 
ugrál. Aki beledöglik, annyira hiányzik neki Amy és 
Max. Aki egyszerre sír és nevet. Akinek füttyente-
nek, s ő fut, szalad. Ha kell, szamurájkardot ránt. 
Csakis őértük!
Hát valami ilyesmi a helyzet. Dilinyós vagyok, nem 
vitás. A bolsi rendszer volt disszidense, nyugha-
tatlan, finnyás világutazó, aki szinte mindenütt 
jól érzi magát (ami célt magának tűz ki), de talán 
sehol sincsen már igazán otthon; megy ismét 
vissza a „lökött” pénzemberek, (olaj)bányászok 
és favágók világába. Meg megy a brit-kolumbiai 
„lótuszland” elvarázsolt álomvölgyeibe; utópista, 
fenntartható közössége(ke)t és rezilienciát fej-
leszteni, zöld gazdaság fejlődését meglovagolni, 
és – talán – prémium minőségű alkoholt desztil-
lálni. Meg majd ami éppen eszébe, eszembe jut.

Hogy jó volt-e a KÖVETnél? Hogy bánom-e? 
Hogy bárcsak inkább így meg úgy? Nem! Egy-
általán. Bánkódni maflaság. Előre kell nézni, 
tanulni tapasztalatainkból, hibáinkból, kudar-
cainkból, ahogy sikereinkből, és közben élvezni 
a mát, a MOSTot! Valahová, valakihez tartozni 
jó érzés. Szabadnak lenni legalább annyira! 
A KÖVETi hónapokban sok figyelemre méltó, tehet-
séges, klassz embert ismerhettem meg, és ezért 
örökké hálás leszek. A szervezetet komoly kihívá-
sokkal örököltem meg, és úgy gondolom, átlátha-
tóbban, pőrébbre vetkőztetve, őszintébben adtam 
tovább, illetve vissza Gergőnek, a KÖVET ötletgaz-
dájának, alapító atyjának és szellemi vezetőjének.
Sok sikert kívánok neki és ennek a különleges 
egyesületnek, amelynek missziója ma ugyano-
lyan érvényes, mint 21 éve, a megalakulásakor.
Isten áldjon mindannyiótokat! Jó egészséget, 
bátorságot, tisztánlátást és kitartást kívánok 
minden KÖVETőnek!
Budapest, 2017. február 15.

Robert (Robi) Nemeskeri

Búcsú a KÖVETtől és a KÖVETőitől 


