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megfelelő pályázati forrást tudjanak találni 
itthon is az elképzeléseik megvalósításához.

Milyen módon, forrásokból lehetne 
korszerűsíteni és fejleszteni a megfigyelési 
technikákat és a műszerparkot? 
Esetleg saját fejlesztésekre is gondol? 
Kapcsolatokra más intézetekkel, egyetemekkel?

Az intézet fő megfigyelőállomásán, Piszkéste-
tőn jelentős modernizációs program indul el 
az idén az Akadémia Lendület programjának 
támogatásával. A cél, hogy távcsöveink világ-
színvonalon, nagy hatékonysággal üzemelje-
nek, és képesek legyenek akár saját kezdemé-
nyezésű nagyobb program kiszolgálására, 
akár nemzetközi projektek részeként is dol-
gozni. Ezzel párhuzamosan azonban gondol-
kozni kell a továbblépésen is, ennek keretében 
elő kívánom segíteni a hagyományos foto-
metria mellett a nagy idő- és szögfelbontású 
megfigyelési technikák elterjedését. Továbbá 
szorgalmazni fogom az intézet saját műhe-
lyének teljeskörű modernizációját és fejleszté-
sét. Ez lehetővé tenné a saját műszerfejlesztést 
mind Piszkéstetőre, mind nemzetközi projek-
tek részére. Ennek forrását jelenleg még ke-
ressük, és folyamatosan próbálkozunk belföl-
di és külföldi pályázatokkal, közte EU FP7 
programokkal. A felújított piszkéstetői táv-
csövekre várunk felhasználókat, észlelőket a 
többi magyar kutatóhelyről, egyetemről is; a 
műszerfejlesztés területén pedig technológiai 
együttműködéseket kívánunk kialakítani 
más akadémiai fizikai intézetekkel és a Mű-
egyetemmel is.

Hogyan tervezi a külföldi tapasztalatcsere 
megerősítését, vannak-e erre konkrét 
elképzelései?

Tapasztalataim szerint nemzetközi együttmű-
ködés a személyes kapcsolatrendszeren ke-

resztül tud a leghatékonyabban megvalósul-
ni. Az egyetemi vagy a PhD-oklevél megszer-
zése után ma már nincs objektív akadálya 
annak, hogy a tehetséges fiatalok valamely 
neves külföldi intézetben dolgozzanak né-
hány évet, tapasztalatokat és kapcsolatokat 
szerezve. A kutatói karrier ezen külföldi fázi-
sát a pályakezdő kollégák esetében nagyon 
kívánatosnak tartom. Az a várakozásom és 
reményem, hogy a jövőben a meghirdetett 
állásokra rendszeresen fognak olyan magyar 
csillagászok is jelentkezni, akik már sikeresen 
eltöltöttek egy vagy két posztdoktori idősza-
kot jó nevű külföldi kutatóintézetekben. Ezek 
a kutatók azután itthonról is igyekeznek 
fenntartani külföldi kapcsolataikat, és diák-
jaikat, doktoranduszaikat is bevonják azokba. 
Meggyőződésem szerint ez a leghatékonyabb 
modell a külföldi tapasztalatcsere megerősí-
tésére. Természetesen hasonlóan fontos, hogy 
a kollégák részt vegyenek külföldi konferen-
ciákon (erre meglegyen a pénzügyi lehetősé-
gük), illetve külföldi kutatók is látogassák a 
Magyarországon szervezett konferenciákat.

Mit gondol, miért nőtt meg a társadalomban 
a kíváncsiság a csillagászat iránt?

Érdekes tény, hogy miközben a természettu-
dományos tárgyak iránt az utóbbi időben 
csökkent az érdeklődés, ez alól kivétel a csil-
lagászat. Ennek egyik oka, hogy a csillagásza-
ti kutatás frontvonalába a XXI. század elején 
olyan alapvető, világképformáló kérdések 
kerültek, mint a „két születés kérdése”: ho-
gyan született a Világegyetem, és hogyan 
született a Föld? Az elmúlt két évtized hihe-
tetlen technológiai fejlődése következtében 
(óriásteleszkópok, űrtávcsövek) ma már ezek-
re a kérdésekre – kétezer év filozófiai, speku-
latív megközelítései után – néhány éven vagy 
évtizeden belül megfigyeléseken alapuló tu-

dományos válaszokat fogunk kapni. A nép-
szerűségben lényeges szerepe van annak is, 
hogy a csillagászat mára az egyik legesztéti-
kusabb tudománnyá vált: a földi óriástelesz-
kópok és az űrtávcsövek (mindenekelőtt a 
Hubble-űrtávcső) olyan gyönyörű képeket 
közvetítenek a Világegyetemről, amelyek 
hatása alól kevés ember tudja kivonni magát. 
Természetesen szükséges egy olyan infrastruk-
túra kialakítása, amely a legfrissebb felfede-
zéseket, híreket, képeket megfelelő tálalásban 
továbbítja a médiának. Magyarországon több 
kitűnő hírportál is van erre a célra, mint pél-
dául az asztronautikai profilú http://www.
urvilag.hu, vagy az általános csillagászati 
http://hirek.csillagaszat.hu. Ezeknek, vala-
mint a sajtó-, tévé- és rádiószerkesztőségek-
ben dolgozó lelkes kollégáknak, újságíróknak 
is fontos szerepük van a csillagászat népsze-
rűségének folyamatos növekedésében.

Az intézet kommunikációját új honlappal 
és egy tudományos titkár személyével is 
erősíteni kívánja. Mit vár ettől?

Az intézet weboldalát valóban gazdagabbá, 
informatívabbá szeretném tenni, hogy rend-
szeresebben bemutathassuk az intézet életét 
és természetesen a saját eredményeinket. A 
honlap emellett fontos terepe lehet a fény-
szennyezés elleni küzdelemnek, ebben inté-
zetünk vezető szerepet játszik. Szeretnénk 
hangsúlyosabban megjeleníteni a csillagászat 
és a környezetvédelem kapcsolatát, és bemu-
tatni, hogy a környezettudatosság és a csilla-
gászati távcsövek által használt csúcstechno-
lógia nincs ellentmondásban egymással. A 
tudományos titkár és a tudományos igazga-
tóhelyettes ezeket az üzeneteket fogja közve-
títeni a nyilvánosság számára, meggyőződé-
sem szerint hatékonyan és megnyerően.

kollár János, 
a Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet igazgatója 

Hangsúlyozta, hogy szeretné megtartani 
az intézet már megteremtett szakmai 
színvonalát, ami egyben azt is jelenti, hogy 
elismeri a kollégái és elődei munkáját, épít 
a tradíciókra. Mi az, amit ezekből továbbvin-
ne – szakmai ethosz, kutatási irányok, emberi 
kapcsolatok –, és mi az, amin változtatna, 
vagy új irányokat indítana el? 

Bár újonnan kinevezett, de nem „új ” igaz-
gató vagyok, több mint tíz éve vezetem az 
SZFKI-t. Így – bár tudom, hogy egy vezető-
nél nagyon fontos a megújulás képessége – 
nehéz volna tagadni, hogy munkámban az 
értékek megőrzése, tradíciókra való építés 

dominál. Soha nem gondoltam, hogy az 
aktív tevékenység látszatát keltő, felülről ve-
zérelt, folyamatos változtatások elősegítik az 
érdemi munkát, legfeljebb sokaknak folya-
matos elfoglaltságot biztosítanak. Amikor egy 
régi struktúra, rendszer megérik a változta-
tásra, annak egyértelmű jelei vannak, amiket 
fel kell ismerni, és a szükséges változtatásokat 
széles körben egyeztetve kell végrehajtani. 
Véleményem szerint az eredményes kutató-
munka legfontosabb feltételei a következők: 

Személyi feltételek: a sikeres munka felté-
telei között első helyen az SZFKI-ban mindig 
is a kutató személye állt. Az intézet eredmé-
nyességének alapja kutatóinak tehetsége és 
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kreativitása. Mind az infrastrukturális fejlesz-
téseket, mind a kutatási témák esetleges 
irány váltásait a kutatók kezdeményezik, ter-
mészetesen az egész kutatói kollektíva kont-
rollja mellett. Még az intézmények közötti 
együttműködések, illetve a nemzetközi és 
hazai pályázatokban való részvétel is általában 
akkor eredményes, ha az a kutatók személyes 
kapcsolataira épül. Éppen ezért alapvető 
fontosságú, hogy kik kerülnek az intézetbe 
kutatói állásba. Az intézetben kialakított gya-
korlat szerint a fiatal kutatók felvételére az 
intézet vezető kutatóinak véleménye alapján 
kerül sor, ez biztosítja, hogy a felvételnél az 
egyéni képességek és rátermettség a lehető 
leg nagyobb mértékben érvényesüljenek. A 
hosszú évek alatt kialakított minősítési rend-
szerünket, habilitációs eljárásunkat stb. min-
denképp szeretném megtartani, és a minden-
kori – néha kissé túl gyorsan és hektikusan 
változó – törvényi szabályozáshoz igazítani. 

Nagyon fontos a kreatív kutatói légkör 
megléte egy intézetben, ami a kutatókat újabb 
és újabb eredmények elérésére és egyre jobb 
cikkek megírására ösztönzi. Ezt segíti elő az 
évente adományozott intézeti Publikációs 
Díj. Optimális esetben az egyéni kutatói 
ambíciók egybeesnek az intézet érdekeivel. 
Ez a kreatív munkára ösztönző kutatói légkör 
jelen van intézetünkben, bár talán erről az 
intézetbe bekerülő fiatal kutatókat kellene 
megkérdezni. E munkahelyi légkör fenntar-
tása az egyik legfontosabb feladat. 

Megfelelő összegű kutatásra fordítható 
pénz megléte szintén elengedhetetlen feltéte-
le az eredményes kutatásnak. Ezt azért emlí-
tem az utolsó helyen, mert ezt tudjuk legke-
vésbé befolyásolni. Bár a pályázati kedv ösz-
tönzésével, a pályázóképesség növelésével ez 
is elősegíthető. Az elmúlt években sok intézet 
élt is ezzel a lehetőséggel, ami persze óhatat-

lanul a kutatás elaprózódásához vezetett. A 
nyugat-európai gyakorlatban a kutatási for-
rások jóval koncentráltabbak, így a meglevő 
erőforrásokat effektívebben ki lehet használ-
ni. Ennek a rendszernek viszont az alapfelté-
tele, hogy egy adott profilú kutatás működé-
si feltételei – alapellátása – hosszabb időszak-
ra stabilan biztosítva legyen. Jelenleg a hazai 
finanszírozási rendszer adottságait figyelembe 
véve véleményem szerint megfelelőbb a mos-
tani szerkezetünk, amelyben az eredményes 
kutatási témák szétaprózottak ugyan, de a 
kutatócsoportok nyitottak minden új, akár 
diszciplínák közötti kutatási projekt létreho-
zására. Az intézet pedig ehhez biztosítja a 
megfelelő keretet. Ez a helyzet a jövőben vál-
tozni fog. Most úgy látom, hogy a szétapró-
zottság megszűnésének legvalószínűbb me-
chanizmusa a kutatási témák „evolúciója”, 
azaz a sikeres és pályázóképes témák megerő-
södése, a kevésbé sikeresek visszafejlődése. 

 Végül megjegyzem, hogy az elmúlt tizen-
öt év alatt mindössze két alkalommal sikerült 
pályázati úton intézeti forrásból többletfor-
ráshoz juttatni a legeredményesebb kutatási 
témáinkat. Őszintén remélem, hogy erre a 
jövőben gyakrabban lesz lehetőségünk, hi-
szen ez az „intézeti tudománypolitika” foly-
tatásának, az intézet tudományos profilja 
alakításának egyik leghatékonyabb eszköze. 

Hogyan tervezi konkrétan az erőteljesebb 
kapcsolódást a nagy nemzetközi kutatások-
hoz? Egyáltalán, tudna néhány példát adni 
arra, hogy milyen ilyen típusú nagy nemzet-
közi kutatások folynak a világban? Mit 
érdemes tudnunk erről a kutatási területről? 

A következő években véleményem szerint je-
lentős szerepet fog játszani az intézet életében 
a kapcsolódás a nagy európai infrastrukturá-
lis fejlesztésekhez (ELI – Extreme Light Infra-

structure, ESS – European Spallation Source, 
XFEL – X-Ray Free-Electron Laser Facility 
stb.), melyek az ESFRI Roadmap (Eruopean 
Strategic Forum for Research Infra structure) 
anyagtudományok területén megvalósuló 
fontos páneurópai nagyberuházásai. 

Különösen az ELI-ben való részvétel tűnik 
rendkívül perspektivikusnak az intézet szá-
mára. Eldöntött kérdés, hogy az ELI ERIC 
három helyszínen, Prágában, a romániai 
Măgurele-ben és Szegeden kerül megvalósí-
tásra. Intézetünk a magyar attoszekundu mos 
lézerrendszer, és az ehhez kapcsolódó kutatás-
fejlesztési feladatok megvalósításában kíván 
részt venni. Intézetünk ma az ELI-pro jekt 
előkészítő fázisának magyar koordinátora. 

Az ESS (European Spallation Source) az 
Európai Unió, az ESFRI Roadmap másik 
ki emelt infrastrukturális projektje, amely 
jelentős mértékben javíthatja majd az EU 
versenyképességét. Preferált helyszíne Lund 
(Svédország). Az ESS a neutronforrások új 
generációján belül is (a nagyfluxusú atomre-
aktorokat felváltva), számos alkalmazás részé-
re a világon egyedülálló lehetőségeket fog 
biztosítani, kiemelkedő hatékonyság mellett. 
Az ESS a jelenlegi neutronforrások teljesítő-
képességét mintegy százszorosan meghaladó 
fejlődést jelent. Magyarország kezdettől 
fogva aktívan részt vesz a projekt előkészíté-
sében. Potenciális megvalósítási helyszínként 
felajánlotta a debreceni helyszínt is. Fontos, 
hogy intézetünk a megvalósítás helyszínétől 
függetlenül próbáljon bekapcsolódni a pro-
jekt megvalósításához kapcsolódó kutatási és 
fejlesztési feladatokba. 

Mit jelent az a gyakorlatban, 
hogy az önök intézete a szuperlézer 
„koordinátor” intézménye Magyarországon? 
Ez milyen feladatokat és kötelességeket jelent? 

Intézetünk az ELI összeurópai érdekeltségű 
szuperlézer kutatási nagyberendezés létreho-
zására irányuló előkészítő projekt, az ELI-PP 
(Extreme Light Infrastructure –Preparatory 
Phase) magyarországi koordinátor intézmé-
nye. A projektben tizenhárom ország vesz részt. 
Intézetünk koordinálja a további magyar 
résztvevők, a Szegedi Tu dományegyetem, a 
Pécsi Tudományegyetem, az MTA Részecske- 
és Magfizikai Kutatóin tézete (RMKI) és a 
Dél-dunántúli Kutató Koordinációs Köz-
pont (DDKKK) hozzájárulását.

Az ELI-PP előkészítő projekt hároméves 
egyeztető munkát igényelt a sokféle kritikus 
kérdés kezelésére (szervezet, irányítás, hozzá-
férési szabályok kidolgozása; pénzügyi, jogi 
és biztonsági kérdések; hálózati tevékenység; 
műszaki megoldások; építési helyszín kiválasz-
tása, az ELI megtervezése) az európai lézerkö-
zösség intézményeitől és szakembereitől, amit 
európai szinten a CNRS koordinált Gérard 
Mourou úr vezetésével. Ezt a munkát támo-
gatta intézetünk a többi magyarországi részt-
vevővel karöltve Czitrovszky Aladár vezetésé-
vel. Várhatóan az ELI is egy világszinten át-
törést jelentő lézerinfrastruktúra lesz a mul-
tidiszciplináris kutatás és gyártás számára.

Hogyan lehetne jobban kihasználni 
az intézet kutatóinak szakértelmét? 
Tervez-e valamilyen értékelési rendszert 
vagy másfajta motivációs, karriertervező 
szisztémát a kutatók számára? 

Intézetünkben több mint egy évtizede éven-
te kiadjuk a kutatási témák telje sítményét 
összegező Annual Report-ot (angolul), mely-
nek alapján nyomon követhető a témák 
oktatási, pályázati és publikációs te vé kenysége. 
Ez nagy segítség az akadémiai beszámoló el-
készítésénél is. 1999 óta nyomon követjük a 
kutatók publikációs és hivatkozási adatainak 
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változását is, melyet az egyes kutatókat érintő 
döntéseknél figyelembe veszünk.

A fiatal kutatók karrierjüket általában az 
egyetem után, PhD-hallgatóként kezdik 
építeni intézetünkben. A kialakult gyakorlat 
szerint felvételi pályázataik elbírálásánál az 
intézet vezető kutatóinak véleménye alapján 
a Doktorok Tanácsa tesz javaslatot, biztosítva, 
hogy a felvételnél az egyéni képességek és 
rá termettség a lehető legnagyobb mértékben 
érvényesüljenek. Ugyan ez az eljárása fiatal 
kutatók szerződéseinek meghosszabbításánál 
is. Véglegesen csak az intézeti habilitációs 
eljárás lefolytatása után alakul ki, hogy a fia-
talok közül kik azok, akik csatlakozhatnak az 
intézet állandó munkatársainak köréhez. 

Tervez-e valamilyen állandó fórumot 
egymás munkáinak, kutatásainak 
megismerésére? Rendszeres közös prezentációk 
vagy valamilyen kötetlenebb forma?  

Egymás munkáinak megismerésére szolgál 
az intézetben a heti rendszerességgel, ugyan-
abban az időben tartott intézeti szeminárium. 
Néhány éve ki bővítettük a tanácstermünket, 
és itt próbálunk ideális helyszínt biztosítani 
a szakmai előadásokhoz. A hetvenfős befo-
gadóképességű terem általában elegendő 
nagyságú, csak néha, kivételes alkalmakkor 
bizonyul túl kicsinek. Mivel a fiatal kutatók-
nak rendszeresen kell munkabeszámolókat 
is tartaniuk (például minden szerződéshosz-
szabbításnál) ezért általában rendkívüli sze-
mináriumokra is szükség van. Ezek szervezé-
sét fiatalok végzik, akik új ötleteikkel visznek 
színt az intézet szemináriumi életébe. 

Mennyiben tartja fontosnak, hogy az intézet 
transzparens módon működjék; hogy 
átláthatóak legyenek a döntési folyamatok, 
pályázatok stb.? 

Az intézet átlátható működését nagyon fon-
tosnak tartom, de ez az akadémiai költségve-
tési intézetek esetében véleményem szerint 
általában megvalósul. Az intézet gazdálkodá-
sát rendszeresen ellenőrzik, néha már kissé 
túl zónak érzem az intézeti és az egyes projek-
tekhez kapcsolódó párhuzamos ellenőrzése-
ket. A mi esetünkben is minden szükséges 
információ megtalálható az intézet honlapján. 
Még ennél is fontosabbnak érzem, hogy az 
intézeten belüli döntések az érintettek minél 
szélesebb körének bevonásával, a háttér-in-
formációk ismeretében történjenek. 

Manapság a tudománykommunikáció 
mindenütt középponti kérdés, ön gondolt-e 
erre, hogyan lehetne a fiatal munkatársakat 
„megtanítani” arra, hogy ezt a bonyolult 
tudásanyagot érthetően és érdekesen 
kommunikálják a társadalom számára? 

Ez egy komplex kérdés. Nyilvánvalóan a 
személyes alkalmasság egy nagyon fontos 
tényező, bár tanulással is fejleszthetők az ilyen 
irányú képességek. Talán a magyar iskola-
rendszer nem igazán optimális ezeknek a 
képességeknek a kibontakozásához. Fő prob-
lémának én azt látom, hogy a természettu-
dományos elmélyülés egy-egy probléma 
megoldásában és a társadalommal való sike-
res kommunikáció más-más típusú gondol-
kodásmódot, más személyiségjegyeket igé-
nyel. Egyetértek abban, hogy ez manapság 
egyre fontosabb kérdés. Nyitott szemmel kell 
járnunk a világban (és az intézetben), és meg 
kell találnunk az erre alkalmas fiatalokat. 
Eddig is sikeresen vontunk be fiatal kutatókat 
az évente megrendezésre kerülő nyílt napok 
szervezésébe és az intézetről szóló informáci-
ós anyagok összeállításába. De ezen a terüle-
ten még nagyon sok tennivaló van. 
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Az Ön terveiben hangsúlyosan szerepelnek az 
energiával kapcsolatos kutatások, ezen belül is 
a megújuló energiák hasznosítása. Konkrétan 
milyen irányokban gondolkodik ezen a 
területen? Vannak-e csírájukban már létező 
eredmények az intézetben, amiket továbbfej-
lesztene, vagy teljesen új irányba indulna el?
 

A nanotechnológia orvosi, műszaki, elektro-
nikai, élelmiszeripari felhasználása folyama-
tosan és alapjaiban alakítja át életünket. Az 
intézet kutatása természetesen nem ölelheti 
fel a területet teljes sokszínűségében. Erőinket 
két részterületre összpontosítjuk: a nanorend-
szerek orvosi célú felhasználásának fejlesztésé-
re, illetve a „tiszta” energia és környezet egy-
mással összefüggő kérdéseire. Orvosi célokra 
gyógyszermolekulák irányított bevitelé re 
pórusos és nem pórusos, módosított felületű, 
szer vetlen nanorészecskéket, vezikuláris és 
hibrid rendszereket állítunk elő. Vizsgáljuk a 
nanorendszerek toxicitását és az irányított 
gyógyszerleadás módozatait. Az alábbiakban 
a hozzám közelebb álló, terveinkben nagyobb 
hangsúllyal megjelenő megújuló ener gia-, el-
sősorban biomassza-hasznosítás folyó és ter-
vezett kutatásáról adok rövid áttekintést. 

A kőolaj- és földgázhasználat, közismert 
okok miatt, a világ számos országában, így 
Magyarországon is nemzetbiztonsági, gazda-
sági és környezeti kockázatot jelent. Megol-
dás lehet a kimeríthetetlen energiaforrások, a 
nap- és a szélenergia, a földhő, illetve a meg-
újuló biomassza kémiai energiájának nagyobb 
arányú hasznosítása, az energiatakarékos tech-
nológiák elterjesztése, a hatékonyabb eljárá-

sok alkalmazása az említett energiák átalakí-
tására elektromos energiává, a biomassza át-
alakítása vegyipari alapanyagokká és termé-
kekké, továbbá energiahordozóvá, nevezete-
sen gázzá (előnyösen metánná) vagy motor-
hajtóanyaggá. A magyar mezőgazdaság jelen-
tős mennyiségű biomasszát termel, aminek 
az ésszerű, kémiai és energetikai hasznosítá-
sával foglalkozni kell. 

Tehát a biomassza témája is foglalkoztatja. 
A jövő energiáit miért éppen ezeken 
a területeken tartja fontosnak keresgélni?

Távlatilag a biomassza mint nyersanyag egy-
re több területen fogja helyettesíteni a kőola-
jat, kialakulhat az egymásra épülő, biomassza-
alapú energia-, motorhajtóanyag- és vegyipari-
termék-gyártás, amit a kőolaj-finomító 
mintájára akár biofinomítónak is nevezhe-
tünk majd. Természetesen, hosszú időt vesz 
igénybe míg idáig eljutunk, de ne felejtsük el, 
hogy a kőolajfeldolgozó-ipar mai szintjére 
mintegy százhúsz-száznegyven év alatt jutott. 
A petrolkémiai ipar elért sikerei nagyrészt a 
kőolaj-feldolgozás folyamatainak és a feldol-
gozás során lejátszódó kémiai átalakulások 
mechanizmusának tudományos megismeré-
sén alapulnak. A biomasszát feldolgozó ipar 
sem nélkülözheti a biomassza-összetevők és 
átalakítási folyamatok mélyreható tudomá-
nyos megismerését.

Fontos feladat a biomassza hatékonyabb 
energetikai és kémiai hasznosításának tudo-
mányos megalapozása; az intézet hozzájárulá-
sa az új technológiák hazai bevezetéséhez és 
elterjesztéséhez. A kutatás-fejlesztés során az 




