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A teljesítményértékelés módjában azonban 
változtatást tervezek. Korábban a kutatók 
egyéni teljesítményének értékelését végeztük 
el a belső tudományos tanácsadó testület 
segítségével.  A jövőben a teljesítményértéke-
lés súlypontját a kutatócsoportok értékelésé-
re kívánom helyezni. Célszerű a kutatócsopor-
tot tudományos, gazdasági és kockázatközös-
ségi egységnek tekinteni, és a tudományos 
tel jesítményt csoportszinten is értékelni.  

Ma már nem elég a jó belső kommunikáció, 
a társadalom is nyilvánosan akarja látni, 
hogy a kutatási pénzek, az adóforintok merre 
és hogyan hasznosulnak, vagyis a tudomány
kommunikáció a nyilvánosság előtt már nem 
azonos a hagyományos ismeretterjesztő 
munkával. Vane valamilyen terve ennek 
hatékony működtetésére, a sajtóval való 
kapcsolat rendszeressé tételére? 

A Genetikai Intézet a Szegedi Biológiai Köz-
pont egyik intézeteként végzi munkáját. Ku-
tatóközpontunk közös erőfeszítéseket tesz a 
nyilvánosság minél pontosabb tájékoztatása 
érdekében. A helyi televíziókkal, szerződés 
keretében, intézetismertető műsorokat készí-
tünk. Saját kommunikációs csapatot alakí-
tottunk ki, aminek hatására az írott sajtóban 

való megjelenéseink száma magas.  Az intézet 
aktivitását bemutató évkönyveket adunk ki. 
Évi rendszerességgel nyílt napokat szervezünk, 
amelyek keretében az érdeklődő polgárok 
ellátogathatnak hozzánk. Új honlapot készí-
tettünk, melyet a közeljövőben megnyitunk 
az érdeklődők számára. A társadalom azon 
igénye, hogy az adóbevételek hasznosulását 
ellenőrizni kívánja, a lehető legtermészetesebb 
törekvés. Mindazonáltal megjegyzendő, hogy 
a tudományos kutatás esetében a hasznosulás 
megítélése a többi állami forrásból finanszí-
rozott tevékenységnél nehezebben, sokszor 
csak áttételesen ítélhető meg. A gyakorlati 
gazdasági hasznosulás nem minden esetben 
alkalmas mérőeszköz. Megfelelő hasznosulást 
mutat azonban az adott szakterületen kikép-
zett kutatók száma, a felsőoktatással való 
kapcsolat mértéke, a tudományos közlemé-
nyek színvonala és visszhangja, tudományos 
iskolák hosszú távú fennmaradása. Kiváló 
kutatási eredmények sokaságára jellemző, 
hogy azok minőségi megítéléséhez jelentős 
szakmai előképzettség szükséges. Mindezen 
áttételes eredmények hiteles, érdekes bemu-
tatása nagy szakmai hozzáértést igényel, ami 
tudományos szakújságírók segítsége nélkül 
nem sikerülhet.

ormos Pál, 
a Szegedi Biológiai Központ igazgatója

Ön szeretne új lendületet vinni az SZBKba, 
ami egyben új kutatók és kutatási irányok 
meghatározását is jelenti. Konkrétan milyen 
irányokra gondol, hol keresi azokat a fiatal – 
vagy nem fiatal – új kutatókat, akik ezeket 
az új irányokat képviselnék? 

Új kutatási irányok meghonosítása új kuta-
tókkal kulcskérdés a központ jövője szem-
pontjából. A nemzetközi trendek, a Szegedi 
Biológiai Központ adottságait figyelembe 
véve kijelölhetőek azok az irányok, amelyek-
ben fejlődnünk kívánatos. A teljesség igénye 
nélkül felsorolok néhány, az SZBK profiljába 

illeszkedő modern kutatási irányt: a klasszi-
kus genomika újabb variánsai, például az 
epigenetika, ahol a speciális DNS-módosítá-
sok DNS-szekvenciától független kódolását 
vizsgálják; a transzkriptómia, ahol a fehérjét 
nem kódoló DNS-szakaszok átíródását ta-
nulmányozzák; a génkifejeződés új szabály-
zóinak felderítése stb. A technológiai fejlődés 
és a felgyülemlett információtömeg eredmé-
nyeként lehetőség van teljes rendszerek mű-
ködésének vizsgálatára, a rendszerbiológia 
lát ványos eredményeket mutat fel. Nem 
csökken a szerkezetbiológia jelentősége, a 
szerkezet–funkció kapcsolat vizsgálata új fe-
hérjeszerkezetek megismerésével töretlenül 
fejlődik, fontos új elem az alapvetően szerke-
zet nélküli fehérjék családjának feltárása. 
Különös jelentőséget ad a szerkezetvizsgála-
toknak, hogy Szegeden felépül az ELI, az 
ultragyors nagyenergiájú impulzusokat szol-
gáltató lézer: ennek egyedülálló alkalmazásai 
vannak a szerkezetkutatásban, illetve a na-
gyon gyors biológiai folyamatok tanulmá-
nyozásában. Nagy lehetőségeket kínál az 
egyes molekulák vizsgálata. Érdekes terület a 
baktériumkolóniák kollektív viselkedésének, 
evolúciójának megértése, különösen speciális 
struktúrájú életterek által befolyásolva. 

Meggyőződésem, hogy előnyben kell 
részesíteni az orvosi irányultságú kutatásokat 

– ez az irány nagy lehetőséget ígér a közeljövő-
ben.

Ezek tehát a lehetséges, kívánatos, szóba 
jöhető irányzatok. Az a tapasztalatom, hogy 
lényeges szakmai újítás döntően csak új kuta-
tók alkalmazásával honosítható meg. Kulcs-
kérdés tehát a megfelelő kutató megtalálása: 
olyan kutatót keresünk, aki már bizonyította, 
hogy alkalmas eredményes kutatásra, új cso-
port alapítására. Az a véleményem, hogy 
döntő a megfelelő jelölt azonosítása. A fej-

lesztés tehát nem úgy történik, hogy meghatá-
rozzuk a kutatandó területet, és keresünk 
hozzá embert, mert így nem érünk el sikert. 
A járható út az, hogy nagyjából kijelöljük a 
tág területet, amely illik az SZBK profiljába 

– például ez lehet a fenti felsorolás bármelyike, 
és azután a jelölt kiválósága az igazi választás 
alapja. Alapvetően tehát embert választunk. 
Így működik ez a legjobb helyeken a világban, 
például egyes Max Planck intézetek temati-
kája teljesen megváltozik ve zetőváltáskor, il-
letve egyetemi intézetek pro filja alakul át 
tanszékvezetők nyugdíjazásakor.

A megfelelő jelölteken múlik tehát gyakor-
latilag minden, az ő megtalálásuk a lényeg. 
Hol keressük őket? Mindenhol: akár Magyar-
országon, akár külföldön. Legígéretesebb 
for rás a fiatalon külföldre távozott olyan ku-
ta tók hazacsábítása, akik új témát sajátítottak 
el, számottevő eredményeket értek el. Ezek 
felderítése nagyon fontos, ezt szorgalma zom 
a szenior kutatóknál. Erőnk szerint kiemelten 
támogatjuk e kutatók hazatelepülését.

Különleges új lehetőség e területen a 
nemrég indított Lendület Program, az MTA 
egészen kiváló kezdeményezése: ez a fentiek-
re az általunk eddig elérhetőnél összehason-
líthatatlanul jobb, hatásos lehetőséget nyújt. 
Feladatunk ennek legjobb kihasználása.

Hogyan, milyen módszerekkel fűzné
szorosabbra az intézetek közötti 
kapcsolatokat, hogyan lehetne jobban 
megtalálni a közös munkaterületeket, 
közös kutatási programokat? 
 

A központ mérete determinálja az intézetek 
közötti együttműködés által kínált előnyöket, 
de egyben az együttműködés gátjait is. Az 
előny által nyújtott lehetőségeket maximáli-
san ki kellene használni. Természetesen az, 
hogy számos, egymástól aránylag távoli témát 
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művelnek a központban, és ezek kölcsönha-
tása megsokszorozhatja az eredményességet, 
lényegesen új kutatási témákat alakíthat ki. 
Az együttműködést gátolja is a központ mé-
rete: a négy intézet aránylag elkülönült a 
szociális és a tudományos élet tekintetében. 
Az egyes intézetek mérete (a csoportok, ku-
tatók száma) akkora, hogy ezek képviselnek 
jól kezelhető, áttekinthető egységeket. Az 
információ áramlása intézeten belül jó, az 
intézetek között jobb kellene, hogy legyen. 

A helyzet javítása a központ kutatói kö-
zösségének jobb összekovácsolásával érhető 
el, fontos lenne a különböző intézetekben 
dolgozó kutatók rendszeres szakmai eszme-
cseréje, lehetőleg kötetlen formában. Külön-
böző intézkedéseket tervezek e helyzet javí-
tására. Korábban a központ szemináriumi 
rendszere az egyes intézetek szemináriumai-
ból állt össze: itt alapvetően az adott intézet 
valamennyi kutatója beszámol kutatásairól, 
a szűkebb szakmának szóló stílusban, részle-
tességgel. Bár a szemináriumok nyilvánosak, 
mégis az a tapasztalat, hogy csak a téma iránt 
különösen érdeklődő kutatók vesznek rajtuk 
részt. E szemináriumi rendszert részben át-
alakítjuk: a szeniorkutatók témáikról na-
gyobb ívű előadásokban számolnak be, és 
ezeken a központ valamennyi szenior kuta-
tójának részvételét elvárjuk. Bevezetjük a 
központi szemináriumok rendszerét: itt havi 
rendszerességgel kiemelkedő hazai vagy kül-
földi vendégek adnak elő a teljes kutatói 
közösségnek. Úgy gondolom, e rendezvé-
nyek, az őket követő diskurzusok stimulálni 
fogják kutatóink együttműködését.

A Szegedi Biológiai Központ tradicioná-
lis éves konferenciája az úgynevezett Straub-
napok. E rendezvényeket késő ősszel tartjuk. 
Intenzíven gondolkozunk azon, hogyan érjük 
el, hogy ez is az együttműködés serkentője 

legyen. Alapvető gondolat itt is a témavezetők 
összefoglaló jellegű, a nyitott kérdéseket, 
perspektívákat hangsúlyozó prezentációinak 
előnyben részesítése, a más szempontokat, 
gondolkozásmódokat képviselő kutatók ér-
deklődésének felkeltése.

Mindezek mellett nagy jelentőséget tu-
lajdonítok a kutatókkal folytatott személyes 
eszmecseréknek, fontos feladatom, hogy sze-
mélyes ráhatással segítsem e folyamatot. 

Mit vár attól, hogy az SZBK bekapcsolódhat 
a szegedi ELI (szuperlézer) biológiai alkalma
zásával kapcsolatos kutatásokba? 
Vannake már most konkrét tervei, ötletei? 

Óriási lehetőség az ELI Szegedre kerülése, 
ritkán adatik meg, hogy egy abszolút élvonal-
beli technika testközelbe kerül. A szegedi ELI 
speciális tulajdonsága, hogy nagyenergiájú, 
nagyon rövid lézerimpulzusokat fog szolgál-
tatni. Ezeknek számos biológiai alkalmazása 
van: a nagyon gyors biológiai folyamatok 
követése, a szerkezetvizsgálat kerül először 
szóba. A biológiai óriásmolekulák szerkezete, 
működés közbeni mozgása centrális kérdés-
kör, ebben nyújt óriási lehetőségeket az esz-
köz. A nagyon rövid impulzusokkal lehetőség 
van elvileg nem kristályos fehérjék szerkeze-
tének meghatározására is. Nagyon gyors bi-
ológiai folyamatok jellemzésére egészen új 
lehetőség nyílik itt, hiszen e lézer fog nagy-
energiájú, a biológiai kísérletekben is jól 
(ru tinszerűen) használható attoszekundumos 
impulzusokat szolgáltatni. A központban, 
elsősorban a Biofizikai Intézetben, folynak 
releváns kutatások, elsősorban a nagy időfel-
oldású kísérletek tekintetében. Van néhány 
témánk, amelyekben direkt módon alkal-
mazhatjuk az új lézert. Természetesen sok 
teljesen új lehetőség is felmerül, ezek tanul-
mányozása jelenleg folyik. Ilyen irányú kísér-

leteink egyébként általában kooperációban 
zajlanak a magyar (szegedi és budapesti) lé-
zerfizikusokkal, akik e terület kiválóságai, és 
az ELI létrehozásában is fontos szerepük van. 
E területek az ELI által nyújtott lehetőségek-
kel felértékelődnek, mindent megteszünk, 
hogy az ELI elkészültére minél több releváns 
problémával-kísérlettel, illetve felkészült fiatal 
szakemberrel rendelkezzünk.

Úgy gondolom, hogy az előre látható 
menetrend szerint megfelelően készülünk a 
nagyműszerre.

Hogyan lehetne még több olyan kutatójuk, 
akik a Lendület Fiatal Kutatói Program 
keretében hívhatóak haza, elég csak a példa, 
hogy Önöknél már dolgozik két ilyen 
munkatárs, vagy tervez operatív lépéseket arra, 
hogy ez a tendencia folytatódjék? 

Valóban, az első két év mindegyikében volt 
sikeres pályázónk a Lendület Fiatal Kutatói 
Programban. Óriási jelentősége van e prog-
ramnak az egész kutatóhálózat jövője szem-
pontjából, hiszen a támogatás úgymond 
nyu gati színvonalú lehetőséget kínál a cso-
portalapításhoz. Ez valóban jó lehetőség arra, 
hogy a legjobb, nyugaton is „piacképes” fia-
taljainkat hazahozzuk – és itthon tartsuk. 
Elhangzik néha olyan vélemény, hogy magyar 
viszonyok között túlzott ez a támogatás. Az 
a helyzet, hogy a legjobb önállósodó kutatók 
esetén valóban ilyen színvonalú támogatást, 
azaz lehetőséget kell kínálnunk, hogy nálunk 
folytassák munkájukat. Persze minden jól 
teljesítő kutatónak jó lenne ilyen mértékű 
támogatást adni, de amíg erre nincs lehetőség, 
fel kell vállalni, hogy néhány valóban megfe-
lelő, a jövőt képviselő fiatalnak megadjuk. 
Kiváló döntése volt ez az MTA vezetésének.

A kutatói gárda megújítása a kulcsa köz-
pontunk jövőjének. Mindenképpen el kell 

érnünk, hogy minden évben legyen alkalmas 
jelöltünk. Kiemelt feladatuk az igazgatóknak, 
illetve a szenior kutatóknak a megfelelő sze-
mélyek felkutatása – akár tőlünk kerültek 
külföldre, akár nem. Vállaltam, hogy a főigaz-
gatói keretből fedezzük a „toborzás” költsé-
geit: látogatás, bemutatkozó szeminárium stb.  
Ráadásul ez a program a kutatóintézetek 
közti differenciálás eszköze is, hiszen sikeres 
munka esetén a támogatás beépül az intézet 
költségvetésébe, azaz így hosszú távon jelen-
tősen megnő a jól teljesítő kutatóhelyek tá-
mogatása.

Hogyan lehetne jobban kihasználni 
azt a helyzetet, hogy az intézetben 
a teljes biológia repertoárja jelen van? 

Ez a kérdés nagyon hasonlít a másodikra. 
Arról van szó, hogy az SZBK előnye más, ha-
sonló kutatóhelyekkel szemben, hogy egy 
helyen a teljes repertoár megtalálható, vagyis 
kiváló lehetőség nyílik összetett kérdések ta-
nulmányozására, újszerű megközelítésre. Ezt 
a lehetőséget szerintem az SZBK nem hasz-
nálja ki kellőképpen, ennek a központot al-
kotó intézetek nem elegendően intenzív 
szakmai kapcsolata az oka. Különböző, nem 
hozzáadott bürokráciát képviselő intézkedé-
sekkel igyekszem javítani a szakmai kapcso-
latot a különböző intézetek csoportjai között: 
az intézeti szemináriumok egy részét közös 
összefoglaló megbeszéléssé alakítjuk, 
összintézeti szemináriumsorozatot indítot-
tunk, amelyeken jó lehetőség van szakmai 
megbeszélésekre. Általában, a különböző 
intézetek szakmai kapcsolatait próbálom 
minden eszközzel erősíteni.

Hogyan tervezi, hogy az SZBK rendszeresen 
megjelenjék kutatásaival, annak eredményei
vel vagy részeredményeivel a társadalom előtt, 
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vagyis vannake tervei a tudománykommuni
káció javítása terén? 

Nagyon fontos kérdésről van szó, hiszen a 
társadalommal láttatnunk kell, mire költjük 
a kutatásra fordított pénzt. 

Korábban is nagy energiát fektetett az 
SZBK a tudomány kommunikációjára, a 
jövőben az intenzitás fokozásáról, illetve új 
lehetőségek megragadásáról lehet beszélni. 
Kibővítettük meglévő kapcsolatainkat a helyi 
sajtóval, tévével: az általunk arra érdemes 
eredményekről rendszeresen beszámolnak. 
Élő, jól működő csatornáink vannak országos 
fórumokhoz. Az MTA központi tudomány-
kommunikációs aktivitása is jelentősen javult 
a legutóbbi időben.

Fokozzuk aktivitásunkat a társadalmi 
szervezetekben való láthatóságunk tekinteté-

ben: a tudományos nyílt napok az eddigiek-
nél nagyobb intenzitással folynak.

Szeged város, a Szegedi Tudományegye-
tem, a Neumann János Számítógép-tudomá-
nyi Társaság és a Szegedi Biológiai Központ 
részvételével megvalósítási szakaszban van az 
úgynevezett Agóra Szeged Pólus intézmény, 
amely újszerű közművelődési intézményként 
fogja szolgálni egyebek mellett a tudományos 
ismeretterjesztést. Ebben az SZBK úgyneve-
zett disszeminációs látványlabort hoz létre, 
ahol a legmodernebb olyan kutatásainkat 
ismertetjük, amelyek jellegüknél fogva látvá-
nyos bemutatóra adnak lehetőséget, remé-
nyeink szerint élvezetes, lebilincselő módon 
tudjuk itt bemutatni kutatásainkat. Ebben 
az SZBK-t és tágabb értelemben a biotech-
nológiai fejlesztéseket hozzuk közelebb a 
nagyközönséghez.

Szőkefalvi-nagy Zoltán, 
a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézetének 

igazgatója

Mit jelent az intézet életében és jövőjében 
az LHC, vagyis a nagy hadronütköztető, 
amelynek építésében és a kísérletekhez 
kapcsolódó szimulációkban az intézet 
munkatársai is részt vettek?

Az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Ku-
tatóintézet (RMKI) a magyarországi alapin-
tézménye a tudományos érdeklődés fókuszá-
ban lévő, csúcstechnikákra alapozott, és en-
nek következtében kizárólag sokoldalú 
nem zetközi együttműködésben, nemzetközi 
nagyberendezéseken művelhető kutatási te-
rületeknek, ezek közül is kiemelten a CERN-
beli, és az ahhoz kapcsolódó nagyenergiájú 

részecske- és magfizikai (nehézion-fizikai) 
kutatásoknak. Ezért a CERN-ben történő 
valamennyi változás szinte közvetlenül befo-
lyásolja az intézet munkáját, stratégiáját, 
terveit. Fokozottan érvényes ez a megállapítás 
most, amikor elkészült és működésbe lépett 
a nagyenergiájú fizika fő kutatási irányait jó 
két évtizedre meghatározó, mind teljesítőké-
pességében, mind méretében egyedülálló 
nagy hadronütköztető, az LHC. Az LHC a 
világ valaha épített legnagyobb kísérleti be-
rendezése. 27 km kerületű földalatti gyűrű-
jében négy óriási észlelőrendszert (egyszerű-
sítve: kísérletet) működtetnek a Föld szinte 
va lamennyi országából verbuválódott kuta-

tók alkotta együttműködések. Magyarország-
ról két akadémiai intézet, az RMKI és az 
MTA Atommagkutató Intézet (ATOMKI), 
valamint két egyetemi műhely, az Eötvös 
Lo ránd Tudományegyetem Atomfizikai tan-
széke és a Debreceni Egyetem Kísérleti Fizi-
kai Intézete kutatói vesznek részt két nagy és 
egy kisebb LHC-kísérletben. A magyar cso-
portok munkáját az RMKI koordinálja. 

A négy magyar intézmény kutatóinak 
leg nagyobb csoportja a CMS (Compact 
Muon Solenoid) -kísérletben vesz részt. A 
nagy energiájú fizikában szokásos, hagymahéj-
szerűen egymásba ágyazott elemekből álló 
észlelőrendszer megépítése csaknem húsz évig 
tartott, és méreteire jellemző, hogy csak vas 
kétszer annyi van benne, mint a párizsi Eiffel-
toronyban. A magyarok több detektorelem 
tervezésében és építésében is részt vettek. Az 
RMKI legkifejezettebben a kis szögben elő-
reszórt részecskék nyomon követésére szolgá-
ló detektor építéséhez járult hozzá. Már a 
tervezésbe belefolytunk, és a végső megoldást 
jórészt RMKI munkatársak építették össze. 
Ez a munka, többek között, sok ezer kvarcszál 
befűzését jelentette többtonnás acélhasábok-
ba, amit részben Budapesten, részben a 
CERN-ben csináltunk. Ez volt az első detek-
torelem, amelyet már 2006-ban leeresztettek 
a CMS földalatti barlangjába.  Az új fizikai 
tartalmat hordozó ütközési események azo-
nosításában rendkívül fontos a nagy áthato-
lóképességű, viszonylag könnyű részecskék, 
az úgynevezett müonok pályájának pontos 
meghatározása. Ennek a feladatnak a megol-
dásához elengedhetetlen a müonkamrák 
hely zetének minél pontosabb beállítása. Ezt 
a pozicionáló rendszert lényeges RMKI-s 
részvétellel debreceni fizikusok és mérnökök 
fejlesztették ki, építették meg, és üzemeltetik. 
Budapesti és debreceni kutatók a CMS-rend-

szer legbelső részének – a részecskék ütközé-
si pontját közvetlenül körülvevő pixel-detek-
tornak – az építéséhez is érdemben járultak 
hozzá, és jelenleg is részt vesznek annak üze-
meltetésében.

Az RMKI kutatóiból álló, igen jelentős 
magyar csoport dolgozik az ALICE (A Large 
Ion Collider Experiment) -kísérletben. Itt 
ma gyar kutatók eredménye az ALICE-kísér-
let gyors adatgyűjtő rendszere, amelyet az 
RMKI fizikusai, villamosmérnökei és szoftver 
szakemberei tizenöt éves munkával fejlesztet-
tek ki, és amely olyannyira sikeresnek bizo-
nyult, hogy mára számos kísérleti csoport is 
átvette világszerte.  A magyar ALICE-csoport 
ezen kívül részt vesz a nagyimpulzusú részecs-
kék azonosítására szolgáló detektorelemek 
üzemeltetésében és továbbfejlesztésében, és 
ennek a munkának az elősegítésére az intézet-
ben létrehoztunk egy detektorfejlesztő labo-
ratóriumot. Ennél a lépésnél ugyanakkor az 
a cél is vezérelt, hogy komoly tudományos 
feladatot jelentő kísérleti munkalehetőséget 
nyújthassunk a téma iránt érdeklődő egyete-
mi hallgatók számára.

Mit várnak konkrétan az intézet kutatói, 
tudományosan és személyes munkájukban 
az ott folyó kísérletektől, 
illetve lesze folytatása a közös munkának?

A CMS-kísérlet két fő célja a részecskefizika 
általánosan elfogadott elmélete, a Standard 
modell utolsó, még meg nem figyelt részecs-
kéjének, a modellben kulcsszerepet játszó 
Higgsbozonnak a felfedezése, illetve annak 
tisztázása, miből is áll a Világegyetem anya-
gának 80%-át kitevő, csak gravitációs tulaj-
donságain keresztül megfigyelhető sötét anyag. 
Mivel a sötét anyag csak a gyenge és gravitá-
ciós kölcsönhatásban vesz részt, részecskéinek 
leírását a jelenlegi Standard modellen kívül 




