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Rektori köszöntő 
Az 1635-ben alapított ELTE az ország „elsı egyeteme”, valódi 
nemzeti intézmény. A legkiválóbb fiatalok elsı számú cél-
intézménye, a legkiválóbb tudósok itt dolgoznak a legnagyobb 
arányban, hazai tekintélye megkérdıjelezhetet- len. 
Hagyományos feladata és célja a nemzeti értelmiség
kinevelése, a nemzeti tudásanyag ırzése és gyarapítása. 
Továbbiak »  

Küldetésnyilatkozat 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, mint Magyarország 
legrégebbi folyamatosan mőködı, 1635-ben Nagyszombat-
ban Pázmány Péter esztergomi érsek által alapított egyeteme, 
az európai hagyományokra épülı minıségi felsıoktatás és 
kutatás érdekeit szolgálja. Az ELTE küldetése a nemzeti és 
egyetemes kultúra és mőveltség megırzése és gyarapítása,... 
Továbbiak »  

Rendezvények 

A magyar fordítók és tolmácsok napja 2012 

Az ELTE BTK Fordító és Tolmácsképzı Tanszéke 14-ik 
alkalommal rendez fordítástudományi konferenciát és 
öregdiák találkozót az Országos Fordító és 
Fordításhitelesítı Irodával valamint a Magyar Fordítók 
és Tolmácsok Egyesületével közösen 2012. március 
29–30-án. Részletek » 

Sakura ünnep az ELTE Füvészkertben 

Amikor a japán cseresznyefák virágot bontanak a 
Füvészkertben, a látogatók – a japán szokásokhoz 
hasonlóan – takaróra telepedve piknikezhetnek a 
kertben, gyönyörködhetnek a Sakura fák virágzásában. 
Hétvégi közönségprogramok április 7–8-án és 14–
15-én. Részletek » 

Pszinapszis 2012 

„Cseppben a tenger” fıcímmel, immár 16. alkalommal 
rendezik meg ELTE-s közremőködıkkel a pszichológiát 
népszerősítı rendezvényt 2012. április 13–15. 
között a József Attila Mővelıdési Központban. Elıad 
többek között Mérı László, Vekerdy Tamás és Zacher 
Gábor. Részletek » 

Bárczi filmklub 

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar és a 
budapesti Odeon-Lloyd mozi közös filmklubjának 
középpontjában ebben a félévben a család témaköre áll. 
A következı alkalomra 2012. április 17-én kerül sor, 
David Mackenzie: Hallam Foe címő filmjét vetítik. 
Részletek » 

Nemzetközi régészettudományi konferencia 

A BTK Régészettudományi Intézete német partnerintézményeivel 
nemzetközi konferenciát rendez „Chronologies, Lithics and Metals. Late 
Neolithic and Copper Age in the eastern part of the Carpathian Basin and 
in the Balkans” címmel 2012. március 30-án és április 1-jén. 
Részletek » 

Könyvtáros konferencia 

A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány 2012. március 31-i konferenciáján 
elıadást tart Fenyı D. György, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke 
„Az iskolai könyvtár és az olvasóvá nevelés” címmel az ELTE PPK-n. 
Részletek » 

Hang + Szó = Kép 

Capella Silentium-koncert az Egyetemi Könyvtár Dísztermében 2012. 
április 1-jén. Részletek » 

Fonetikanap 

Elıadások, „vidámpark” és fogadás az ELTE BTK Fonetikai Tanszék 
fennállásának 40. évfordulója alkalmából 2012. április 4-én. Részletek » 

Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban 

Az ELTE Tanító- és Óvóképzı Kar Neveléstudományi Tanszéke valamint a 
Kisgyermeknevelési Kutatóközpont és Módszertani Laboratórium 
könyvbemutatót tart a „Gyermekek mentálisan sérülékeny családokban” 
kötet megjelenése alkalmából 2012. április 11-én. Részletek » 

Beethoven – 241 év, 117 nap 

A Panem et Artem! sorozat következı rendezvényén Fellegi Ádám 
zongoramővész tart jótékonysági zongoraestet 2012. április 11-én az 
Aula Magnában. Részletek » 

10. Ökoszeminárium 

Zöld tanárképzés; akusztikus etno-fesztivál 2012. április 12-én az ELTE 
BTK-n. Részletek » 

Hírek 

„Embert próbáló idıknek nézünk elébe” 

Újraválasztották az ÁJK dékánjává Király Miklóst. A Kar 
vezetıje szerint nehéz helyzetben kerülne az ország 
jogászok nélkül. Bízik benne, hogy a jogász nappali 
tagozatos elsı évfolyam idén is 400-450 hallgatóval 
indul majd, köszönhetıen a Kar jó hírnevének. 
Részletek » 

„A megemelt keretszámokat is be tudjuk majd tölteni” 

Horváth Zoltán, az ELTE IK frissen megválasztott 
dékánja a nemzetközi rektorhelyettesi pozíciót cseréli 
majd a dékáni posztra. Úgy látja: magasan képzett 
informatikusok mellett az ELTE-n végzett jogászokra, 
bölcsészekre is nagyon nagy szüksége van az 
országnak. Részletek » 

„A tudományban nincsenek kimerített problémák” 

Miskolczy Ambrus, az ELTE BTK Román Filológiai 
Tanszék vezetıje 2012. március 15-én vehette át a 
Széchenyi-díjat kiemelkedı tudományos 
munkásságáért. Azt vallja: a tudományban nincsenek 
kimerített problémák, csak problémákban kimerült 
emberek. Részletek » 

„Egy-egy téma megoldásán együtt gondolkoztunk a 
hallgatókkal” 

Dr. Harmathy Attilát, az ELTE jogi karának professor 
emeritusát tudományos munkássága, 
tudományszervezıi, oktatói és szakmai-közéleti 
tevékenysége, példaértékő életpályája elismeréseként 
Széchenyi-díjjal jutalmazták március 15. alkalmából. 
Interjú. Részletek » 

Az élen lenni Közép-Európában 

Az ELTE nemzetközi pozíciójának erısítése és a pedagógusképzés 
átalakítása az egyetem intézményfejlesztési tervének két fı iránya. Interjú 
Karácsony András stratégiai rektorhelyettessel arról, hogy milyennek 
szeretné tudni az ELTE-t négy év múlva. Részletek » 

Az antik filozófiatörténet varázsa 

Németh Attila, a BTK Filozófiai Intézet tudományos munkatársa antik 
filozófiatörténettel foglakozik; az ELTE kutatóegyetemi projektjének 
keretein belül Epikurosz lélekfilozófiáját kutatja. Az eredményeit tartalmazó 
monográfiát a Cambridge University Press jelenteti meg. Részletek » 

ELTE-sek a március 15-i állami kitüntetettek között 

Harmathy Attila, Kulcsár Szabó Ernı és Miskolczy Ambrus életpályája 
elismeréseként Széchenyi-díjat kapott, Géher Istvánt és Kósa Lászlót pedig 
a Magyar Érdemrend középkereszt polgári tagozata kitüntetéssel 
jutalmazták. Részletek » 

A Magyar Érdemrend Tiszti- és Lovagkereszt ELTE-s 
kitüntetettjei 

Bertényi Iván, Gábris Gyula és Kiss Ádám Tisztikeresztet, Várbíró Katalin, 
Pandula Attila, Stoyan Gisbert és Szepes László Lovagkeresztet vehetett át 
március 15. alkalmából. Részletek » 

A tekintély rehabilitációja 

Az ELTE Tudós Klub márciusi beszélgetésének vendégei, Földi András, 
Fehér M. István, Miklósi Ádám és Podráczky Judit a tekintély kérdését 
vizsgálták a jogtudomány, a filozófia, az etológia, a neveléstudomány és az 
egyetem mint tekintélyintézmény szemszögébıl. Részletek » 

Az ELTE kutatói a zebracsíkok évszázados rejtélyének 
nyomában 

Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a 
tudósok, hogy milyen evolúciós elınye származik a zebráknak a fekete-
fehér csíkos mintázatukból. Ez a kültakaró távol tartja a cecelegyek mellett 
a kórokozókat terjesztı bögölyöket is. Részletek » 
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Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta nem tudják a tudósok, hogy milyen 
evolúciós elınye származik a zebráknak a fekete-fehér csíkos mintázatukból. Ez a kültakaró távol 
tartja a cecelegyek mellett a kórokozókat terjesztı bögölyöket is. 

A Journal of Experimental Biology folyóirat 2012 februári 
számában megjelent, ELTE-s társszerzık által jegyzett cikk egy 
évszázados rejtély megoldásához vitt jelentısen közelebb. 
Charles Darwin és Alfred Wallace 1870-es évekbeli vitája óta 
nem tudják a tudósok, hogy milyen evolúciós elınye származik a 
zebráknak a fekete-fehér csíkos mintázatukból. Egy magyar és 
svéd kutatókból álló csapat egy kísérletekkel alátámasztott 
választ talált azon kérdésre, hogy mi hasznuk származik a 
zebráknak kültakarójuk csíkos mintázatából. E kérdésre korábban 
már több elmélet is született. Az egyik szerint a csíkos mintázat 
például a ragadozókkal szembeni védekezést segíti, míg egy 
másik szerint a zebrák hıszabályzásában játszik szerepet. A 
legelfogadottabb és korábban az egyetlen kísérletileg is 
alátámasztott hipotézis szerint a fekete-fehér csíkok védenek a csípésükkel álomkórt okozó cecelegyek ellen. 

A különleges testmintázatú zebra elmaradhatatlan szereplıje az állatvilág sokféleségét bemutató ismeretterjesztı 
könyveknek és filmeknek, ezért a gyerekek állatkerti látogatásaik során is gyakran fölteszik a kérdést szüleiknek, 
tanáraiknak, hogy vajon miért csíkos a zebra. Immáron 50 évvel a cecelegyes magyarázat megszületése után 
magyarországi terepkutatások vittek közelebb a rejtélyes, sokakat foglalkoztató kérdés megválaszolásához.   

Az ELTE kutatói (Horváth Gábor, Egri Ádám, Blahó Miklós, Kriska György) magyarországi terepkísérletek során 
kimutatták, hogy a polarizálatlan fényt visszaverı fehér szırő lovak sokkal kisebb mértékben vonzzák a 
polarotaktikus bögölyöket a fényt erısen polarizáló sötét (barna, fekete) szırő lovaknál. A vérszívásukkal veszélyes 
betegségek kórokozóit terjesztı bögölyök részben a szırzetrıl visszavert fény polarizációja alapján keresnek 
gazdaállatot. A zebrák fehér/fekete csíkjai gyengén/erısen poláros fényt vernek vissza, így a zebrák bögölyökre 
kifejtett vonzó hatása valahol a fekete és fehér lovak vonzóképessége között volt várható.  

Hogy ellenırizzék e föltevést, terepkísérletekben vizsgálták a bögölyök zebracsíkos felületek iránti vonzódását a 
csíkvastagság függvényében. Összehasonlították, hogy fehér, fekete, barna, illetve fekete-fehér zebracsíkos 
mintázatú, ragacsos anyaggal bevont lómodellek mennyi bögölyt ejtenek csapdába. Zebrabırökön megmérték a 
csíkok vastagságát különbözı testrészeken, és képalkotó polarimetriával mérték egy zebra és a kísérletben használt 
tesztfelületek polarizációs mintázatait. Meglepı módon a bögölyök a zebracsíkos lómodellhez még a fehér lómodellnél 
is kevésbé vonzódtak. Kimutatták, hogy minél keskenyebbek a zebracsíkok, annál kevésbé vonzóak a bögölyök 
számára. Azt is kimutatták, hogy egy, a polarizációirányban csíkos, de máskülönben homogén szürke céltárgy annál 
kevésbé vonzó a polarotaktikus bögölyök számára, minél vékonyabbak a polarizációs csíkok. 

Mindez jól mutatja, milyen fontos szerepet játszik a fénypolarizáció is a csíkos kültakarójú gazdaállatok bögölyvonzó-
képességében. Kiderült az is, hogy a zebrák csíkjainak vastagsága abba a tartományba esik, ahol gyakorlatilag már 
alig vonzzák a bögölyöket. Ezek alapján a zebracsíkos kültakaró egyik jelentısége az, hogy távol tartja a cecelegyek 
mellett a polarotaktikus bögölyöket is, melyek különféle kórokozók terjesztése mellett jelentıs vérveszteséget és 
további károkat okoznak azzal is, hogy fájdalmas csípésükkel zaklatják a táplálkozó patásokat. Tehát a cecelégy- és 
bögölytámadások, s talán más vérszívó kétszárnyúak elkerülése az egyik fı oka annak, hogy az eredetileg sötét szırő 
zebrák az evolúció során fehér csíkokat fejlesztettek ki. Részben ez magyarázhatja, hogy miért olyan elterjedtek a 
világos vagy sötét csíkos és foltos mintázatok az afrikai emlısök körében, amelyek ugyancsak az afrikai bögölyfauna 
gazdaállatai közé tartoznak. A zebráktól ellesett fekete-fehér csíkmintázat megfelelı alkalmazásával jelentısen 
csökkenthetı az antropogén környezet egyik egyre nagyobb problémája, a napelemtáblák és az aszfalt utak poláros 
fényszennyezése is. 

E zebrás-bögölyös kutatási eredmények nagy visszhangot váltottak ki a nemzetközi és hazai médiában egyaránt. A 
cikk letölthetı itt. A nemzetközi és hazai médiavisszhangból való válogatás megtekinthetı itt. 

Korábbi interjúnk a cikk két szerzıjével 

AZ ELTE KUTATÓI A ZEBRACSÍKOK ÉVSZÁZADOS 
REJTÉLYÉNEK NYOMÁBAN 
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Sakura ünnep az ELTE 
Füvészkertben 

Amikor a japán cseresznyefák 
virágot bontanak a Füvészkertben, 
a látogatók – a japán szokásokhoz 
hasonlóan – takaróra telepedve 
piknikezhetnek a kertben, 
gyönyörködhetnek a Sakura fák 
virágzásában. Hétvégi 
közönségprogramok április 7–8-
án és 14–15-én. Részletek » 

ELTE-sek a március 15-i 
állami kitüntetettek között 

Harmathy Attila, Kulcsár Szabó Ernı 
és Miskolczy Ambrus életpályája 
elismeréseként Széchenyi-díjat 
kapott, Géher Istvánt és Kósa 
Lászlót pedig a Magyar Érdemrend 
középkereszt polgári tagozata 
kitüntetéssel jutalmazták. 
Részletek » 
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INTERJÚ „AZ ELTE INNOVATÍV KUTATÓJA” DÍJAT IDÉN ÁTVETT HORVÁTH GÁBORRAL ÉS 
KRISKA GYÖRGGYEL.  

A zebrák már évezredekkel ezelıtt rájöttek arra, hogy miként is védekezhetnek sikeresen a vérszívó bögölyök ellen: a 
rácsozott felületek ugyanis taszítják ıket. Horváth Gábor biofizikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Biológiai 
Fizika Tanszékének egyetemi docense és Kriska György biológus, az egyetem Embertani Tanszékének adjunktusa 
továbbá felismerte, hogy a környezetbarátnak hitt napelemtáblák és napkollektorok a vízirovarok millióit pusztíthatják 
el. Az ELTE Innovatív Kutatója díjat 2011-ben kiérdemlı párost a rovarcsapdákat kiegészítı megoldásukról kérdeztük. 

– A zebrák már évmilliókkal ezelıtt rájöttek, hogy miként védhetik meg magukat a vérszívóktól. Hogyan segítette ez 
a jelenség az Önök munkáját? 
Horváth Gábor: Az már a szakirodalomból is kiderül, hogy a zebrákat nem támadják meg a cecelegyek. Ezért a 
korábbi kutatásainkat kiegészítve, amikor még csak lovakkal, lómakettekkel és bögölyökkel kísérleteztünk a rovarok 
viselkedésének megértésére, immár zebramodellekkel is elvégeztünk néhány terepkísérletet. Meglepetésünkre a 
bögölyöket nem vonzották a csíkos felületek. Ezt követıen azt is megfigyeltük, miként viselkednek a bögölyök a 
függıleges, vízszintes, illetve különbözı csíkozású tesztfelületeken. Ennek eredményeként született meg a 
felfedezésünk. Rájöttünk, hogy minél kisebb a csík vastagsága, annál kevesebb bögölyt vonz az azzal befedett 
felület. 
Kriska György: A kutatás alapjául szolgált egy 1980-as évek eleji felfedezés is. Akkor megfogalmazták: a 
vízirovarok élıhelyüket a vízfelszínrıl tükrözıdı fény alapján találják meg. Ezt a reakciót nevezik pozitív 
polarotoxisnak, a fény alapján tájékozódó rovarokat pedig polarotaktikus rovaroknak. Ezt alapul véve megvizsgáltuk a 
különbözı vízirovarokat, és kiderült, hogy a mesterséges létesítmények egy része szintén megtéveszti azokat - 
például vízfelszínnek hiszik az épületek hatalmas üvegfelületeit vagy a napelemeket -, így a kifejlıdésre alkalmatlan 
helyekre rakják le petéiket. Ezt a jelenséget nevezzük poláros fényszennyezésnek. E természetvédelmi probléma 
megoldása egy véletlen folytán született meg. Éppen a napelemtáblákat vizsgáltuk egyik terepmunkánk során, 
amikor észrevettük, hogy a hordozható napelemekre nem szálltak rá a vízirovarok, pedig azok fényvisszatükrözése a 
korábbi ismereteink szerint vonzotta ıket. E hatást a napelem vékony fehér kerete okozta. Felfedezésünk a 
napelemtáblák, napkollektorok és aszfalt utak polarotaktikus rovarokra, például szitakötıkre, kérészekre kifejtett 
vonzását hivatott csökkenteni a petézés megelızésére.  

– Ez alapján elkészült a bögölycsapda terve. 
H. G.: Felfedezésünk nem leváltani akarja a hagyományos bögölycsapdákat, hanem kiegészíteni, hatékonyabbá 
kívánja tenni azokat. A bögölyök polarotaxisának felfedezése csapdába estésükre adott lehetıséget. Azok a 
mesterséges tárgyak, amelyek erısen és vízszintesen poláros fényt tükröznek, odavonzzák a polarotaktikus 
bögölyöket. Mivel a vizsgálataink szerint a pozitív polarotaxis a nıstény és a hím bögölyökre egyaránt jellemzı, ez 
lehetıséget ad a kártékony bögölyök hatékony csapdázására. Korábban ezzel szemben csak a színek, a szagok és a 
hı vonzó hatását vizsgálták a kutatók, és ezekre alapozva akarták becsapni a bögölyöket. A kombinált csapda, ami a 
hagyományos és az új polarizációs csapdatípus összeillesztése, az eddigi terepkísérleteink alapján a hagyományos 
csapdához képest közel kétszer annyi bögölyt fog. 
K. Gy.: A bögölyök elleni védekezésben kulcsfontosságú, hogy a csapda a különbözıképpen motivált egyedeket is 
képes legyen befogni. Tehát a bögölypopuláció eredményes megfékezéséhez nem elég csak a vérszívás céljából 
szálló nıstényekre koncentrálni, hanem azokat a nıstényeket is be kell győjteni, amelyek petézésre készülnek, 
továbbá érdemes a nem vérszívó hímeket is befogni, hogy ne párosodhassanak.   

– Kutatásaikat közösen végezték, mindketten az ELTE oktatói és kutatói. Szerencsés párosítás, ha egy fizikus és egy 
biológus áll össze? 
K. Gy.: A gyakorlat és a tapasztalat azt bizonyítja, hogy igen, eredményességünk is ezzel magyarázható. Az igazán 
jó gondolatok akkor születhetnek, ha együtt végezzük a terepmunkát, és közösen keressük a megoldásokat. Az évek 
során sokat tanultunk egymástól. Szakmai beszélgetéseinkkor egy kívülállónak sokszor azt sem lenne könnyő 
kitalálnia, hogy melyikünk a fizikus és melyikünk a biológus. 
H. G.: A munkánk nem válik el élesen, mindketten értünk ugyanis a másik területéhez is. Elengedhetetlen 
megemlíteni, hogy a munkánkban kulcsfontosságú az egyetem szerepe, amely alkalmaz minket, és labort adott, 
valamint a pályázataink befogadásával megteremtette a lehetıséget a kutatáshoz. Az ELTE-n belül pedig az innovatív 
tevékenységünk számára nélkülözhetetlen a Pályázati és Innovációs Központ is, amelynek igazgatója a kiváló 
közgazdász menedzseri tapasztalatokkal és ambícióval megáldott Antoni Györgyi, akitıl és kollégáitól rengeteg 
segítséget kapunk. 

– Milyen fázisban tart most a fejlesztésük? 
H. G.: A nyár végén jár le egy OTKA pályázatunk, amibıl az alapkutatásainkat finanszíroztuk, valamint április végén 
fejezıdik be egy kétéves uniós projekt, amelynek támogatását konzorciumi tagként használhatta fel az ELTE a 
polarizációs bögölycsapda egyik prototípusának kifejlesztésére. Ez utóbbit szeretnénk legalább még egy 
bögölyszezonra, a nyári idıszakra meghosszabbíttatni. Ezt követıen lehetne elkezdeni legyártatni a már két-három 
különbözı csapdamechanizmussal és poláros fénnyel is mőködı bögölycsapda-prototípusokat.   

– A kutatásaikról már a Science, a Nature, a New Scientist, a Scientific American és a New York Times, sıt legutóbb 
még a Wall Street Journal is beszámolt. Mikor számolhatnak be a gyártásról? 
K. Gy.: Az, hogy mikor kezdıdhet el a polarizációs bögölycsapda gyártása, már a befektetıkön múlik, a termék ára 
pedig attól, hogy milyen piacra szánják. A felhasználási területek sokaságát nézve, a piacon több csapdatípusnak is 
helye van, melyek ára különbözı lehet. 

– Csak a piacon adhatók el a kutatásaik eredményei, vagy hasznosíthatók az oktatásban is? 
H. G.: Nagyon erıs a kapcsolat a kutatás és az oktatás között, ez nem is kérdés. A laborgyakorlataimon például 
minden héten mérnek poláros fényszennyezést a hallgatók. Az innovatív szemlélet, egy kutatás nagy hazai és 
nemzetközi híre felkelti az érdeklıdésüket, és ösztönzıleg hat rájuk. Ehhez persze hozzátartozik, hogy az a jó 
egyetemi oktató, aki nemcsak tanít, hanem világszinten kutat is. 
K. Gy.: Gáborral együtt az ismeretterjesztést segítjük azzal is, hogy minden külföldön, angolul megjelent 
tudományos eredményünket magyarul is elérhetıvé tesszük. 
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„A ZEBRÁK ÉVEZREDEKKEL EZELŐTT RÁJÖTTEK ARRA, AMIT MI CSAK MOST FEDEZTÜNK 
FEL”  

„Idén egyetemünk harmadszor jutalmazza meg Az ELTE Innovatív Kutatója díjjal azt a kutatót, aki a tavalyi évben a 
leginkább hozzájárult ahhoz, hogy az intézményünkben keletkezett mőszaki, természettudományi, informatikai tudás 
az egyetem érdekében hasznosuljon” – mondta el a 2011. február 23-án megrendezett ELTE Innovációs Nap 2011. 
nevet viselı rendezvényen Antoni Györgyi, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pályázati és Innovációs 
Központjának igazgatója. Az Egyetemi Tanulmányi Testület egyöntető döntése alapján a közös kutatásért Kriska 
György biológus, az ELTE Embertani Tanszékének adjunktusa és Horváth Gábor biofizikus, az egyetem Biológiai 
Fizika Tanszékének egyetemi docense vehette át az ELTE Innovatív Kutatója díjat, mely az 500 ezer forintos 
pénzjutalom mellett színvonalas, kifejezetten az alkalomra tervezett mőtárgyat foglalt magában.  

A díjazottak az eseményen bemutathatták kutatási területüket. „A zebrák évezredekkel ezelıtt rájöttek arra, amit mi 
csak most fedeztünk fel” – árulta el Horváth Gábor. Kutatótársával közösen felismerték ugyanis, hogy a rácsozott 
felületek taszítják a rovarokat – a csíkjaikkal ennek megfelelıen védekeznek a vérszívók ellen a zebrák –, vonzzák 
azonban ıket a sima, sötét felületek. A felismerés révén nyújtották be a kutatók szabadalmi igényüket egy 
polarizációs rovarcsapdára, amelynek prototípusát uniós forrásból származó, mintegy egymillió eurós összegbıl 
finanszírozhatják. A kutatásról és annak eredményeirıl beszámolt a Science és a New York Times is. 

Kihirdették továbbá az ELTE-n és a Mőegyetemen elsı alkalommal kiírt Hallgatói Innovációs Pályázat eredményeit. Az 
ELTE diákjai közül elsı helyezett lett dr. Lukács Manuéla Linda, aki a térben három irányú haladást lehetıvé tevı 3D 
Malom játékával érdemelte ki az elismerést. Második helyezést ért el Török Csaba és Csörgı Judit, akik a 
részecskefizika rejtelmeit a szórakozni vágyókhoz közelebb hozó kártyajátékot fejlesztettek. Harmadik lett Laki Balázs 
és Lám István, akik komplex megoldást dolgoztak ki az értelmileg sérült emberek intelligenciájának folyamatos 
rehabilitációjára. A helyezettek a pénzjutalom mellett szakmai segítséget kapnak ötleteik megvalósítására. 
Különdíjként vehette át az Infopark Alapítvány pénzjutalmát Balassi Márton és Horváth Dávid az ökológiai tanítás 
szolgálatába állított Nature on Your Screen nevet viselı szoftverért. 

Az Innovációs Napot immár ötödik alkalommal rendezte meg az ELTE. Az esemény az ELTE Innovatív Kutatója díj 
átadása és a Hallgatói Innovációs Pályázat eredményeinek kihirdetése mellett egyéb programokkal várta az 
érdeklıdıket a lágymányosi kampuszon. A Könyvtorony-akció keretében a résztvevık által vitt régi könyvekbıl 
építettek tornyot, majd felajánlották a köteteket a gyakorló iskolák könyvtárainak. Szimbolikusan elültették tovább az 
ELTE Innovációs Fáját. 

Az egyetem Pályázati és Innovációs Központja a Karrierközpont támogatásával szervezte meg idén az Innovációs 
Napot azért, hogy ösztönözze az egyetemen szerzett tudás és az alapkutatás ismereteinek gyakorlati életben való 
hasznosítását, illetve hogy erısítse és elısegítse a kutatók egymás közti és a vállalati szférával való kapcsolatait. Ezt 
a célt szolgálta az a konferencia, melyen a kormányzati szféra szakpolitikusai mellett egyetemi vezetık fejtették ki 
véleményüket a kutatás jövıjérıl. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke szerint e terület 
személyhez kötött, így jelentıs szerepet kapnak a kutatókat képzı intézmények, azok feladata ugyanis, hogy 
megtanítsák a fiataloknak a kutatás sajátos módszertanát. Az egyetemek jelentıségére világított rá Szilvássy Zoltán, 
a Debreceni Egyetem stratégiai rektorhelyettese is.  Miközben Németországban például a felsıoktatástól elszeparált 
kutatóintézetek mőködnek, „a magyar orvosi kutatások sikerei között egy sincs, mely nem az egyetemi szférából 
származott volna” – mondta. 

Az eseményen elhangzott: fontos, hogy az ipari hasznosítás elérése mellett az alapkutatásokra is figyelmet 
fordítsanak a kutatók – a gondolkodásmód elterjesztésével az ELTE-n mőködı Pályázati és Innovációs Központ 
foglalkozik. Antoni Györgyi igazgató példaként a rovarcsapdát említette, melynek ötlete szintén egy alapkutatásból 
fejlıdött egy, az ipar számára érdekes szabadalommá. Az innovatív ötletek fejlesztéséhez viszont szükség lenne 
Magyarországon egy technológiai transzfer szervezetre – jegyezte meg. Annak megvalósításával kapcsolatban a 
kormányzati szándék még nem ismert, a nagyobb egyetemek azonban hajlanak egy hasonló létrehozására. Ehhez 
elengedhetetlen a külsı segítség, hiszen azok még Amerikában sem tudják magukat fenntartani – a fejtette ki az 
igazgató. 
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