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KÖSZÖNTŐ

ÚJ LEHETŐSÉGEK – KIVÁLÓ ALAPOK

KÖSZÖNTŐ
2014 januárjától indul el az Unió kutatás-fejlesztési és innovációs politikáját a következő hét évben
meghatározó Horizont 2020 keretprogram, amelynek
megvalósítására minden eddiginél nagyobb keretös�szeg, mintegy 70 milliárd euró áll majd rendelkezésre.
A program három kezdeményezést (keretprogram,
CIP - Versenyképességi és Innovációs Keretprogram,
EIT – Európai Innovációs és Technológiai Intézet)
foglal magában és a korábbiaknál nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy a tudományos áttörésekből
üzleti lehetőségeket biztosító innovatív termékek és
szolgáltatások születhessenek. A Bizottság az adminisztráció visszaszorításával és a szabályok, eljárások
egyszerűsítésével a legjobb kutatók és még több innovatív vállalkozás érdeklődését igyekszik felkelteni,
miközben a társadalmi kihívások kezelése is jelentős
szempontként érvényesül.
A Nemzeti Innovációs Hivatal minden segítséget
igyekszik megadni ahhoz, hogy a magyar intézmények a 7. keretprogramban elért sikereket meghaladó
mértékben részesüljenek a Horizont 2020 program
által kínált új támogatási lehetőségekből. A Horizont
2020-ban való hazai részvételre vonatkozóan kiemelt
cél a nyertes magyar pályázók számának növelése, új
szereplők mozgósítása, az elnyert támogatások értékének és a magyar projekt-koordinátorok/projekteken
belül meghatározó szerepet vállaló magyar intézmények számának növelése.

Kiadó: Nemzeti Innovációs Hivatal, 2013.
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A sikeres szereplést a Nemzeti Innovációs Hivatal által
koordinált hálózat, a Nemzeti Kapcsolattartók (NCP-k)
is segítik. Feladatuk a Horizont 2020 program tematikus területeihez kapcsolódó információterjesztés, pályázati tanácsadás, a projektpartner keresésben való
segítségnyújtás, sikeres projektek menedzsmentjének támogatása.

Korányi
László
megbízott elnök

Nemzeti Innovációs Hivatal
A Horizont 2020 indulásakor érdemes számba venni
az 7. keretprogramban elért eredményeinket és az
eddigi tapasztalatokra is építve vágni bele az új program megismerésébe. Kiadványunk alapvetően ehhez
nyújt segítséget.
Kiadványunk első része elemző grafikonok segítségével mutatja be hazánk helyét az FP7-ben résztvevő országok között, amire joggal lehetünk büszkék,
hiszen az új tagállamok között minden szempontból
előkelő helyen szerepelünk. Természetesen az a célunk, hogy a Horizont 2020-ban ennél is jobb eredNemzeti Innovációs Hivatal
ményeket érjünk el.
A kiadvány második része a számok mögötti embereket, sikeres kutatási és fejlesztési projekteket mutatja
be: egy percre sem szabad elfelejtenünk ugyanis,
hogy - a KFI területen különösen - minden siker alapja az emberi kíváncsiság, tehetség, kitartás. A pénz
„csak” a lehetőséget biztosítja mindezek kibontakoztatására.
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FP7
részvételünk
számokban
Nemzeti Innovációs Hivatal
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FP7 RÉSZVÉTELÜNK SZÁMOKBAN

Az FP7-ben támogatást nyert
projekt-résztvevők száma tagállamonként (EU-28)
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Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november
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Az FP7-ben a nyertes projekt-résztvevőknek
megítélt támogatás tagállamonként (millió EUR)
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Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november
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Támogatást nyert projekt-résztvevők sikeraránya
az FP7-ben (EU-28)
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Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november

ÚJ LEHETŐSÉGEK – KIVÁLÓ ALAPOK

Nyertes projekt-résztvevők által elhozott
támogatás sikeraránya az FP7-ben (EU-28)

* átlagos érték
Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november
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Az FP7 költségvetéséből elnyert támogatás aránya
országonként és a tagállami hozzájárulás mértéke
az EU teljes GDP-jéhez viszonyítva (EU-28)
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Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november

5%
0%
FR
BE
DE
NL
DK
AT
SE
UK
IE
FI
ES
IT
CZ
EE
HU
LT
EL
LU
LV
PT
PL
HR
MT
SI
SK
BG
CY
RO
EU28*
EU15*
EU13*
V4*

8

ÚJ LEHETŐSÉGEK – KIVÁLÓ ALAPOK

FP7 RÉSZVÉTELÜNK SZÁMOKBAN
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HU támogatási szerződések száma
az FP7-ben specifikus programonként

FP7 RÉSZVÉTELÜNK SZÁMOKBAN

Összesen:
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HU támogatást nyert résztvevők aránya
FP7-ben intézményi forma szerint
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Vállalkozás

783
53%

Euratom

8%

Egyéb

27%

Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november

Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november

HU elnyert támogatás az FP7-ben
specifikus programonként
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Euratom

Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november
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Vállalkozás

141 674 098 EUR
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Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november
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FP7 „Együttműködés” specifikus program:
HU támogatást nyert résztvevők száma

KÖSZÖNTŐ

összesen

783

Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november
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Forrás: NIH - eCORDA, 2013. november
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jelentik:
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01-HEALTH	Egészségügy
02-KBBE	Élelmiszerek, mezőgazdaság és biotechnológia
03-ICT	Információs és kommunikációs technológiák
04-NMP	Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány
és új gyártástechnológiák
05-ENERGY	Energia
06-ENV	Környezetvédelem (beleértve az éghajlatváltozást is);
07-TPT	Közlekedés (beleértve a repüléstechnikát is)
08-SSH	Társadalomi-gazdasági és humán tudományok
09-SPA	Űrkutatás
10-SEC	Biztonsági kutatás
11-GA	
Általános cselekvések
13-JTI	Közös technológiai kezdeményezések

NIH

NFM
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FP7 - Egészségügy

AZ FP7
felépítése
Egészségügy

INSERT

Ötletek

Élelmiszerek, mezőgazdaság
és biotechnológia

Kutatók alapképzése (Marie Curie
hálózatok)

Információs és
kommunikációs technológiák

Az ipari vállalatok és az egyetemek
közötti átjárási lehetőségek és
partnerségek

Emberek
Nanotudományok, nanotechnológiák, anyagtudomány és
új gyártástechnológiák

Élethosszig tartó tanulás és
karrierfejlesztés
A nemzetközi dimenzió

Energia

Egyedi cselekvések

Környezetvédelem (beleértve
az éghajlatváltozást is)

Kutatási infrastruktúrák

Közlekedés (beleértve
a repüléstechnikát is)

Kis- és középvállalkozások javát
szolgáló kutatás

Társadalomi-gazdasági
és humán tudományok

A tudás régiói
Kutatási potenciál

Kapacitások

Űrkutatás

Tudomány a társadalomban

Biztonsági kutatás

A kutatási politikák következetes
kidolgozásának támogatása

Általános cselekvések
Közös technológiai
kezdeményezések

NGM
NFM

Európai Kutatási Tanács pályázatai

NIH

Nemzetközi együttműködés

JRC nem nukleáris cselekvései
Euratom - a JRC nukleáris tevékenységei

Integrált SPECT/MRI berendezés fejlesztése agydaganatban szenvedő betegek testreszabott
sugár- és kemoterápiára való kiválasztására és a kezelés hatékonyságának korai
megítélésére (Development of an integrated SPECT/MRI system for enhanced stratification of
brain tumour patients prior to patient-specific radio-chemo therapy and early assessment of
treatment efficacy)
A projekt összköltsége / EU támogatás:
Futamidő:
Magyar partnerek:
A magyar partnerek EU-támogatása:

5,9 M € / 4,6 M €
2013 - 2017
Mediso Kft., Cromed Kft.
1,1M € (Mediso Kft.)
0.35M € (Cromed Kft.)
Résztvevő partnerországok: 	IT, UK, DE, NL
A projekt honlapja:
insert-project.eu

Az utóbbi évek tudományos kutatásai ellenére az agydaganatok egy speciális formájában, gliómában szenvedő
betegek életkilátásai továbbra is rosszak, mivel a sebészeti kezelés során mind a gyermekkori mind a felnőttkori
formában problémát jelent a daganat szoros összekapcsolódása a környezetével.
A 7. keretprogram támogatásával, nemzetközi együttműködésben indult el az INSERT projekt, amelynek fő
célja egy integrált SPECT – MRI orvosdiagnosztikai berendezés kifejlesztése agydaganatban szenvedő betegek
személyre szabott sugár- és kemoterápiára való kiválasztására, és a kezelés hatékonyságának megítélésére. Ez a
rendszer az idegtudományokban széles körben használt

mágneses rezonancián alapuló képalkotást (MRI) párosítja az izotópos jelölésből származó különösen nagy
érzékenységű, molekuláris szintű információval (SPECT).
A keretprogram pályázati kiírásakor kiemelt cél volt, hogy
innovatív KKV-k erőteljesen kerüljenek bevonásra a projektbe, és a fejlesztés során a legmeghatározóbb szerepet a KKV-k játsszák.
A Mediso Kft. a projektben részt vevő 10 konzorcium tag
közül fontos szerepet tölt be, hiszen az Európai Bizottság
által megítélt támogatás közel 25%-ában részesül; és vezeti a SPECT/MRI rendszer kifejlesztését és integrálását
célzó munkacsomagot.

„A nukleáris képalkotó módszerek, mint a SPECT és MRI integrálása egy nagy lépés az orvosi
diagnosztika számára, ugyanakkor technológiai szempontból rendkívüli kihívás. Ez a projekt
tökéletesen illeszkedik a MEDISO tágabb fejlesztési programjába, amelynek kiemelt célja
új orvosdiagnosztikai detektortechnológia létrehozása.” (Németh Gábor projekt menedzser,
Mediso Orvosi Berendezésfejlesztő és Szerviz Kft.)

NIH

NGM
NFM
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FP7 - Egészségügy

FP7 - ÉLELMISZER, MEZŐGAZDASÁG

AUTOCAST

TRANSPARENT FOOD

Automatikus rákszűrés valós idejű polimeráz-láncreakcióval
(Automatic Cancer Screening Based on Real-time PCR)
A projekt összköltsége / EU támogatás:
4,1 M € / 2,99 M €
Magyar partner:
GENOID Magyarország Kft.
A magyar partner EU-támogatása:
0,43 M €
Résztvevő partnerországok: 	AT, FR, BE, DE, IE
A projekt honlapja:
http://www.genoid.net/index.php/autocast/introduction/

A méhnyakrák világszerte a figyelem fókuszában áll,
mivel egyike a nőket leginkább sújtó daganatos betegségnek. Az elmúlt időszakban megduplázódott a szűrővizsgálatok száma és a korai diagnózisok eredményesen
kiszűrhetik a bajt már a korai stádiumban.
Ezt a diagnosztizáló fázist segíti az FP7 költségvetésből
közel 3 millió euróval támogatott AUTOCAST eljárás. A
magyar, német, ír és osztrák tagokból álló konzorcium
egyedülálló polimerizált láncreakciós eljárást dolgozott ki,
ami párhuzamosan végez a nők körében a méhnyakrákés humán papilloma (HPV) vírusszűrést egy teszten belül.

Az írországi partner, a Trinity College Dublin kutatója, Cara
Martin szerint a kezdeményezés megnyitotta az utat az
európai kutatási együttműködések új szintje előtt: a mintaprojekt - párosulva az EU elérhető támogatási politikájával – nem csak a méhnyakrák megelőzésében, hanem
egyéb daganatos megbetegedések szűrésének újszerű
technológiai megközelítésében is utat mutathat.

„Izgalmas kihívás volt szorgos és kitartó munkával megújítani az egyik legrégebbi orvosi
területet. Együttműködve az írországi John O’Leary és Cara Martin kutatócsapatával
vezető biomarker felfedezést hoztunk létre, ami új fejezetet nyithat a méhnyakrák-szűrés
történetében.” (Dr. Jeney Csaba projektkoordinátor GENOID Magyarország Kft.)”

NGM
NFM
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Az élelmiszer minősége és sérthetetlensége: egy lehetőség a lánc kommunikáció
és az átláthatóság kutatása számára (Quality and integrity in food: a challenge for chain
communication and transparency research)
A projekt összköltsége/EU támogatás:
1,18 € / 1,0 M €
Futamidő:
2009 - 2011
Magyar partner:
Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.
A magyar partner EU-támogatása:
0,09 M €
Résztvevő partnerországok:
DE, BE, SE, DK, UK, GR
A projekt honlapja:
http://www.transparentfood.eu/

A fogyasztói bizalom megerősítésének és megőrzésének
célja kiemelt fontossággal bír, mivel egyre növekvő igény
mutatkozik a tiszta, nyomon követhető és biztonságos
élelmiszerek iránt. A Transparent Food projekt nemzetközi együttműködésben az élelmiszeripari ágazat átláthatóságának javítását célozta meg. A 7. keretprogram
támogatásával a projekt segítséget kívánt nyújtani a
fogalom összetettségének megértéséhez, a kutatási háttér megismerésével és a tapasztalatok hasznosításával
a hiányosságok és további kutatási igények feltárásával
minden érdekelt fél számára.

A projekt során „legjobb gyakorlat” példákat gyűjtöttünk
össze különböző területekről. Az átláthatóság megvalósításához a nyomon követési rendszer elveit vettük alapul a termékhez kötődő szakmai információk sorrendbe
szervezésével, megcélozva az átláthatóság elemeinek
megvalósítását a lánc kommunikáció eszközeivel, a megoldások sikeres alkalmazásához szükséges környezet kialakításával. Az átláthatósággal kapcsolatos elemeket és
eljárásokat dokumentálva „Legjobb gyakorlat útmutatót”
készítettünk.

„A projekt kivitelezéséhez intézetünk szakmai és gyakorlati tudását és projekt-tapasztalatait
integráltuk, a projekt eredményeként pedig olyan szolgáltatás kidolgozása és kompetencia
valósult meg, amelyet hosszú ideig képesek vagyunk kamatoztatni más ipari szolgáltatások
és megbízások formájában, valamint az elért eredmények és tudás további projektekben történő sikeres felhasználásával, pl. SmartAgriFood, illetve jelenleg is futó SALSA projektünkben.
A projekt keretében részben olyan ismert nemzetközi szervezetekkel és szakemberekkel
dolgozhattunk együtt, akikkel korábban más pályázatokban is sikeresen működtünk együtt,
valamint akikkel részben további újabb FP7 projektekben és más ipari megbízásokban is lehetőségünk van a közös együttműködésre.” (dr. Sebők András ügyvezető, Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft.)

NIH

NGM
NFM
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FP7 - ICT

FP7 – NMP

CloudSME

POLYCAT

Felhő alapú szimulációs platform a gyártás és fejlesztés számára
(Cloud based Simulation platform for Manufacturing and Engineering)
A gyártással és fejlesztéssel fogA projekt összköltsége / EU támogatás:
5,4 M €/ 4,5 M €
lalkozó KKV-k versenyhelyzetét
Futamidő:
2013 - 2015
jelentősen javíthatja a szimulációs
Magyar partner:
Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai
programok alkalmazása, amely
és Automatizálási Kutatóintézete (MTA SZTAKI)
csökkenti a költségeket és az üzleti,
A magyar partner EU-támogatása:
0,33 M €
a gyártási és a fejlesztési folyamatok
Résztvevő partnerországok:
UK, CH, ES, FR, DE
hatékonyabbá válhatnak. Azonban a
A projekt honlapja:
http://cloudsme.eu
szimulációs alkalmazások költségei
és a szükséges szakértelem hiánya
A CloudSME szimulációs platform létező és kipróbált,
komoly gátat jelentenek. A CloudSME projekt felhő alaa projekt partnerek által részben az EU által támogatott
pú szimulációs platform szolgáltatást fejleszt ki, amely
előző projektekben kifejlesztett műszaki megoldásokon
lehetővé teszi a szimulációs technológiák széleskörű
alapul.
alkalmazását a KKV-k számára is. Továbbá szimulációs
technológiafejlesztők és tanácsadók számára olyan techA projekt 12 KKV partnere képezi majd a felhasználók
nológiát biztosít, hogy az egyedi fejlesztésű és igényű
első körét és az első év után további 10 KKV csatlakozászimulációkat a felhő környezetben könnyen üzembe
sára lesz lehetőség.
helyezhessék ügyfeleik számára.

A CloudSME projektben az MTA SZTAKI alkalmazhatja eddigi eredményeit a számítási
felhő-szolgáltatás kutatás és kutatási infrastruktúrák területén, illetve továbbfejlesztheti
és kiterjesztheti azokat. A projektben az MTA
SZTAKI szerepe döntő a portál technológia
biztosításában és a felhő alapú szimulációs
platform kialakításában. Az MTA SZTAKI irányítja az integrált felhő alapú infrastruktúra
és szolgáltatás működési és menedzselési
politikájának kidolgozását és a szolgáltatások
megvalósításhoz szükséges prototípus és
tesztágy kifejlesztését.

NGM
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Modern, polymer-alapú katalizátorok és mikroáramlásos feltételek mint a tiszta kémiai
szintézisek innovációjának kulcselemei (Modern polymer-based catalysts and microflow
conditions as key elements of innovations in fine chemical syntheses)
A projekt összköltsége / EU támogatás:
10 M € / 6,99 M €
Futamidő:
2010 - 2014
Magyar partner:
Thalesnano Zrt.
A magyar partner EU-támogatása:
0,4 M €
Résztvevő partnerországok: 	NL, DE, IT, FI, FR, GR, UK, CH, RU
A projekt honlapja:
http://www.polycat-fp7.eu
A PolyCat 19 európai partner részvételével megvalósult
projekt, amelynek célja új típusú polimer hordozós katalizátorok kifejlesztése áramlásos kémiai környezetbe,
főként gyógyszeripari eljárásokhoz. A kifejlesztett katalizátorokkal szembeni elvárás, hogy a szerves szintézisek
során olyan elvitathatatlan előnnyel vagy előnyökkel rendelkezzenek a nagyszámú, piacon elérhető „klasszikus”
katalizátorokkal szemben, amely a gyógyszergyárak szigorú, 21. századi minőségbiztosítási feltételeinek megfelelnek. Ezek között megemlítendő a hosszabb élettartam
és a stabilabb szerkezet valamint a legalább azonos kémiai teljesítmény biztosítása.
A munka megalapozását egyetemi partnerek végzik, akik
új katalizátorok kifejlesztésén dolgoznak. A kifejlesztett
katalizátorok tesztelése és validálása az áramlásos re-

aktorokat gyártó ipari partnerekél
történik, köztük a magyar tulajdonú,
piacvezető ThalesNano Zrt-nél. A
megfelelő katalizátor tömeggyártásáért szintén egy dedikált partner
felel. Az egész projektet két gyógyszergyári partner, a Sanofi Aventis és
a Bayer Technology Services fogják össze. Ők felelősek
azért, hogy iparilag releváns célra használja fel a konzorcium az új katalizátorokat és a kifejlesztett megoldásokat.
„Számunkra a projekt kiváló lehetőséget kínált arra, hogy
nemzetközi szinten tovább bővítsük a katalízis terén kialakult kapcsolatainkat; a partnereinkkel a projekten
túlmutató együttműködéseket kössünk. Emellett új fejlesztéseket is megvalósítottunk a projekt keretein belül,
mint például a jelenlegi készülékparkot kibővítő Phoenix
áramlásos kémiai modult. Mindemellett természetesen
sok nagyon jó üzleti kapcsolat és személyes barátság is
kialakult az elmúlt három év során.” (Szirbik Gábor projektkoordinátor, Thalesnano Zrt.)
A projekt ábrája:

NIH
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FP7 - NMP

FP7 - Energia

EXOMET

GEOCOM

Olvadt könnyűfém ötvözetek fizikai feldolgozása külső terek hatására
(Physical processing of molten light alloys under the influence of external fields)
A projekt összköltsége / EU támogatás:
19, 19 M € / 9,47 M €
Futamidő:
2012 - 2016
Magyar partner:
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
A magyar partner EU-támogatása:
0,22 M €
Résztvevő partnerországok:
DE, ES, FR, IT, NL, SE, UK, NO, AU, RU
A projekt honlapja:
http://www.exomet-project.eu/

Az Európai Űrügynökség koordinációjával és részben
finanszírozásával zajló EXOMET projekt 27 európai
partner együttműködésén alapul. Célja a könnyűfém
ötvözetek mechanikai tulajdonságainak optimalizálása
külső terek segítségével (pl. elektromágneses tér, ultrahang, és erős nyírás), ami lehetővé tenné könnyebb,
illetve erősebb alkatrészek előállítását. Ez elsősorban az
autó-, repülőgép- és űripar, valamint a fegyvergyártás
szempontjából fontos. A tulajdonságok javítását részben
az egyenletesen kicsi szemcseméret, illetve az anyaghoz
adott nanorészecskék egyenletes eloszlásával igyekeznek elérni. A projekt jelenleg félidejéhez közelít és máris

biztató eredményekkel büszkélkedhet. A projekt keretében zajló munka – nemzetközi munkamegosztásban – a
multi-skálájú modellezésen alapuló tudományos anyagtervezéstől kezdve, a state-of-the-art kísérleti módszerek
alkalmazásán át, az ipari tesztekig terjed. A projektet
megvalósító konzorcium átfedésben áll az igen sikeres
IMPRESS FP6 projektet megvalósító szintén ESA által vezetett konzorciummal, amely magasabb hőmérsékleten
működő gázturbina-lapát anyagot, illetve hatékonyabb
katalizátor anyagokat fejlesztett ki. Így a résztvevők közötti hatékony kooperáció biztosított.

„A magyar résztvevő csoport elsősorban a mechanikai tulajdonságokat meghatározó kristályos
mikroszerkezet kialakulásának számítógépes modellezésével járul hozzá a közös cél eléréséhez. Számunkra az EXOMET projekt kiváló alkalmat biztosít arra, hogy hasznosítsuk a korábbi
európai és ESA együttműködésben szerzett tapasztalatokat, szélesebb körben megismertessük kutatócsoportunk eredményeit, és hogy az elvégzendő világszínvonalú munkához európai
színvonalú finanszírozás társuljon.” (Gránásy László, a magyar résztvevő csoport vezetője)
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Kaszkád rendszerű geotermális energiahasznosítás távfűtés céljára kisléptékű megújuló
energia integrációval és hőszigeteléssel kombinálva (Geothermal Communities –
demonstrating the cascading use of geothermal energy for district heating with small scale
RES integration and retrofitting measures)
A projekt összköltsége / EU támogatás:
11,54 M € / 3,5 M €
Futamidő:
2010 - 2015
Magyar partnerek:
Geonardo Kft.
	Szegedi Egyetem
Mórahalom Város Önkormányzata
A magyar partnerek EU-támogatása:
0,67 M € (Geonardo Kft.)
0,13 M € (Szegedi Egyetem)
0,42 M € (Mórahalom Város Önkormányzata)
Résztvevő partnerországok: 	IT, SK, PL, MK, RO, SRB
A projekt honlapja:
http://www.geothermalcommunities.eu/

A projekt keretében három demonstrációs helyszínen
(Magyarország, Szlovákia, Olaszország) valósulnak meg
a helyi geotermikus adottságokra épülő és azt kihasználó energiahatékonyságot javító, az energia mind racionálisabb felhasználását célzó beruházások. Ezek közül
érdemes kiemelni a meglévő geotermikus távfűtési rendszerek korszerűsítését, bővítését, a geotermikus energia
egyéb megújuló energiaforrásokkal való kombinált használatát (pl. napkollektoros rendszerek telepítése) illetve az
érintett lakáscélú és középületek hőtechnikai fejlesztését
(külső szigetelés, nyílászáró csere stb.)

A projekt szerves részét képezi a Szegedi Egyetem és a
Lengyel Tudományos Akadémia által végzett kutatómunka is. Előbbi inkább technológiai fejlesztéseket végez, illetve a határokon átnyúló termálvíz gazdálkodás jövőbeni
esetleges problémáira keresi a választ, míg utóbbi elsősorban a geotermikus energia alkalmazásának szocioökonómiai hatásait vizsgálja.

„A GEOCOM projekt keretében megvalósult beruházások hatására a mórahalmi önkormányzat
földgáz fogyasztása jelentősen lecsökkent, melynek következtében javult az ellátás biztonsága
és csökkentek az érintett épületek üzemeltetési költségei. A telepített korszerű berendezések
olyan, korábban ki nem használt energiaforrásokat is bevontak a rendszerbe (pl. a termálvíz
magas oldott metángáz tartalma), melyek korábban nem voltak elérhetők és melyek munkába
fogása kedvezően befolyásolta a különböző intézmények energiamérlegét.” (Kitley Gábor ügyvezető igazgató, Geonardo Kft.)
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FP7 - Közlekedés

TYGRE

GABRIEL

Magas hozzáadott értékű anyagok használt gumiabrioncs maradványok gázneműsítéséből
(High added value materials from waste tyre gasification residues)
A projekt összköltsége / EU támogatás:
Futamidő:
Magyar partner:
A magyar partner EU-támogatása:
Résztvevő partnerországok:
A projekt honlapja:

4,33 M € / 3,35 M €
2009 - 2013
MTA TTK AKI
0,55 M €
DE, FR, IT, DK, TR
http://www.tygre.eu/cms/

A projekt összköltsége / EU támogatás:
3,3 M € / 2,58 M €
Futamidő:
2011 - 2014
Magyar partnerek:
REA-TECH Kft.
	Slot Consulting Kft.
Résztvevő partnerországok: 	NL, DE, IT, PL, FR
A projekt honlapja:
http://www.gabriel-project.eu/

A GABRIEL koncepció: fel- és leszállási folyamatos támogatása
mágneses levitációval, és a cart-sledge rendszerrel.

Fotó az MTA TTK AKI által
a projektben készített modulról.
A Szépvölgyi János projektkoordinátor vezette kutatási projekt a szemétlerakóra kerülő autógumik pirolízise
során keletkező magas karbontartalmú szilárd maradék
hasznosítását célozta meg, egy hozzáadott értéket képviselő SiC membrán termék előállítása formájában. Pirolízis-koromból és kvarcporból kiindulva termikus plazma
segítségével nanoméretű SiC port állítanak elő, amelyből

Integrált földi és fedélzeti rendszer a repülőgépek biztonságos fel- és leszállásának
támogatására (Integrated Ground and on-Board system for Support of the Aircraft Safe Takeoff and Landing)

további szintereléssel kerámiamembránokat készítenek.
A pirolízis és a plazmaszintézis során keletkező éghető
gázok (főként CO) elégetésével nyert energiával a folyamat bruttó energiaigénye nagyrészt fedezhető. A projektben kidolgozott technológia egy félüzemi „termelőegység” kiépítését követően demonstrálásra került.

„A projekt a pénzügyi szempontokon túlmenően tudományos
kapcsolatépítés tekintetében is
számos haszonnal járt számunkra.
Alaposabb betekintést nyertünk a
partnerek tudományos tevékenységeibe, további együttműködés
alapjait teremtettük meg, ill. megismertük a különböző külföldi intézetek működési modelljét.” (Dr.
Károly Zoltán, a projekt szakmai
felelőse, MTA TTK ATI)

A jövő légiközlekedési rendszere számos kihívással kell,
hogy szembenézzen például a hatékonyság, környezetvédelem, vagy a biztonság területén. A célok elérésének
egy ígéretes módja, a légijármű súlyának csökkentése,
mivel a kisebb önsúly alacsonyabb üzemanyag fogyasztást, valamint károsanyag kibocsátást jelent. A marginális
eredményekkel járó megoldások mellett világos, hogy
jelentős csökkentést csak innovatív megoldásokkal lehet elérni. A lehetőségek előzetes elemzése azt mutatja, hogy a fel- és leszállási folyamatok földi energiával,
mágneses levitációval – támogatott megoldása adja a
legtöbb előnyt. Amennyiben a légijárművet mágneses
levitáció felhasználásával egy maglev pálya felett lebegtetjük a fel- és leszállási folyamatok alatt, akkor nincs

szükség a hagyományos futómű szerkezetre, csökken
a légijármű önsúlya, és alacsonyabb lesz a károsanyag
kibocsátás mértéke is. Ha a gyorsításhoz, lassításhoz a
maglev pályát alkalmazzuk, akkor a kevesebb hajtómű
használat tovább csökkenti az üzemanyag-felhasználás,
károsanyag-kibocsátás, illetve a keletkezett zaj mértékét.
A mágneses levitáció egy fejlett, rendelkezésre álló technológia. Alkalmazásának lehetősége a légiközlekedés
számára azonban kiterjedt kutatásokat feltételez. A GABRIEL projekt lényege, hogy megvizsgálja a fel- és leszállások mágneses levitációval történő támogatásának működőképességét, költség-hatékonyságát, és biztonságát.

Részvétel előnyei:
• Saját ötlet megjelenése a nemzetközi projekt formájában (az ötlettől projektjavaslat, majd,
mint aktuális kutatás-fejlesztési munka),
• Magyarországi jelenlét növelése a nemzetközi projektek terén,
• tapasztalatszerzés a nemzetközi projektmanagement területén,
• eredmények felhasználása csatlakozó nemzeti és nemzetközi projekteknél
(Dr. Rohács Dániel projektkoordinátor)

A projektben megvalósításra került technológia folyamatábrája
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Az Európai Kutatási Tanács (ERC) által támogatott projektek

Hybrid Solar 2010

ERC Starting Grant

Szerves és szervetlen félvezetők hibridjein alapuló napelemek előállítása
(Development of inorganic / organic hybrid heterojunction solar cells)
Támogatott kutató:
Janáky Csaba,
	Szegedi Tudományegyetem,
	Elektrokémiai Kutatócsoport
A támogatás időtartama:
2011-2014
Külföldi fogadóintézmény:
University of Texas at Arlington
Az elnyert támogatás összege:
0,2 M €

“A megújuló energiaforrások előtérbe kerülésével egyre
nagyobb teret kapnak a napenergia kihasználását célzó
technológiák. Az ösztöndíjas időszak során olyan szervetlen oxidokon és szerves félvezetőkön alapuló összetett
anyagokat vizsgálok, melyek hasznosíthatóak lehetnek
új generációs napelemekben. Első lépésben szervetlen
oxid (pl. TiO2, WO3, Nb2O5, CuO, Cu2O) nanostruktúrákat

ÚJ LEHETŐSÉGEK – KIVÁLÓ ALAPOK

állítunk elő elektrokémiai módszerekkel, melyek során
lehetőség nyílik mind a morfológia, mind a fizikai tulajdonságok szabályozására. Következő lépésben rendezett
szerkezettel rendelkező oxid-félvezető/vezető-polimer
hibrideket készítünk elektrokémiai eljárásokkal. Kiemelt
figyelmet szentelünk a határfelületi tulajdonságok hangolására, a hatékony töltésátvitel elérése érdekében.”

Az elnyert Marie Curie ösztöndíj hatalmas lehetőség volt számomra, hogy egy általam választott kutatási témával foglalkozva két évet dolgozzak a tudományterület egyik vezető kutatócsoportjában az Arlingtoni Texas Egyetemen az USA-ban. A reintegrációs időszak pedig lehetővé
teszi, hogy idehaza megalapozzam az önálló kutatói karrieremet.” (Janáky Csaba, MC IOF
nyertes kutató, Szegedi Tudományegyetem, Elektrokémiai Kutatócsoport)

Az endokannabinoid metabolom molekuláris tervrajzának és összetettségének megértése
az agyban (Understanding the molecular blueprint and functional complexity of the
endocannabinoid metabolome in the brain)
Támogatott kutató:

Katona István agykutató
Magyar Tudományos Akadémia
	Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézete (MTA KOKI)
A támogatás időtartama:
2009-2014
Az elnyert támogatás összege:
1,6 M €
A kutató honlapja:
http://www.katonalab.hu/

A támogatott kutatási program a központi idegrendszerben található idegsejtek közötti kommunikációhoz szükséges több száz kémiai anyagból az endokannabinoidokra
összpontosít, amelyek közül egyesek szinaptikus biztosítékként működnek, negatív visszacsatolást adva az idegrendszer kémiai szinapszisaiban. Ezek a molekulák megtalálhatóak a gerincvelőtől az agykéregig, tehát minden
idegrendszeri funkciónál fontos szerepet játszanak. Az
idegrendszer kémiai szinapszisainál az új megközelítés
szerint igenis létezik visszacsatolás. A fogadó idegsejt,
ha túl sok információt kap, „visszabeszél”, azaz mintegy
védelmi funkcióként „kicsapja a biztosítékot”. A küldő

idegsejt túlzottan aktív működésekor fellépő negatív vis�szacsatolásról van tehát szó. A felismerés messzemenő
lehetőségeket rejt. A kutatócsoport egyik legfontosabb
2008-as kutatási eredménye szerint, többek között,
ez a szinaptikus biztosíték sérül meg az epilepsziás
idegsejthálózatokban, ezért a visszacsatoló rendszer már
nem képes lecsillapítani az idegsejtek túlzott aktivitásából eredő rohamokat. Katona István szerint a betegség
gyógymódjának megtalálásától még messze járnak, bár
számos magyar és külföldi gyógyszerfejlesztő cég érdeklődik a vizsgálati eredmények iránt.

Számos meglepő előkísérleti eredményünkről még csak sejtjük, hogy mire utalhatnak. Ezeket
mutattam be a pályázatban. Ha pontosan tudnánk, hogy mit fogunk „felfedezni”, egy fillért sem
volna szabad költeni kutatásainkra! Gyakran vetik a kutatók szemére, hogy csak „biztosan hasznosuló projekteket” lenne szabad megpályázniuk. Az igazi kutatásban ilyen nincs! A mai tudományos élet egyik legnagyobb rákfenéje ez: a támogatást adó szervezetek biztosak akarnak lenni
abban, hogy a pénzük megtérül. Így az esetek nagy részében inkább középszerű kutatási programok indulnak. A nagy előrelépések mindig váratlanok. Az ERC szerencsére a legtöbb kutatási
szabadsággal járó pályázatok közé tartozik, kiemelt szempont volt a kockázatos, de innovatívnak
ítélt ötletek megvalósításának támogatása.” (Katona István, ERC Starting Grant nyertes kutató)
(Idegsejt konfokális mikroszkópos képe
készítette: László Zsófia PhD hallgató, Katona István kutatócsoportjának tagja
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Az Európai Kutatási Tanács (ERC) által támogatott projektek

ERC Starting GRANT és
Proof of Concept (PoC) Grant
A Starting Grant projekt címe: Az enzimműködés közben fellépő belső erők térképezése:
a mechanikai feszültség szerepe a motorok belső kommunikációjában (Intramolecular force
mapping of enzymes in action: the role of strain in motor signaling mechanisms)
Támogatott kutató:
Málnási Csizmadia András molekuláris biológus,
	Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar (ELTE TTK)
	Biológiai Intézet Biokémiai Tanszék
A támogatás időtartama:
2008-2014
Az elnyert támogatás összege:
0,75 M €
A kutató honlapja:
www.malnalab.hu

Az ERC Proof of Concept Grant projekt címe: Molekuláris gravírozás, mint új irány a
gyógyszerfejlesztésben: fényaktiválható, kovalens inhibitorként alkalmazható azidált
hatóanyagok fejlesztése (Molecular tattooing: azidated compounds pave the
path towards light-activated covalent inhibitors for drug development)
Támogatott kutató:

Málnási Csizmadia András molekuláris biológus,
(Drugmotif Kft.)
A támogatás időtartama:
2013-2014
Az elnyert támogatás összege:
0,15 M €

Molekuláris gravírozás
zebrahal embrióban
Molecular Tattooing

Egy alapvetően fontos, de ismeretlen kérdés a biológiában, hogy az enzimműködésben vajon van-e és milyen
szerepe van a mechanikai feszültségnek. Az mára egyértelművé vált, hogy az atomi felbontású térszerkezet
és a kémiai kapcsolatok ismerete még nem elég ahhoz,
hogy megértsük az enzimek specifitásának és hatékonyságának a hátterét. Egyre valószínűbb, hogy a mechanikai erőknek is szerepe van az enzimműködésben. Az
enzimeken belüli mechanikai feszültségek vizsgálatára

az eddig alkalmazott nanotechnikák nem alkalmasak, új
megközelítésre van szükség. Starting Grant projektemben az enzimekhez kapcsolt helyspecifikus érzékelőkkel,
és fénnyel szabályozható molekuláris rugókkal vizsgáljuk
a mechanikai erők szerepét a kémiai és szerkezeti változásokban. Arra számítunk, hogy az eredményeink az
enzimreakciók alapvetően új, mélyebb megértését teszik
lehetővé, melyek felhasználásával enzimatikus folyamatok tervezhetőek és szabályozhatóak lesznek.

„Nagyon megtisztelő, hogy elnyertem az első alkalommal kiírt ERC pályázatot. Ez a támogatás
különösen értékes volt tudományos karrierem szempontjából, mert lehetővé tette, hogy nagy
kockázatú alaptudományos kérdéseket vizsgáljunk. Ennek keretében egy új optofarmakológiai
technológiát fejlesztettünk ki, amely új utakat nyithat a gyógyszerfejlesztésben.”
(Málnási Csizmadia András, ERC Starting és PoC Grant nyertes kutató)

NGM
NFM

NIH

A fénnyel szabályozható molekulák használata vezetett
el ahhoz a felfedezéshez, amelyet PoC pályázatra adtunk
be. Az élettudományi kutatásokban használt gátló- és
serkentőszerek egyik legnagyobb korlátja, hogy a szervezeten belül nem lehet a hatásukat egyetlen sejtre vagy
sejten belüli alkotórészre korlátozni. Az általunk fejlesztett
új, fényaktiválható szerek megoldást jelentenek erre a
problémára, mert fény hatására kovalensen kapcsolód-

nak a célfehérjéikhez. Így a bevilágítás szabályozásával
a hatóanyagok hatása térben és időben irányítható. Ez
korábban nem ismert szabadságot biztosít az élettudományi kutatásokban és a gyógyszerfejlesztésben. A
Drugmotif Kft. (www.drugmotif.com) küldetése, hogy ezt
az új felfedezést minél szélesebb körben ismertté és elérhetővé tegye, első lépéseinket támogatja a most elnyert
PoC pályázat.

„Nagyon örülünk, hogy második magyarként, harmadik kelet-európaiként sikerült PoC pályázatot nyernünk. Nagyon más gondolkodásra van szükség, ha az ember a felfedezését szeretné
mások által használható és mások számára értékes termékké fejleszteni.”
(Málnási Csizmadia András, ERC Starting és PoC Grant nyertes kutató)
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Az Európai Kutatási Tanács (ERC) által támogatott projektek

CLUSTHERM

A kollektív mozgás struktúrája és dinamikája
(Complex structure and dynamics of collective motion)
Támogatott kutató:
Vicsek Tamás fizikus
	Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Fizikai Intézete
A támogatás időtartama:
2009-2014
Az elnyert támogatás összege:
1,3 M EUR
A kutató honlapja:
http://hal.elte.hu/~vicsek/

„A hálózatok modellezésének fejlődése folyamatosan új
kihívásokat jelent. Úgy tűnik, a nagy hálózatok realisztikus
modellezésekor a jövőben jelentős szerepet fog kapni a
hálózatok elemeihez, a csúcsokhoz rendelhető speciális
tulajdonságok figyelembevétele.

A klasszikus - elsősorban statisztikus fizikai - szemlélethez
képest az a nagy újdonság, hogy a hálózatot alkotó elemek
- nem úgy, mint például egy egyszerű anyagban az atomok nagyon különbözőek lehetnek. Ha bármelyik eleme a komplex rendszernek hiányzik, annak már lehet jelentős hatása
az egész rendszerre. Egy kulcsfigura kiesése szétszakíthat
egy csoportosulást, míg egy vízmolekula hiánya semmilyen
körülmények között se okozhat komoly változást.”
„A rend és a rendezetlenség problémaköre azért érdekes,
mert olyan kérdéseket vet fel, amelyek mindennapjainkat
is áthatják. Rend vagy rendetlenség jellemezheti az atomok vagy a mikroszkopikus élőlények világát, ugyanakkor
megtalálható az íróasztalunktól kezdve a gondolatainkon
át egészen a kollektív viselkedésformáinkig is. Az igazán
érdekes, változatos jelenségek éppen a két szélső eset, a
rend és az összevisszaság határán történnek. Ezen a határvidéken jönnek létre a bonyolult geometriájú alakzatok,
az úgynevezett fraktálok, és a különböző, gazdag mintázatokat mutató, részben rendezett csoportos mozgások is.”

„Az ERC Haladó Ösztöndíj elnyerése hatalmas lökést adott a kutatásomnak,
mert lehetővé tette a megfelelő felszerelés megszerzését és fiatal kutatók felvételét, ami enélkül nem vált volna lehetővé. Kiváló csapat alakítható és ennek
a csapatnak a vezetése maradéktalanul valóra váltja kutatói álmaimat. Ez a
legjobb dolog, ami egy fizikussal történhet.” (Vicsek Tamás, ERC Advanced
Grant nyertes)

NGM
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ERC Advanced Grant

„Az ERC támogatás keretében végzett multidiszciplináris kutatás célja, hogy meghatározzuk és dokumentáljuk azokat az
új, univerzális elveket, amelyek leírják a kollektív mozgás leglényegesebb vonásait. Ennek érdekében új típusú kísérleteket hajtunk végre, egyszerű, de a megfigyelt tulajdonságokat
mégis visszaadó modelleket alkotunk. A kutatások tárgyát
képező rendszerek széles kört ölelnek fel, amelyek a migráló
sejteket tartalmazó sejtkultúráktól a madárcsapatokon át az
együtt mozgó robotokig terjednek. Megépítünk egy olyan
robotrepülőgép rajt, amelyik a világon először lesz képes
autonóm gépek kollektív mozgására a légtérben. A tervezett
kutatás potenciálisan jelentős alapkutatási eredményekhez
vezethet, amelyek később a tudományok és a technológia
területén való alkalmazásai várhatóak.”

ÚJ LEHETŐSÉGEK – KIVÁLÓ ALAPOK

Közép-Európai Termálvíz Kutatási Klaszter
(Creating a Central European Thermal Water Research Cluster)
A projekt összköltsége / EU támogatás:
0,22 M € / 0,19 M €
Futamidő:
2008 - 2010
Magyar partnerek: INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség,
	ÉARTI, VITUKI, DAFKA, DARFÜ, Central Geo Kft.
Magyar partnerek elnyert támogatása:
36 121 € (INNOVA),
20 090 € (DARFÜ), 11 400 € (VITUKI), 10 636 € (DAFKA),
6 921 €(ÉARTI), 6 896 € (Central Geo Kft.)
Résztvevő partnerországok: 	RO, AT, HR
A projekt honlapja:
www.clustherm.eu

„Kelet-Európában Magyarország rendelkezik az egyik
legnagyobb geotermikus-energia tartalékkal. Ez az energiafajta fűtésre rendkívül alkalmas, ezért is általános elvárás vele szemben a közvetlen fűtésben és a gyógyfürdők üzemeltetésénél való felhasználása. Ez a fűtési mód
széles körben elterjedt a magyarországi kertészetekben.
A világon létező, geotermikus energiával fűtött kertészetek többsége Magyarországon van. Az ország egyharmadán található geotermikus energiát sokféleképpen hasznosítják, például üvegházak fűtésére, közvetlen fűtésre,
terményszárításra.
A projektünk irányelvei között a termálvíz-felhasználás
kutatásán keresztül a K+F+I vidékfejlesztési célú erősítése és a megújuló energiaforrások használatának növelése állt a középpontban. A CLUSTHERM projekt átfogó

koncepciója értelmében képessé kívánta tenni a regionális szereplőket a geotermikus kutatási és fejlesztési eredmények helyi szolgáltatások és termékek területén való
felhasználására, szerves kapcsolatban az Európai Unió,
a résztvevő országok és régiók kutatási és fejlesztési,
energiai, és vidékfejlesztési stratégiájával.
Stratégiai célunk volt felállítani egy új, kutatás által vezérelt termálvíz hasznosítására alapozott klasztert Közép-Európában, amely erősíti a résztvevő régiók kutatási
potenciálját. Közvetlen céljaink között pedig a megújuló
energiafajta hasznosítási igényfelmérése, a termálvízhasznosításhoz kötődő szinergiák támogatása és katalizálása, a regionális együttműködés és tanulási folyamat
erősítése szerepelt közös akcióterv és kutatási stratégia
készítésével.

„A pályázás során sikerült a témát és a partnerséget kellően konkretizálnunk és lefednünk,
valamint a bírálók meggyőzése is sikerült a pályázat fontosságáról. Az FP7 kutatás-fejlesztési
keretprogram érdemben hozzájárult az Észak-Alföldi Régió fejlődéséhez. A projekt keretében
kialakult partnerségek további fejlesztéseket generáltak, amelyek hozzájárultak régió geotermikus potenciáljának jobb kihasználásához.” (Völgyiné Nadabán Márta koordinátor, INNOVA
Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség)
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MYCOHUNT

Tudományos portál alapú felhasználó támogatás
(SCIentific gateway Based User Support)
A projekt összköltsége / EU támogatás:
4,34 M € / 3,75 M €
Futamidő:
2011 - 2014
Magyar partnerek:
MTA SZTAKI
	E-Group ICT Zrt.
4D Soft Számítástechnikai Kft.
A magyar partnerek EU-támogatása:
0,73 M € (MTA SZTAKI)
0,18 M € (E-Group Zrt.)
0,25 M € (4D Soft Kft.)
Résztvevő partnerországok: 	NL, TR, CH,DE, ES, UK, IT, FI, IE
A projekt honlapja:
http://www.sci-bus.eu/

A SCI-BUS projekt olyan általános portál technológiát
fejleszt ki, amely összeköti az európai megosztott számítási infrastruktúrákat, magába foglalva a klasztereket,
a szuperszámítógép rendszereket, a grideket, az asztali
grideket, a tudományos és kereskedelmi számítási felhőket.

A kifejlesztett SCI-BUS technológia lehetővé teszi ezek
könnyű, magas szintű workflow alkalmazásokból történő
elérését. A projekt által létrehozott általános portál technológián kívül az alkalmazás specifikus portál készítés
módszertanát is kidolgozza, hogy a felhasználói közösségek ennek segítségével könnyen ki tudják fejleszteni
a saját testreszabott portáljukat. A projekthez kapcsolódóan 30 különböző alkalmazás specifikus portál kerül
kifejlesztésre és üzembe helyezésre a projekt partnerek
és külső tudományos közösségek által.

“Számunkra azért volt előnyös a projektben való részvétel, mert a projektben fejlesztett portál
technológia az MTA SZTAKI Párhuzamos és Elosztott Rendszerek Kutatólaboratóriuma által
kidolgozott WS-PGRADE/gUSE általános portál technológián alapul. Ez lehetővé tette, hogy a
SZTAKI által kifejlesztett portál technológia egész Európában elterjedjen.” (Kacsuk Péter professzor, az MTA SZTAKI laborvezetője, projektkoordinátor)

Integrált mintavevő és bioszenzoros gyorsteszt kifejlesztése a búzában található mikotoxin
kimutatására (Rapid Biosensor for the Detection of Mycotoxinin Wheat)
A projekt összköltsége / EU támogatás:
3,6 M € / 2,7 M €
Futamidő:
2010 - 2013
Magyar partnerek:
Ateknea Solutions Hungary Kft.
(korábbi nevén: MFKK Kft),
Magyar Gabonafeldolgozók Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége,
Dunagabona Terménykereskedelmi Kft.
Magyar partnerek EU-támogatása:
0,96 M €
Résztvevő partnerországok: 	BE, IT ,GR, ES, P, SE, FR, UK, NL
A projekt honlapja:
www.mycohunt.eu

A projekt az európai élelmiszer- és takarmányszektor
képviselőinek közös érdeke mentén jött létre, megoldást
kínálva a búzában található egyik legveszélyesebb gombatoxin (mikotoxin), a DON fertőzésének kimutatására. Az
Európai Unió 7. Keretprogramja által támogatott projekt
az ún. „Kis és Közepes Vállalkozó Szövetségek számára
végzett kutatási séma”(Research for the benefit of SME
Associations) szerint valósulhatott meg.
A projekt során kifejlesztettünk egy teljesen automatizált
berendezést, amely egy új mintavételezési technológia
felhasználásával a búza 90-95%-ának vizsgálatát garantálja a DON toxin tartalom szelektív kimutatására kifejlesztett immunoszenzor segítségével. A tesztek során
bizonyítottuk, hogy a MYCOHUNT rendszer költséghatékonyan működtethető ipari körülmények között és azonnali eredményeket szolgáltat a felhasználók (gabonakereskedők, malmok, termesztők) számára, lehetővé téve a
termény folyamatos monitorozását.
Az Ateknea Solutions Hungary Kft. (az MFKK Kft. jogutódja) egyrészt, mint a projekt koordinátora, másrészt,
mint kutatópartner vett részt a projektben. A komoly
kihívást jelentő pénzügyi és adminisztratív irányítás (17
konzorciumi tag) és a különböző szakterületeket igénylő
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kutatómunka összehangolása mellett, cégünk feladata a
prototípus megtervezése, megépítése, a vezérlőrendszer
kialakítása és az integrált rendszer tesztelése volt. A projektben további három kutatópartner mellett öt szövetség
és nyolc kis- és középvállalat vett részt, akik a kifejlesztett
eszköz gyártói, felhasználói, illetve haszonélvezői, egyben
a kutatási eredmények kizárólagos tulajdonosai lesznek.
A projekt 2013 augusztusában sikeresen lezárult. A
résztvevő vállalkozások a technológia felhasználását és
más mikotoxinok kimutatására történő adaptálását is
tervezik.

„Az Ateknea Solutions jogelődjei több mint 15 éve
dolgoznak európai szinten a kutatás-fejlesztés és az
innováció területén. Küldetésünk üzleti és technológiai hozzáértést biztosítani a kis-és középvállalkozások
(kkv-k) számára, hogy ötleteiket nyereséges, innovatív formában valósíthassák meg. Úgy érezzük, hogy
a MYCOHUNT projekt ennek egy sikeres példája.”
(Dr. Wootsch Attila regionális ügyvezető igazgató,
Ateknea Solutions Hungary Kft.)

NIH
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EURATOM - FUSION FOR ENERGY

(Tokamak Services for Diagnostics)
A projekt EU támogatása:
Magyar partnerek:

3,7 M €
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,
MTA Energiatudományi Kutatóközpont, BME
A magyar partnerek elnyert támogatása:
3,4 M €
Résztvevő partnerországok:
A projekt honlapja:
http://magfuzio.hu

„Az intézet által vezetett konzorcium elnyerte az ITER
Tokamak Services for Diagnostics témájában kiírt partnerségi keretmegállapodást (Framework Partnership
Agreement), amely a MEFSZ eddigi legnagyobb sikerének tekinthető” – emelte ki Veres Gábor, az MTA Wigner

FK RMI Plazmafizikai Osztályának vezetője, projektvezető
– „Az ITER elnevezésű új tokamak (a magas hőmérsékletű plazma tárolására szolgáló berendezés) Franciaországban épül, a hozzá szükséges európai hozzájárulást a
barcelonai székhelyű F4E szervezi és biztosítja.”
A megállapodás értelmében a következő négy évben az
F4E mintegy 900 ezer euró éves támogatást ad a konzorciumnak, melynek tagja még az MTA Energiatudományi
Kutatóközpont és a BME, valamint a Culhami Fúziós Kutatóközpont is mint együttműködő szervezet. A magyar
kutatócsoport feladata az ITER vákuumkamrán és kriosztáton belüli kábelezés, a vákuumátmenetek és -kontaktusok teljes tervezése, technológiai fejlesztése, valamint
a prototípus tesztelése, amely a rendkívüli körülmények
miatt igen nagy kihívást jelent.

„Óriási elismerése ez a magyar fúziós kutató-fejlesztő munkának. A magyar fúziós program általában is
sikertörténet, mivel a Fusion for Energy (F4E) pályázatokban magyar konzorcium nyerte eddig a legnagyobb támogatást és az eddig elnyert pénzek összesítése szerint Magyarország az 5. az EU-ban. Az FP7
és NKTH pályázatainkból kifejlesztett technológiákat már Dél-Koreában és Kínában is beépítjük, összesen
kb. 1 millió Euró támogatás és megrendelés jött ebből a két országból.” (Zoletnik Sándor, az MTA Wigner
FK RMI tudományos főmunkatársa, az MFESZ tudományos vezetője)
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Tokamak Diagnosztikai Szolgáltatások

Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont vezette konzorcium
dolgozza ki az ITER fúziós reaktor egyes diagnosztikai
szolgáltatásait. A magyarországi fúziós kutatásokat az
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont irányításával a Magyar Euratom Fúziós Szövetség (MEFSZ) (www.magfuzio.
hu) koordinálja, amelynek négy akadémiai kutatóintézet
mellett két egyetem is tagja. Tízéves fennállása alatt a
szövetség számos fúziós projektben vett részt. Bebizonyította, hogy a fúziós kutatásokban hazánk tudományos és
műszaki-technikai bázisa mind szaktudását, mind kompetenciáját tekintve összeurópai szinten is versenyképes.

MAGYAR SIKEREK AZ FP7-BŐL

Összekapcsolt életek,
a személyes távjelenléti hálózat
(Connected Vitality, CVN)
A projekt összköltsége:
2,5 M €
Futamidő:
2010 - 2013
Magyar partner:
Budapesti Műszaki Egyetem
	Egészségipari Mérnöki Tudásközpont
A magyar partner EU-támogatása:
0,23 M €
Résztvevő partnerországok: 	AT, ES, NL
A projekt honlapja:
http://www.connectedvitality.eu/

Az „Összekapcsolt életek” projekt alapgondolata egy
integrált termék- és szolgáltatásrendszer létrehozása
volt piacorientált módon. A jelenleg YOOM-nak nevezett
termék egy speciálisan összeállított terminálból, a rajta
futtatható alkalmazásokból és a hozzájuk kapcsolódó
központi szerverszolgáltatásból áll. Tudományos szempontból az AAL program által támogatott projekt számos
újdonságnak számító elemet tartalmaz. Ezek egyike a
„jelenlét” érzésének megteremtése, ami a virtuális valóság kutatásának egyik fontos eleme. A CVN-terminálban
meghatározott szögben, speciális, szabadalmaztatás
alatt álló módon helyezik el a képernyőket és a kamerákat, ezáltal maximalizálva a hatás mértékét. Másik fontos
technikai innováció a szinkronizált képátvitel, a szemkontaktus, ami az érzelmek kifejezésekor és a távtanulásnál
különösen fontos. További újdonság a 3D-szenzor, ami
a kommunikációs folyamat során a testbeszédet rögzíti,
illetve teszi egyedi módon elemezhetővé.

A CVN YOOOM helyi beállításai pontosan tükrözik a felhasználó profilját, magatartását, otthoni környezetét, a
termék jövőbeni hasznosítása során tehát nagyon fontosak a projekt során gyűjtött és elemzett felhasználói
tapasztalatok.
A CVN YOOOM az idősödő társadalmak számos problémájának orvoslására kínálhat megoldást. A konzorciumban számos külföldi kis cég (KKV) vesz rész, amelyek
otthonápolással és idősek felügyeletével foglalkoznak, és
amelyek termék jelleggel szeretnék bevezetni a projekt
során kifejlesztett szolgáltatásokat.
Ami a termékben rejlő üzleti lehetőségeket illeti, e téren
az országok többsége – így Magyarország is – csak a
kezdeti lépéseknél tart. A távmonitorozás és a virtuális
jelenlét az üzleti szférába ugyan már lassan beszivárog,
ám ezek a rendszerek jelenleg még igen költségesek.

„Egy AAL-projektben az a legnagyszerűbb, hogy annyiféle ember dolgozik együtt egy cél érdekében: mérnökök, informatikusok, orvosok, szociológusok, pszichológusok, üzletemberek stb.
mellett olyan idősebb emberek is, akik a projekt eredményeit majd maguk is használni fogják.”
(Vajda Lóránt, igazgató, BME, Egészségipari Mérnöki Tudásközpont)
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INSIDER
Technológia a belső veszélyek okozta károk megelőzésére
(Proactive site wide identity tracking)
A projekt összköltsége:
Magyar partner:
A magyar partnerek elnyert támogatása:
Résztvevő partnerországok:

Az E!4231 Insider Eurostars projekt egy proaktív biztonsági rendszer kifejlesztését tűzte ki céljául, amely belső
veszélyek automata érzékelésére alkalmas. A projekt
során egy videó elemzési, hozzáférés-ellenőrző- és
azonosító rendszer készült el, továbbá térbeli adatbányászati rendszer kifejlesztése és integrálása valósult meg.
A projekt magyar résztvevője, a Search-Lab Kft. felelt a
videóelemzési módszerek cseh és izraeli partnerek fejlesztéseihez illeszkedő kidolgozásáért. A rendszer a látszólag nem észlelhető biztonsági réseket azonosítja, valamint jövőbeli eseményeket jelez előre az azokra történő
időbeni reagálás érdekében. Az Insider „megtanulja” az

0,53 M €
Search-Lab Kft.
0,15 M €
CZ, IL

idő során összegyűjtött adatokra alapozva az egy területen vagy épületben történő mindennapi tevékenységeket
és ennek megfelelően automatikusan észleli az abnormális eseményeket. Az Insider valós idejű térbeli adatbányászatért felelős motorjának köszönhetően előre tudja
jelezni a térbeli eseményeket, az előrejelzésekből pedig
valós időben észlel eltéréseket, továbbá képes valós idejű
multihipotézis-elemzés végzésére is.
A projektben megvalósult innovációt nemcsak az alapvető technológiák kifejlesztése és integrációja jelentette,
hanem a köztük kialakuló szinergia kiaknázása is.

„Az EUREKA-hoz hasonló lehetőségek segítségével létrejövő kooperatív kutatási tevékenységekben való részvételből származó előnyök nemcsak a technológiáink fejlesztésében,
hanem a számunkra még fontosabb kooperációban rejlenek: kapcsolatok építésében és olyan
vállalatokkal való közös munkában, mely máskülönben nehezen jöhetne létre.” (Jeges Ernő
K+F igazgató, Search-Lab Kft.)
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