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Sajtóanyag 

 

A Fény Nemzetközi Éve 2015 rendezvénysorozat részeként, november 30 – december 2 között kerül 

megrendezésre az MTA Atommagkutató Intézetben az INARIE konferencia. A rövidített név a 

konferencia angol nevéből származik Integrating Access to Pan-European Research Infrastructures in 

Central and Eastern Europe. A konferencia közép- és kelet-európai országoknak a nagy európai 

kutatási infrastruktúrákhoz való integrált, szervezett hozzáféréséről szól.  

A konferencia központi eseményére, az MTA Atomki új Tandetron részecskegyorsítójának ünnepélyes 

avatására kedden 12:30-kor kerül sor. Az eseményen beszédet mond Lovász László, a Magyar 

Tudományos Akadémia elnöke, Papp László, Debrecen Megyei Jogú Város polgármestere, és 

Christophe Rossel, az Európai Fizikai Társulat elnöke. 

A konferencia rendezői az MTA Atomki, a MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az Európai Fizikai 

Társulat. Szponzorai a Magyar Tudományos Akadémia, a Fény Nemzetközi Éve Programbizottsága, a 

High Voltage Engineering Europa BV, az Oxford Microbeams Ltd, a National Instruments Kft, és az 

Agóra Tudományos Élményközpont. 

A sajtó képviselőit 2015. december 1-én 12:00-tól várjuk az MTA Atomki Tandetron épületében, 

bejárat a Poroszlay u. 6 felől. A megnyitó ünnepélyes részén fotózni, videózni lehet. Hivatalos 

sajtótájékoztató nem lesz, de a jelen hivatalos sajtóanyagon túl az avatás után lehetőséget 

biztosítunk interjúk készítésére a vendégekkel. 

A konferencia témája 

A nagyméretű kutatási infrastruktúrákhoz való hozzáférésre a tudományban, technológiában és az 

oktatásban egyre nagyobb szükség van. A legnagyobb és leghatékonyabb ilyen nagyberendezések a 

fizikában és a mérnöki tudományok területén jöttek létre. Létrehozásuk és üzemeltetésük költségei 

meghaladják egy-egy nemzet erőforrásait, ezért nemzetközi együttműködésekben hozzák létre és 

használják őket. Ilyen infrastruktúrák a legnagyobb gyorsítókon kívül például az óriás lézerek, 

neutronforrások, szinkrotronok, szabadelektron-lézerek, különleges teleszkópok (ESRF, ILL, European 

XFEL, FAIR, ELI, ...). 

Bár a legtöbb nemzetközi infrastruktúra elvben nyílt hozzáférést biztosít a kutatók, kutatócsoportok 

számára, mérési terveiket elsősorban a tudományos kiválóság alapján bírálják el a döntéshozók, a 

hosszú távú, rendszeres hozzáférést a tagországok – érthető módon – a költségekhez való 

hozzájárulásukkal biztosíthatják. Ez az infrastruktúra költségeinek tipikusan 1–4 %-a. Sajnos a kis és 

közepes méretű országok számára ez a hozzájárulás erejük feletti mértékű, ezért ezen országok 

kutatói a nemzetközi infrastruktúrákhoz való hozzáférésnél hátrányt szenvednek.  



A fenti probléma egy nyilvánvaló és ismert megoldása az, hogy a kis és közepes méretű országok 

konzorciumokat alapítanak, és így együttesen képesek a tagdíjak befizetésére. Ilyen konzorciumok 

már működnek, pl. a Centralsync konzorcium (cseh–magyar–szlovák) az ESRF-ben és a CENI-ben, vagy 

az osztrák–cseh–magyar–szlovák konzorcium az ILL-ben való részvételre. 

Eddig ezeket a konzorciumokat mindig „alulról felfelé” módon építették fel. Ez a megoldások 

kidolgozatlansága miatt a politikai döntéshozatal szintjén számos problémát vet fel, melyek 

lelassíthatják, vagy éppen béníthatják a folyamatokat. Ezért 2014-ben az Európai Fizikai Társulat (EPS) 

egy projektet indított abból a célból, hogy elősegítse az ilyen konzorciumok létrehozását. 

A jelenlegi konferencia az EPS ezen konzorciumépítő projektjének fontos mérföldköve. Találkozóra 

hívja az infrastruktúrák döntéshozóit az Európai Bizottság és a nemzeti kormányok részéről, valamint 

a főbb infrastruktúrák vezetőit Európa minden részéből.   

A konferencia fő célja megvizsgálni olyan konzorciumok szervezésének lehetőségeit, amelyekkel a 

kelet-közép-európai régió kutatói hozzáférhetnek a nemzetközi infrastruktúrákhoz egész Európában. 

A meghívott áttekintő előadásokon kívül néhány rövid előadás is lesz. Kiemelt részét jelentik a 

konferenciának a kerekasztal megbeszélések, és az összegző záró szekció. 

 

További információ: 

http://www.atomki.mta.hu  
http://w3.atomki.mta.hu/inarie  
http://www.eps.org  
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