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De a fényhez több más Nobel-díj is kapcsoló-
dik, egyebek között a holográfia kidolgozá-
sáért Gábor Dénes részére, illetve a legutóbb 
odaítélt kémiai (a nanoszkópiáért Stefan W. 
Hell, Eric Betzig és William E. Moerner részé-
re) és fizikai (a kék fényt kibocsátó LED fel-
találásáért Akaszaki Iszamu, Amano Hirosi és 
Nakamura Súdzsi részére adományozott) is.

Hazánkban is nagy hagyományai vannak 
az optikának: a Petzvál-lencse a 19. század 
közepén született, a Magyar Optikai Művek 
pedig 1876-ban létesült. A Jánossy Lajos által 
kezdett optikai kutatások a KFKI-ban világ-
hírűvé váltak, korán megszülettek a magyar 

lézerek és a szegedi attoszekundumos lézer 
(ELI-ALPS) első ötlete, a világot egy évtized-
del megelőzve, Magyarországon fogalmazó-
dott meg.

A fény nemzetközi évének ünnepélyes megnyi-
tóját 2015. január 19–20-án, Párizsban tartják.

Az International Year of Light 2015 honlapja: 
http://www.light2015.org/Home/Event-
Programme.html 
Az International Year of Light 2015-ről az EPS 
honlapján itt lehet olvasni: http://www.eps.
org/?page=event_iyol 

Egyed László beszélgetése Bojár Gáborral

A TUDOMÁNY MEGRENDELŐI 

BOJÁR GÁBOR:  Alapkutatásban Magyaror-
szág jó, a mérőszámai is jók, sikereink van nak, 
és az alapkutatásra fordított összegek szerin-
tem nem is túl alacsonyak. Az az uniós elvá-
rás, hogy a kutatás-fejlesztésre fordított összeg 
minimálisan a GDP 3%-a legyen; ha jól tu-
dom, Magyarország egy egész valahány %-on 
áll, és abból több, mint egy százalék az állami 
támogatás. Ha ez az állami finanszírozás 
mind az alapkutatásra megy, akkor szerintem 
ez rendben van. Alapkutatás ra kb. ennyit kell 
fordítani, és miután az alap kutatás eredmé-
nyei mindannyiunkat szol gálnak, ezt mind-
annyiunknak finan szíroznunk kell, mind-
annyiunknak, vagyis az adófizetőknek. 

EGYED LÁSZLÓ: Egyébként az alapkuta
tásnál még az is szerepet játszik, hogy az 
igazán költséges kutatásokat a nagy külföldi 
berendezéseken lehet és kell is végezni, tehát 
tulajdonképpen ezekre a nagyberendezésekre 
nem kell az államnak költenie, mondjuk, 
nem kell nagy hadrongyorsítót vagy nagy 
neutronforrást építeni. 

Ehhez nem tudok hozzászólni, hiszen ebben 
nem vagyok benne, de messziről nézve úgy 
gondolom, hogy ha arányaiban a kutatás-fej-
lesztésre fordított összegek egyharmada megy 
alapkutatásra és kétharmada alkalmazott ku-
tatásokra, akkor ez egy jó arány. A baj ak kor 

Interjú

„A tudomány művelőit a világ jelenségeinek 
elméleti megismerése és a felismerések gya-
korlati alkalmazása egyaránt motiválja. Ami-
kor a kutatásokat mozgató erőknek e két 
eleme összekapcsolódik, az fontos és izgalmas 
eredményt hoz.” Mindezt Lovász László, az 
MTA elnöke mondta az Akadémia Székhá-
zának Dísztermében egybegyűlt akadémiku-
sok, vállalatvezetők, kutatók és érdeklődők 
előtt. A Magyar Tudomány Ünnepének ki-
emelt eseményén arról tartottak előadást a 
csúcstechnológia fejlesztésében élen járó cé-
gek vezetői, hogyan segíthetik a kutatási 
eredmények a technológiai fejlesztést. Frank 
Péter, a Knorr-Bremse Fék rendszerek Kft. 
kutatási-fejlesztési igazgatója a jövő közleke-
déséről beszélt – a cég szorosan együtt dolgo-
zik az MTA SZTAKI-val. Szentpéteri Imre, 
az Egis Gyógyszergyár kutatási igazgatója 
kifejtette, milyen fontos, hogy a kutatók és a 
gazdaság szereplői értsék egymás gondolko-
dását. Peter Drent, a Nikon Instru ments 
Europe BV. ügyvezetője a mikroszkópia fej-
lődésének az élettani kutatásokban való je-
lentőségéről, páratlan lehetőségeiről tartott 
előadást. Bojár Gábor, a Graphisoft elnöke 
pedig azt fejtette ki, milyen fontos közelíteni 
a tudományos kutatók és a gazdaság szerep-
lőinek a gondolkodásmódját. Bojár Gáborral 
Egyed László beszélgetett.
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van, ha állami forrásból finanszírozunk alkal-
mazott kutatásokat is, azt ugyanis szerin tem 
nem szabad, mert az alkalmazott kutatást 
azoknak kell finanszírozniuk, akik ezek ered-
ményeit alkalmazzák, vagyis a gazdaság szerep-
lőinek. És nem azért, hogy ezzel tehermen-
tesítsék az államot, hanem mert ők tud ják, 
mire van szükségük, ez teszi lehetővé, hogy 
jó irányban haladjon az alkalmazott kutatás. 

Vagyis a gazdaság szereplőinek kell adni 
a kutatási feladatot az alkalmazott kutatás 
számára.

Igen. Tehát amikor az akadémiai kutatóinté-
zetekben olyan kutatómunkát végeznek, 
amelyiknek az eredményeit a kutatók véle-
ménye szerint alkalmazni lehetne a gyakor-
latban, és nem értik, hogy a gazdaság szerep-
lői miért nem jelentkeznek ezekért, akkor 
fordítva ülünk a lovon. Ugyanis nem a kuta-
tóknak kell kitalálniuk, hogy a tudományos 
eredmények közül melyek azok, amelyeket 
alkalmazni lehet, hanem a vállalatoknak, a 
gazdaság szereplőinek. 

Azért az elképzelhető, hogy egy kutató 
úgy gondolja, hogy az ő kutatási eredményei 
használhatók lehetnek valakinek, valamilyen 
vállalatnak, csak ebben az esetben az is 
a feladata, hogy megkeresse ezt a vállalatot.

Ez az, amivel nem értek egyet, ugyanis a ku-
tatónak nem ez a dolga. És hát honnan is 
tudná, hogy a gazdaságnak mire van szüksé-
ge? Albert Einsteinnek nem kell kitalálnia, 
hogy mire lehet használni a gyakorlatban az 
általános relativitáselméletet, de még a fény-
elektromos jelenség törvényszerűségeit sem 

– amiért egyébként a Nobel-díjat kapta. Az 
alapkutatással foglalkozó kutató nem él kint 
a piacon, nem érzi, mire van szükség, ezért 
többnyire furcsa gyakorlati ötletei fognak 

támadni, hiszen nincs kitéve a piac igényeinek. 
Természetesen lesznek ötletei, mert nagyon 
kreatív, hiszen a kutatók általában kreatívak, 
de 99 százalékban olyan ötletei lesznek, ame-
lyeknek semmi közük a valós igényekhez.   

Persze bizonyára vannak kivételek is,  
amikor egy jó és használható ötlet születik.

Igen, csak én azt látom, hogy a kutatók a 
kivételből akarnának szabályt csinálni. Pedig 
alapvetően a felhasználóknak, a gazdaság 
szereplőinek kell kitalálniuk, hogy mire van 
szükségük, és megmondani az alkalmazott 
kutatást végzőknek, hogy milyen irányban 
kutassanak. És ezért hibás az alkalmazott 
kutatások állami finanszírozása, mert pont 
ez terel abba az irányba, hogy a kutatók majd 
kitalálják, mire lesz szüksége az iparnak.

Ez nyilván azt is jelenti, hogy másképpen 
kell mérni az alapkutatás és az alkalmazott 
kutatás teljesítményét is.

A teljesítmény mérésére a  KPI (Key Perfor-
mance Indicator – a teljesítmény kulcsjellem-
zője) szolgál, de ennek kritériumai teljesen 
mások kell legyenek az alapkutatás és az al-
kalmazott kutatás esetében. Az alapkutatá-
sokban a teljesítményt a szakma elismerésével 
mérik. Publikációk, idézettség, impaktfaktor, 
tudományos díjak, ezeket mind a szakma 
adja. Ez így nagyon helyes, az alapkutatások-
ban nem is tudok mást elképzelni. A baj 
akkor van, ha ugyanez a teljesítménymérés 
megy át az alkalmazott kutatásokba is. Mert 
akkor a tudósok gyönyörű publikációkat 
írnak egymásnak, amelyeknek semmi, de 
semmi közük nem lesz a gazdaság igényeihez. 

Itt mi kell mérje a teljesítményt?

A vevő elégedettsége! Nem a szakmát kell le-
nyűgözni, hanem a hozzá nem értő vevőt.

A kutatási eredmény vevőjét vagy a végső vevőt?

A kutatási eredmény vevőjét. Aki természete-
sen akkor lesz lenyűgözve, ha lenyűgözi a 
végső vevőt is, akihez az eredmény eljut. A 
kettő lényegében ugyanaz, csak van közben 
egy közvetítő, de ő többnyire nem torzít az 
elismerésen. Az egyetemeken, ahonnan kijön-
nek a diákok, ott – nagyon helyesen – tudo-
mányos kutatást is végző professzorok oktat-
ják őket, de ha a tudományos világnak ezt a 
szakmai elismerésre koncentráló teljesítmény-
mérését átviszik az alkalmazott kutatásba, ne 
adj isten a mérnöki tervezésbe, akkor ott va-
gyunk, ahol vagyunk, hogy a mérnökök egy-
másnak terveznek eszközöket, és akkor ott 
tartunk, hogy én például otthon a televízió-
mat nem tudom bekapcsolni. Annyira bo-
nyolult, amikor össze van kapcsolva négy-öt 
különböző rendszer, és négy-öt különböző 
távirányítót kell egymáshoz hangolgatni, ezt 
egy mérnök tudja használni, de én nem vagyok 
mérnök. Van egy márka, a B&O, amit még 
én is tudok használni; nagyon drága és na-
gyon szép, de nem ez a fontos számomra – 
nagyon egyszerű távirányítója van. És ha va-
lamit elrontok, könnyen vissza lehet csinálni.

Jó példa erre a lift is, amiben nincs „undo” 
gomb, ha rossz emeletet nyomtam meg, nem 
tudom visszavonni.

Ezt mi a Graphisoftnál a vevőktől tanultuk: 
az a jó szoftver, amelyiknél a hibát könnyű 
javítani. Nem az, amelyikben nincs hiba, 
mert olyan nincs. Mindig követünk el hibát, 
csak könnyű legyen azt javítani. Vagyis, visz-
szatérve a kutatókhoz, ne az tegye őket bol-
doggá, hogy írtak egy gyönyörű publikációt, 
és az a másik kutatótól gyönyörű elismerést 
kapott – az alkalmazott kutatásról beszélek –, 
hanem az, hogy az eredményét használják. A 

kettő között van egyébként a szabadalmazta-
tás. Ezt is félreértik a kutatók, mert azt hiszik, 
hogy ha egy alkalmazott kutatási eredményt 
szabadalmaztatni lehet, akkor ezzel már be-
kerültek a gazdaság vérkeringésébe. Szeret-
ném elmondani azt a véleményemet, hogy 
szerintem a szabadalmaknak – a bejegyzett, 
érvényes szabadalmaknak – több mint 90%-
át a kutya sem használja semmire. A szabadal-
maztatás csak azt jelenti, hogy az egy eredeti, 
új megoldás. De ettől még nem biztos, hogy 
jó is valamire. Egy alkalmazott kutató ne 
attól legyen boldog, hogy egy eredeti, új 
gondolata van, hanem attól, hogy ezt az 
eredeti, új gondolatot használják, még akkor 
is, ha nem is szabadalmaztatják, vagy nem is 
lehet szabadalmaztatni, mert olyan kézenfek-
vő. Például ha a liftben lenne egy „undo” 
gomb, ezt nem lehetne szabadalmaztatni, 
mert olyan magától értetődő, de attól ezt még 
nagyon is használnák, ha lenne.

Egyébként érdekes módon Einstein és Szilárd 
Leó is beadott egy hűtőgépszabadalmat 
(a magyar Szabadalmi Hivatalhoz), 
de a gyakorlatban az általuk kitalált 
működési elvet szinte elfelejtették, 
bár 2008ban megépítették egy prototípusát.

Nekik ugyanis valószínűleg fogalmuk sem 
volt arról, milyen problémákkal néz szembe 
egy hűtőgépgyártó. Hogy, mondjuk, a be-
szállítók hogyan tudnak egymással együtt-
működni. Vagy mi az, amit házon belül lehet 
gyártani, és mi az, amit beszállítóktól kell 
megrendelni. Százezer apró probléma van a 
tényleges gyártásban, amire egy kívülálló ku-
tató nem is gondolhat. És akkor nem érti, 
miért nem használják az ő találmányát. Bár 
ezt azért egy kicsit pontosítanám. A kutató 
ak kor nem tudja kitalálni, hogy mire van szük-
sége az iparnak, ha marad a kutatóműhely-
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van, ha állami forrásból finanszírozunk alkal-
mazott kutatásokat is, azt ugyanis szerin tem 
nem szabad, mert az alkalmazott kutatást 
azoknak kell finanszírozniuk, akik ezek ered-
ményeit alkalmazzák, vagyis a gazdaság szerep-
lőinek. És nem azért, hogy ezzel tehermen-
tesítsék az államot, hanem mert ők tud ják, 
mire van szükségük, ez teszi lehetővé, hogy 
jó irányban haladjon az alkalmazott kutatás. 

Vagyis a gazdaság szereplőinek kell adni 
a kutatási feladatot az alkalmazott kutatás 
számára.

Igen. Tehát amikor az akadémiai kutatóinté-
zetekben olyan kutatómunkát végeznek, 
amelyiknek az eredményeit a kutatók véle-
ménye szerint alkalmazni lehetne a gyakor-
latban, és nem értik, hogy a gazdaság szerep-
lői miért nem jelentkeznek ezekért, akkor 
fordítva ülünk a lovon. Ugyanis nem a kuta-
tóknak kell kitalálniuk, hogy a tudományos 
eredmények közül melyek azok, amelyeket 
alkalmazni lehet, hanem a vállalatoknak, a 
gazdaság szereplőinek. 

Azért az elképzelhető, hogy egy kutató 
úgy gondolja, hogy az ő kutatási eredményei 
használhatók lehetnek valakinek, valamilyen 
vállalatnak, csak ebben az esetben az is 
a feladata, hogy megkeresse ezt a vállalatot.

Ez az, amivel nem értek egyet, ugyanis a ku-
tatónak nem ez a dolga. És hát honnan is 
tudná, hogy a gazdaságnak mire van szüksé-
ge? Albert Einsteinnek nem kell kitalálnia, 
hogy mire lehet használni a gyakorlatban az 
általános relativitáselméletet, de még a fény-
elektromos jelenség törvényszerűségeit sem 

– amiért egyébként a Nobel-díjat kapta. Az 
alapkutatással foglalkozó kutató nem él kint 
a piacon, nem érzi, mire van szükség, ezért 
többnyire furcsa gyakorlati ötletei fognak 

támadni, hiszen nincs kitéve a piac igényeinek. 
Természetesen lesznek ötletei, mert nagyon 
kreatív, hiszen a kutatók általában kreatívak, 
de 99 százalékban olyan ötletei lesznek, ame-
lyeknek semmi közük a valós igényekhez.   

Persze bizonyára vannak kivételek is,  
amikor egy jó és használható ötlet születik.

Igen, csak én azt látom, hogy a kutatók a 
kivételből akarnának szabályt csinálni. Pedig 
alapvetően a felhasználóknak, a gazdaság 
szereplőinek kell kitalálniuk, hogy mire van 
szükségük, és megmondani az alkalmazott 
kutatást végzőknek, hogy milyen irányban 
kutassanak. És ezért hibás az alkalmazott 
kutatások állami finanszírozása, mert pont 
ez terel abba az irányba, hogy a kutatók majd 
kitalálják, mire lesz szüksége az iparnak.

Ez nyilván azt is jelenti, hogy másképpen 
kell mérni az alapkutatás és az alkalmazott 
kutatás teljesítményét is.

A teljesítmény mérésére a  KPI (Key Perfor-
mance Indicator – a teljesítmény kulcsjellem-
zője) szolgál, de ennek kritériumai teljesen 
mások kell legyenek az alapkutatás és az al-
kalmazott kutatás esetében. Az alapkutatá-
sokban a teljesítményt a szakma elismerésével 
mérik. Publikációk, idézettség, impaktfaktor, 
tudományos díjak, ezeket mind a szakma 
adja. Ez így nagyon helyes, az alapkutatások-
ban nem is tudok mást elképzelni. A baj 
akkor van, ha ugyanez a teljesítménymérés 
megy át az alkalmazott kutatásokba is. Mert 
akkor a tudósok gyönyörű publikációkat 
írnak egymásnak, amelyeknek semmi, de 
semmi közük nem lesz a gazdaság igényeihez. 

Itt mi kell mérje a teljesítményt?

A vevő elégedettsége! Nem a szakmát kell le-
nyűgözni, hanem a hozzá nem értő vevőt.

A kutatási eredmény vevőjét vagy a végső vevőt?

A kutatási eredmény vevőjét. Aki természete-
sen akkor lesz lenyűgözve, ha lenyűgözi a 
végső vevőt is, akihez az eredmény eljut. A 
kettő lényegében ugyanaz, csak van közben 
egy közvetítő, de ő többnyire nem torzít az 
elismerésen. Az egyetemeken, ahonnan kijön-
nek a diákok, ott – nagyon helyesen – tudo-
mányos kutatást is végző professzorok oktat-
ják őket, de ha a tudományos világnak ezt a 
szakmai elismerésre koncentráló teljesítmény-
mérését átviszik az alkalmazott kutatásba, ne 
adj isten a mérnöki tervezésbe, akkor ott va-
gyunk, ahol vagyunk, hogy a mérnökök egy-
másnak terveznek eszközöket, és akkor ott 
tartunk, hogy én például otthon a televízió-
mat nem tudom bekapcsolni. Annyira bo-
nyolult, amikor össze van kapcsolva négy-öt 
különböző rendszer, és négy-öt különböző 
távirányítót kell egymáshoz hangolgatni, ezt 
egy mérnök tudja használni, de én nem vagyok 
mérnök. Van egy márka, a B&O, amit még 
én is tudok használni; nagyon drága és na-
gyon szép, de nem ez a fontos számomra – 
nagyon egyszerű távirányítója van. És ha va-
lamit elrontok, könnyen vissza lehet csinálni.

Jó példa erre a lift is, amiben nincs „undo” 
gomb, ha rossz emeletet nyomtam meg, nem 
tudom visszavonni.

Ezt mi a Graphisoftnál a vevőktől tanultuk: 
az a jó szoftver, amelyiknél a hibát könnyű 
javítani. Nem az, amelyikben nincs hiba, 
mert olyan nincs. Mindig követünk el hibát, 
csak könnyű legyen azt javítani. Vagyis, visz-
szatérve a kutatókhoz, ne az tegye őket bol-
doggá, hogy írtak egy gyönyörű publikációt, 
és az a másik kutatótól gyönyörű elismerést 
kapott – az alkalmazott kutatásról beszélek –, 
hanem az, hogy az eredményét használják. A 

kettő között van egyébként a szabadalmazta-
tás. Ezt is félreértik a kutatók, mert azt hiszik, 
hogy ha egy alkalmazott kutatási eredményt 
szabadalmaztatni lehet, akkor ezzel már be-
kerültek a gazdaság vérkeringésébe. Szeret-
ném elmondani azt a véleményemet, hogy 
szerintem a szabadalmaknak – a bejegyzett, 
érvényes szabadalmaknak – több mint 90%-
át a kutya sem használja semmire. A szabadal-
maztatás csak azt jelenti, hogy az egy eredeti, 
új megoldás. De ettől még nem biztos, hogy 
jó is valamire. Egy alkalmazott kutató ne 
attól legyen boldog, hogy egy eredeti, új 
gondolata van, hanem attól, hogy ezt az 
eredeti, új gondolatot használják, még akkor 
is, ha nem is szabadalmaztatják, vagy nem is 
lehet szabadalmaztatni, mert olyan kézenfek-
vő. Például ha a liftben lenne egy „undo” 
gomb, ezt nem lehetne szabadalmaztatni, 
mert olyan magától értetődő, de attól ezt még 
nagyon is használnák, ha lenne.

Egyébként érdekes módon Einstein és Szilárd 
Leó is beadott egy hűtőgépszabadalmat 
(a magyar Szabadalmi Hivatalhoz), 
de a gyakorlatban az általuk kitalált 
működési elvet szinte elfelejtették, 
bár 2008ban megépítették egy prototípusát.

Nekik ugyanis valószínűleg fogalmuk sem 
volt arról, milyen problémákkal néz szembe 
egy hűtőgépgyártó. Hogy, mondjuk, a be-
szállítók hogyan tudnak egymással együtt-
működni. Vagy mi az, amit házon belül lehet 
gyártani, és mi az, amit beszállítóktól kell 
megrendelni. Százezer apró probléma van a 
tényleges gyártásban, amire egy kívülálló ku-
tató nem is gondolhat. És akkor nem érti, 
miért nem használják az ő találmányát. Bár 
ezt azért egy kicsit pontosítanám. A kutató 
ak kor nem tudja kitalálni, hogy mire van szük-
sége az iparnak, ha marad a kutatóműhely-
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ben. Ahhoz, hogy a kutatók kitalálják, hogy 
az ipar mit tud hasznosítani a tudományos 
eredményekből, bent kell lenniük az iparban.

Ilyen volt például a Bródylabor a Tungsram
ban.

Igen. Tehát szerintem ahhoz, hogy az akadé-
miai kutatóintézetekben végzett alapkutatás-
ból alkalmazott kutatás legyen, bár valóban 
szükség van az ottani kutatók kreativitására 
és a tudományos eredmények mély ismere-
tére, de igazán arra lenne szükség, hogy az 
akadémiai kutatóintézetekben dolgozó ku-
tatókat kihelyezzék, mondjuk két évre, szak-
vállalatokhoz. 

Egyfajta „szakmai gyakorlatra”?

Hogy megérezzék az ottani levegőt, és együtt 
dolgozzanak az ottani kutatókkal, mert azok 
tudják, mire van szüksége az iparnak, illetve 
milyen akadályai lehetnek a tényleges beve-
zetésnek. Lehet, hogy az akadályok nem is 
technikaiak, hanem üzletiek, de attól még 
valós akadályok. Az előző hűtőgéppéldára 
utalva: lehet, hogy a hűtőgépgyártók maguk-
tól nem jöttek volna rá, hogy azt a tudomá-
nyos elvet hűtésre is lehetne használni, de 
ahhoz, hogy Einstein és Szilárd rájöjjön, hogy 
mi kell ahhoz, hogy ebből frizsider is legyen, 
nem ártott volna nekik egy kicsit egy hűtő-
gépgyárban dolgozni.

Hadd kérdezzem a fordítottját: 
vajon nem kötelességee az iparnak, 
hogy figyelje a tudomány eredményeit?

Nem kötelessége, hanem érdeke. Az ipar 
saját érdekből figyeli, hogy merre halad a 
tudomány. Aki ezt nem csinálja, az kiesik a 
piaci versenyből. Nem szociális érzékenység-
ből meg társadalmi felelősségvállalásból, meg 

a tudomány iránti tiszteletből csinálja, hanem 
azért, mert e nélkül lemarad a versenyben. És 
én hiszek az evolúcióban, tehát szerintem 
azok, akik ezt megteszik, azok fennmaradnak, 
ami azt is jelenti, hogy akik fennmaradtak, 
azok ezt megtették. 

Az itt, a Graphisoft Parkban működő AITn 
(Aquincum Institute of Technology) 
ezt a szemléletet is oktatják?

A diákokba azt a szemléletet próbáljuk elül-
tetni – szoftvermérnök-képzésben –, hogy 
annak örüljenek, ha a szoftvert használják. 
Lehet az akár egy nagyon egyszerű szoftver, 
technikai szempontból akár nevetséges, ha 
használják, akkor jó. Erre több évünk ment 
rá a Graphisoftban, hogy ráneveljük a mér-
nökeinket: ne a szoftverre legyenek büszkék, 
amit írtak, hanem azokra az épületekre, ame-
lyeket ezzel a szoftverrel az építészek terveztek. 

Visszaugorva beszélgetésünk elejére, 
ha Magyarországon a kutatásfejlesztés 
támogatása a GDP egy egész valahány 
százaléka, és az állami támogatás több mint 
a GDP egy százaléka, ez azt jelenti, hogy 
a gazdaság szereplői nagyon keveset fordíta
nak alkalmazott kutatásra. Mi ennek az oka?

A kiszámíthatatlan gazdasági környezet. Az 
alkalmazott kutatás hosszú távú befektetés, 
amelynek a haszna lassan térül meg, és bizony 
a gazdaság szereplői azt tapasztalják, hogy a 
gazdasági környezet gyorsan és kiszámítha-
tatlanul változik, vagyis nem lehetnek bizto-
sak abban, hogy az alkalmazott kutatásba 
fektetett összegek valaha is megtérülnek.

Kulcsszavak: gyakorlati alkalmazás, alapkuta
tás, gazdaság szereplői, alkalmazott kutatás, 
ipari laboratórium

Megrendüléssel tudatjuk, 
hogy a magyar élelmiszer-tu-
dományt újabb nagy veszte-
ség érte.

Szeretett akadémikusunk, 
a Budapesti Corvinus Egye-
tem Élelmiszertudományi 
Karának professor emeritusa, 
Dr. Farkas József életének 81. 
évében rövid ideig tartó be-
tegség után 2014. novem-
ber 12-én váratlanul elhunyt. 
Olyan személyt veszítettünk 
el, aki a halála napjáig a tudo-
mánynak élt, és ezer szállal kö-
tődött az Élelmiszertudományi Karon folyó 
oktatási és kutatási munkához.

 Farkas József 1956-ban szerzett vegyész-
mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki 
Egyetem Vegyészmérnöki Karán. Az egyete-
mi diákévei során ismerkedett meg későbbi 
mentorával, Dr. Vas Károllyal, mely kapcsolat 
az egész szakmai pályafutásának meghatáro-
zó tényezőjévé vált. Tudományos pályafutását 
a Konzerv-, Hús-, Hűtő- és Konzervipari 
Kutatóintézet tudományos segédmunkatár-
saként kezdte, majd a Központi Élelmiszer-
ipari Kutató Intézetben volt tudományos 
munkatárs és főmunkatárs. 1968-ban lett az 
Élelmiszer-mikrobiológiai osztály vezetője, 
1972-től tizennégy éven keresztül töltötte be 
a kutatóintézet tudományos igazgatóhelyet-
tesi pozícióját. 1980–85 között az FAO/IAEA 
Nemzetközi Élelmiszer-besugárzás Techno-

lógiai Létesítmény igazgatója 
volt Hollandiában. 1986-ban 
a Kertészeti és Élelmiszeripa-
ri Egyetem Állatitermék 
Technológiai Tanszékének 
lett a vezetője egyetemi tanári 
beosztásban. 1986 és 1993 
között vezette az egyetem 
Élelmiszer-technológiai Inté-
zetét. Kari és egyetemi veze-
tői feladatokat is magára vál-
lalt. 1988 és 1993 között az 
Élelmiszeripari Kar dékán-
helyettese, ezt követően 1996-
ig az egyetem rektorhelyettese 

volt. Aktív közremű ködője volt az Élel-
miszertudományi mérnöki PhD-program 
kidolgozásának, amelynek 1993–2003 között 
vezetője is volt. 2003-ban lett professor eme-
ritus az Élelmiszertudomá nyi Karon, ahol az 
utolsó pillanatig aktív oktatómunkát végzett.

 Tudományos fokozatait tekintve 1968-
ban lett a kémiai tudományok kandidátusa, 
1978-ban védte meg az akadémiai doktori 
értekezését, 1990-ben választották meg a Ma-
gyar Tudományos Akadémia levelező tagjá-
vá, és 2001-ben lett az MTA rendes tagja. Fő 
kutatási területe az élelmiszer-biztonság, az 
élelmiszer-tartósítás mikrobiológiája, kémiá-
ja és technológiája volt. Elévülhetetlen szak-
mai érdemeket szerzett a sugárzásos és a 
kombinált tartósítási eljárások terén.

Nagy szerepe volt az MTA Élelmiszertu-
dományi Komplex Bizottság működésében, 
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