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1 Ennek következtében a tanulmányban találkozhatunk a 2011. évre vonatkozó előrejelzésekkel és hiányzik a reflektálás a hazai
informatika helyzetében időközben bekövetkezett változásokra (állami irányítás módosulása, informatikaoktatás súlya a köz -
oktatásban stb.).

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége informatikai stratégia elkészítésére kért fel egy ad hoc bi-
zottságot, amelybe a tudományos osztályok delegáltak tagokat.

A bizottság elnöke Csirik János, az MTA doktora, társelnöke Pap László, az MTA rendes tagja. A bizottság
felkért szakértője Dömölki Bálint, a matematikai tudományok kandidátusa. 

A bizottság tagjai közül a tanulmány kidolgozását aktívan segítették: Arató Péter, az MTA rendes tagja,
Balaton Károly, az MTA doktora, Csirik János, az MTA doktora, Demetrovics János, az MTA rendes
tagja, Detrekői Ákos, az MTA rendes tagja, Horváth Dezső, a fizikai tudományok doktora, Katona Gyula,
az MTA rendes tagja, Makara B. Gábor, az MTA rendes tagja, Mizsey Péter, az MTA doktora, Neményi
Miklós, az MTA levelező tagja, Pap László, az MTA rendes tagja, Pongor Sándor, az MTA külső tagja,
Prószéky Gábor, az MTA doktora, Rónyai Lajos, az MTA rendes tagja, Szolgay Péter, az MTA doktora,
Vámos Tibor, az MTA rendes tagja, Váradi Tamás, tudományos főmunkatárs.

Bizottságon kívüli közreműködőként részt vett a munkában: Gyimóthy Tibor, az MTA doktora, Monos -
tori László, az MTA levelező tagja.

A létrehozott ad hoc bizottság a következő tanulmányt és javaslatokat készítette el. 

Az első rész általános kitekintést nyújt a következő évtized infokommunikációs technológiájáról, a második
rész az európai tervekről számol be. A harmadik fejezet a legfontosabb hazai eredményeket, terveket te -
kin ti át, a befejező, negyedik fejezet pedig ajánlásokat fogalmaz meg, és ennek keretében javaslatot tesz
néhány szakmai terület kijelölésére. 

A hazai helyzet áttekintésével kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a szerzők azokat a munkákat és
kezdeményezéseket foglalták össze, amelyek ismertetése különböző forrásokból a rendelkezésükre állt.
Mivel az informatika, ahogy ezt többször hangsúlyoztuk is, a tudományos és társadalmi tevékenység min-
den ágát, minden vonatkozását áthatja, és ezekben önálló fejlesztéseket is ösztönöz, hónapról hónapra
megújulva, így egy ilyen áttekintéstől teljességet nem lehet elvárni. 

A kézirat 2011 márciusában lett lezárva.1

7

Bevezetés





2 Az itt látható jövőképet – mint általában a technológiai előrejelzéseket – kellő óvatossággal kell kezelni, mert ezeket gyakran
befolyásolják különböző „divatok”, illetve a későbbiekben be nem váló remények.

Ebben a  fejezetben áttekintést adunk azokról a főbb fejlődési tendenciákról, amelyek várhatóan jelle-
mezni fogják a huszonegyedik század tízes éveinek infokommunikációs technológiáját (ICT, Information
and Communication Technologies). Ehhez elsősorban a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács
(NHIT) keretében 2005 és 2010 között működött Információs Társadalom Technológiai Távlatai (IT3)
műhely eredményeit használjuk fel. Először bemutatjuk az üzleti környezetben bekövetkező változások
néhány irányzatát, majd ismertetjük az IT3 által meghatározott hét technológiai megatrend területén megfi-
gyelhető jelentősebb fejlődési irányzatokat. Végezetül néhány, napjainkban különösen népszerűnek
tekinthető kutatási terület aktuális állapotába adunk – a teljesség igénye nélkül – rövid betekintést.2

1. Üzleti környezet

1.1. Az ICT területén a válság utáni fellendülés jelei 2010-ben már észlelhetők voltak

A válság a gazdasági élet minden szektorát beárnyékolta a 2009-es évben. Ez alól az ICT sem volt kivé-
tel, ugyanakkor a fejlődés csak részben lassult le, és az érzékeny veszteségek ellenére a 2010-es évek első
felére komoly fellendülés várható. Olyannyira, hogy az infokommunikációs ipar – azon belül főként a
hardver és különösen a fejlődő országokban a mobil telekommunikáció – az egész gazdaság
újjászületésének motorja lehet. A 2010 évi 3,2 %-os növekedés (a Computerworld becslése) harmadát a
feltörekvő piacok fogják jelenteni. 

A lassú javulást jól jellemzi a vállalatok informatikai kiadásainak alakulása a világban, ez Gartner szerint a
2009 és 2010 közötti 2,1%-os növekedéssel szemben 2011-re már 3,1%-kal növekszik, és ez a tendencia
fog évi 3,5–4%-os növekedésekkel folytatódni 2014-ig, hacsak nem következik be a többek által jósolt
„W-alakú” recesszió. Változatlanul komoly igény mutatkozik a speciális szakképzettségre, az outsourcing-
ra és az offshoringra.

1.2. Folytatódnak a nagy piacvezető cégek közti egyesülések/felvásárlások 

Az ICT piac 2009-es mozgásait cégek felvásárlása, fúzióik, koncentrációik, a mamutcégek (főként a Google
és a Microsoft) közötti versengés, a versengés mobil-„frontokra” áttevődése határozta meg. Ugyanezek a
tendenciák fogják alakítani 2010-es évek ICT-jét is.
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A nagy összeolvadások között az Oracle
2010. áprilisi bejelentése tűnik a legfon -
tosabbnak, amelynek értel mében 7,4 mil-
liárd dollárért felvásárolják a Sun Mic ro -
systemset. A fúzió egyik legnagyobb ellen-
zője az Európai Unió volt: Brüsszelben
attól tartottak, hogy az egyesülés véget vet -
het a kialakulófélben lévő nyílt forráskódú
adatbázispiacnak. De egy januári EU-dön-
tés elhárította az üzlet 2010-es megköté -
sének akadályait. Az Unió egyébként
nemcsak az Oracle ellen hadakozik –
a trösztellenesség nevében elmarasztaló

ítéletet hozott az Intellel szemben is, és hasonló eljárás és nyomásgyakorlás várható az Egyesült Államok
Igazságügyi Minisztériumától.

A Yahoo! és a Microsoft vezetősége sikeresen megegyeztek online keresési és hirdetési szolgáltatásaik
egyesítésében, bízva abban, hogy fel tudják venni a versenyt a Google szolgáltatásaival. A HP szintén ter-
jeszkedik: 2010. májusban az EDS-t, novemberben a hálózatépítő 3Com-ot vásárolta meg. 

1.3. Terjednek az ICT-termékek és -szolgáltatások forgalmazásának újszerű üzleti modelljei

Az utóbbi évek egyik legfontosabb üzleti trendjeként – az Apple
iPhone mintájára – egyre több cég (Palm, RIM, Samsung, Nokia, Sony
Ericsson, LG) indított el készülékekre szabott online áruházat, ame-
lyekben ingyenes és fizetős termékek egyaránt megtalálhatók.
Az okostelefon-gyártók – de példájukat követve a többiek is – felis-
merték az üzleti modellben rejlő potenciált: lehetővé válik a független
fejlesztők széles körű bevonása, hogy rengeteg alkalmazást, játékot
készítsenek, és juttassanak el a felhasználókhoz. Az ilyen áruházak-
ból 2009-ben 2,5 milliárd alkalmazást töltöttek le, ez a szám 2010-ben
már 11,2 milliárdra nőtt, és 2011-re az előrejelzés 28,9 milliárd.

Ugyancsak egyre jobban működik a „szoftver, mint szolgáltatás” koncepció továbbfejlesztéseként kialakult
„minden, mint szolgáltatás” – felhőszámításokhoz kapcsolódó, egyes esetekben ingyenes, amiért alkal -
masint nem pénzzel, hanem más formában, például „reklámokat fogyasztva fizetünk” – üzleti modellje.
Ezen belül az elszámolásnak különböző – a tényleges felhasználás mértékétől és minőségétől is függő –
modelljei alakulnak ki, és versenyeznek egymással. A szoftver mint szolgáltatás (SaaS) világméretű piacát
2010-ben 9 milliárd dollárra becsülték, ennek 16%-os növekedését jósolja a Gartner 2011-re.
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1.4. Az ICT-eszközök fejlesztésénél és alkalmazásuknál a környezetvédelem szempontjai nö-
vekvő mértékben szerepelnek

A stratégiai jelentőségű zöld ICT gyakran és szlogenszerűen emlegetett
fogalom. Közérdekű, bolygónk jövőjét alakító súlyos kérdésekre keresi a
választ: hogyan „zöldítsük ki” az infokommunikációs ipart? Miként
valósítható meg a „zöld és fenntartható ICT”?

Az Európai Unió szakemberei 2009-ben fogalmazták meg, hogy hat
irányelv szimultán, összekombinált érvényesítését látják a leginkább cél-
ravezetőnek: az ICT-infrastruktúra társadalmi hatékonyságának növe -
lését, új technológiák, anyagok és alacsony fogyasztású berendezések
kidolgozását, bevált ICT-eljárások környezetbaráttá tételét (számító -
központok, szerverfarmok átalakítását stb.), újrahasznosítási prog -
ramokat, az energiatakarékosság különböző eszközökkel (pl. fogyasztási
limitek) történő bátorítását, a helyzet súlyosságának össztársadalmi szin -
tű tudatosítását.

Vezető informatikai cégeknél, például a Microsoftnál intenzív fejlesztő munka folyik a költségvetésük
egyre tetemesebb részét kitevő számítóközpontok hatékonyságának javítása érdekében, ennek keretében
a vállalatirányítás és a gyártás világában már az 1990-es években elterjedt, nagy népszerűségnek örvendő
„karcsúsítási” módszereket a számítóközpontok területén is alkalmazni próbálják. A modern központok
tervezői és üzemeltetői az energiafelhasználás valamennyi fázisát vizsgálják, céljuk a jelenlegi magas költ-
ségeket és alacsony szintű hatékonyságot (szabványosítással, célszerűségi szempontok érvényesítésével)
alacsony költségekre és magas szintű hatékonyságra változtatni. Egyre nagyobb figyelmet szentelnek kor -
szerű hűtési eljárások kidolgozására, illetve új központok energiatakarékossági szempontból kedvező föld -
rajzi környezetben (például Izlandon) történő létesítésére.

Az energiatudatos fejlesztések másik csoportja a mobilberendezések használatának energiaproblémáira
irányul, egyrészt a kijelzők energiaigényeinek drasztikus csökkenésével, másrészt a vezeték nélküli feltöltés
különböző módszereinek kidolgozásával.

A nanotechnológia alkalmazása automatikusan energiatakarékos megoldások irányában hat (a teljesít-
ményfelvétel legalább lineárisan csökken a méretekkel), másfelől viszont az alkatrészsűrűség növekedése
jelentősen növelheti a hűtéshez szükséges energiát. A fejlesztések alapvető célja ésszerű és gazdaságos
kompromisszumok keresése az ellentétes igények kielégítésére.
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1.5. Néhány Gartner-jóslat a végfelhasználók világából

• 2012-re a vállalkozások 20%-ában nem lesznek saját tulajdonú informatikai eszközök,
• 2012-re a felhőszámításos (cloud computing) szolgáltatások 20%-át indiai cégek fogják nyújtani,
• 2012-re a Facebook átveszi a vezető szerepet a közösségi hálózatok integrálásában,
• 2015-re a vállalatok webes eladásainak 50%-a közösségi hálózatokon és mobilalkalmazások segítségével

fog történni,
• 2015-re megvalósul a 250 milliárd dolláros internetmarketing-piac valamilyen szintű szabályozása,
• 2014-re a Föld felnőtt lakosságának nagyobb része számára megteremtődik az elektronikus tranzakciók

végrehajtásának lehetősége,
• 2014-re a szervezetek 90%-a fogja támogatni, hogy az alkalmazásaikat személyi eszközökön végezzék

és 80%-uk táblagépekkel fogja ellátni a munkatársait,
• 2015-re az informatikai szolgáltatásokhoz kapcsolódó élő munka mennyisége 25%-kal fog csökkenni

a különböző eszközök használatának következtében,
• 2015-re a környezet elemeit felhasználó (elsősorban helyfüggő) alkalmazások olyan fontos szerepet

fognak játszani a mobilszolgáltatások világában, mint ma a keresőmotorok az interneten,
• 2013-ra a mobiltelefonok átveszik a PC-ktől a vezető szerepet az internet elérésére szolgáló eszközök

között,
• 2015-ben az online „barátaink” 10%-a nem emberi lény lesz.

2. Technológiai megatrendek

Az alábbiakban néhány olyan általánosabb jelenségcsoportot ismertetünk, amelynek fejlődése az infor-
mációs és kommunikációs technológiák fejlődését is nagymértékben meghatározza.

2.1. Teljesítőképesség

Folytatódik az infokommunikációs rendszerek számítási teljesítményének (műveleti sebesség,
tárkapacitás, sávszélesség) gyors növekedése, amelyet fokoz az új rendszerarchitektúrák és
számítástechnikai paradigmák megjelenése is.

A számítógépek és az adatátviteli vonalak teljesítményei olyan mértékben
növekednek, hogy gyakorlatilag már nem jelentenek korlátot a megoldandó fel -
adatok méreteire vonatkozóan. Az infokommunikációs esz közök különböző tel-

jesítményparaméterei (sebesség, tárolókapacitás, sávszélesség stb.) a vonatkozó tapasztalati törvényeknek
(Moore, Ruettgers, Gilder) megfelelően alakulnak. Ezért belátható időn belül várható a jelenlegi tendenciák
folytatódása. Eközben a gyakorlatban is megjelennek a ma még főleg csak a kutatólaboratóriumokban
található új számítási paradigmák is (pl. nano-, bio-, kvantumszámítástechnika), amelyek további, ma még
beláthatatlan méretékű teljesítménynövekedést eredményezhetnek. Ez megfelelő rendszertechnikai
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megoldásokkal (például többmagos processzorokkal) kombinálva biztosíthatja, hogy a számítástechnikai
eszközeink által lehetővé tett kapacitások általában mindig az igények előtt tudnak járni. Ugyanakkor egyes
területeken, például a beágyazott rendszereknél továbbra is találkozunk a kis méretekből eredő teljesít-
ménykorlátokkal, és ez a jövőben is szükségessé teheti az ilyen rendszerek teljesítménytudatos tervezését
és programozását. Érdekes módon itt megjelenik egy újabb korlátozó tényező is: a rendszerek energiafo-
gyasztása.

A főbb jelenségek a következők:
• A rendkívüli számítástechnikai kapacitások összezsúfolását igen kis térfogatokban – a Neumann-elvű

architektúra megtartása mellett – a sokmagos mikroprocesszorok és a teljesen párhuzamos működésű
rendszerek teszik lehetővé. 

• A nanotechnológia fejlődésével kikerülnek a laboratóriumokból a bio- és a kvantumszámítógépek, így
megjelennek a DNS-, illetve membránszámítógépek (P-rendszerek), valamint a kvantumfizikai hatásokat
gyümölcsöztető kvantumpötty-számítógépek.

• Az alkatrészsűrűség növelése, valamint a nagy sebességű külső (periférikus) eszközök létrehozása
érdekében új fizikai elveken alapuló gyártási technológiákat dolgoznak ki.

• A számítástechnikai eszközök sebességének fokozása és a feldolgozandó adatok irdatlan – jószerivel ex-
ponenciálisan növekvő – mennyisége óhatatlanul kikényszeríti a tárolóeszközök sebességének és kapaci-
tásának növelését is. 

• A teljesen párhuzamos rendszerek által nyújtott lehetőségek értelmes kihasználására, a nagymértékben
párhuzamos (több ezer programszál) programok létrehozására új párhuzamos programozási módsze -
rek és ezeket támogató hatékony fejlesztőrendszerek jönnek létre. 

2.2. Összekapcsoltság

Az információfeldolgozó képességekkel rendelkező eszközök egyre inkább (gyakorlatilag
mindig) egymással összekapcsoltan működnek, és felhasználhatják egymás erőforrásait.

Az adatátviteli hálózatok technológiájának fejlődése, a sávszélesség növekedése
lehetővé teszi, hogy gyakorlatilag minden számítógép mindig kapcsolatban
lehessen a világhálóval, azaz a világ összes többi számítógépével. Ennek meg-
valósításához szükség van a nagyobb címzési lehetőségeket és fokozott átviteli biztonságot megvalósító
új internetprotokoll (IPv6) elterjedésére is. A teljes összekapcsoltság következtében a felhasználók a vilá-
gon tárolt bármilyen információhoz hozzájuthatnak, és bárkivel kapcsolatba léphetnek; a számítástechnikai
berendezések felhasználhatják egymás erőforrásait, ennek következtében egy feladat megoldásában több
– akár a világ különböző pontjain elhelyezkedő – számítógép vehet részt, megvalósítva ezzel a „hálózat
maga a számítógép” elképzelést. Kialakul a hálózatok új generációja, amelyekben az internetprotokoll
alapján a különböző átviteli funkciók (adat-, hang-, kép-, videokezelés) együttesen valósulnak meg.
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A főbb jelenségek a következők:
• Egyre ritkábban találkozunk elszigetelten működő számítógépekkel, terjednek viszont a minimális

számítástechnikai kapacitással rendelkező, mindent a hálózatról vevő berendezések.
• A számítási teljesítmény jelentős része egymással is összekötött nagy teljesítményű, rugalmasan működő

adatközpontokba kerül át. 
• Növekszik az elérhető sávszélesség, amelyen belül egyre jelentősebbé válik a vezeték nélküli kapcsola-

tok részaránya.

2.3. Végberendezések 

Az informatikai rendszerek a külvilággal (a felhasználókat is beleértve) a végberendezések
széles spekt rumának segítségével érintkeznek, amelyek általában saját információátviteli és
-feldolgozási képességekkel is rendelkeznek, használják az ember-gép együttműködés különböző
fejlett módszereit, és esetenként a környezetükkel emberi beavatkozás nélküli kölcsönhatásba
is tudnak lépni („környezetintelligencia”).

Az információfeldolgozás és az adatátvitel lehetőségei megjelennek az embert
körülvevő környezet tárgyaiban (pl. háztartási berendezések, járművek, érzékelők

stb.) is. Az informatikai rendszerek a felhasználókkal a végberendezések széles spektrumának segítségével
érintkeznek, sokszínűvé válnak az ember-gép kapcsolat eszközei (például mobiltelefonok, PDA-k, set-top
boxok stb.), ez pedig a (személyi) számítógépek „egyeduralmának” megszűnéséhez vezet. 

Ugyanakkor a rendszerek gyakran az ember megkerülésével, közvetlenül is kapcsolatba lépnek a külvilág-
gal. Ehhez infokommunikációs tulajdonságokkal ellátott, egymással is kommunikáló tárgyak (pl. szenzor-
és aktuátorrendszerek) megjelenése, illetve ilyeneknek a mindennapi élet tárgyaiba való beépítése (beá-
gyazott rendszerek) szükséges.

A főbb jelenségek a következők:
• Széles körben terjednek a felhasználóknál állandóan üzemkész állapotban lévő mobileszközök,

elősegítve az alkalmazások helyfüggő jellegének növekedését is.
• A mobiltelefonok egyre több PC-jellegű alkalmazás futtatására válnak alkalmassá, ennek következtében

elmosódik a határ az okostelefonok és a netbookok között, és ennek fontos megnyilvánulása a lap-
számítógépek (tablet PC) széles körű terjedése.

• Az univerzális számítógép-jellegű eszközök egyes alkalmazási területeken komoly versenybe kerülhet-
nek az adott feladatra „kihegyezett” célberendezésekkel, ilyenek például a különböző e-book olvasók,
játékkonzolok, szenzorhálózatok stb.   

• Az ember-gép együttműködést megvalósító felhasználói végberendezéseknél mindennapi eszközzé
válik a 3D megjelenítés (és szkennelés) és a hagyományos eszközök (szöveg, kép, hang, beszédfelismerés
stb.) mellett megjelennek az ember-gép kapcsolat olyan újszerű módszerei is, mint a tapintás,
mozgásérzékelés, agyhullámok stb.
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2.4. Intelligencia

Az IT-rendszerek működésében megfigyelhető egyre gyakoribb és egyre több intelligens
viselkedésminta hatására egyrészt nő az önálló döntéshozó képességük, másrészt jelentős mérték-
ben javul az ember-számítógép interakció minősége.

Az informatikai rendszerek működése egyre több intelligens vonást mutat. Az in-
formatikai szolgáltatások minőségét egyre inkább az információ kezelésének
szintje határozza meg: az, hogy milyen mértékben képes  
• egymástól távoli információkat összekapcsolni (asszociáció, társítás),  
• rejtett, illetve közvetlenül hozzá nem férhető információkat származtatni (következtetés) és 
• szükség szerint újrafelhasználni, módosítani (adaptivitás, tanulás). 

Ez megmutatkozik abban is, hogy a felhasználókkal és környezettel folytatott kommunikáció egyre
kényelmesebbé, természetesebbé válik. Az „intelligens” működést megvalósító technológiák kidolgo-
zásánál logikai, matematikai, illetve a (neuro)biológiából vett megközelítéseket is alkalmaznak. 

A főbb jelenségek a következők:
• Az emberi agy jelentésalkotó és asszociációs mechanizmusaihoz hasonlónak vélt, ún. szemantikus tech-

nológiák gyakorlati alkalmazása kiterjeszti az IT-rendszerek információtárolási, -összekapcsolási és
-keresési lehetőségeit. 

• A természetesnyelv-feldolgozási technológiák fokozatosan, de egyre javuló minőségben épülnek be az
ember-számítógép interakció különböző módozataiba, és az ember által létrehozott információk
komp lex elemzését (egyfajta gépi „megértését”) segítik elő.

• A gazdasági élet és a mindennapok egyre változatosabb területein alkalmazzák a növekvő autonómiával
és mobilitással rendelkező fizikai ágenseket (robotokat) – a hadászattól a gyártásig, a mentési műveletek-
től az otthoni beteggondozásig, a recepciós munkától a szórakoztató iparig. Az autonóm működés és
a rugalmas helyváltoztató-képesség decentralizált, önálló döntéshozatalt és így intelligenciát igényel.

• Az emberi agyban, illetve elmében lejátszódó neurobiológiai, fiziológiai és pszichológiai folyamatokat
egyre jobban „másoló”, illetve „követő” modellek jönnek létre, és ezekre építve új típusú – érzékelő,
mintafelismerő, ismeretreprezentáló, következtető és tanuló képességekkel rendelkező – kognitív rend-
szerek jelennek meg.

2.5. Szolgáltatások

A szolgáltatások különböző fajtái egyre fontosabb szerephez jutnak a rendszerek működésében,
fejlesztésében és üzemeltetésében: az információ egyre nagyobb része olyan belső vagy külső szol-
gáltatásokon keresztül jut el az egyes szervezetekbe, amelyeket más szervezetek (vagy beren-
dezések) garantált minőségben nyújtanak.
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A rendszerekben a szolgáltatások különböző fajtái kerülnek előtérbe, a felhasználók egyre inkább szol-
gáltatásokat és nem termékeket vásárolnak. A szolgáltatások különböző fajtái egyre fontosabb szerephez
jutnak az informatikai rendszerek működésében, fejlesztésében és üzemeltetésében: a rendszerek ar-
chitektúrája nagymértékben épül a (gyakran különböző számítógépeken futó) webszolgáltatásokra.

Az alkalmazási rendszerek korszerű fejlesztési módszerei – a megvalósítás módjától függetlenül definiált
– szolgáltatásokból építik fel a rendszereket.

Az informatikai rendszereket egyre inkább közműjelleggel és szolgáltatásszerűen üzemeltetik. Ez megnyil -
vánul abban is, hogy a korábban a felhasználók (személyi) számítógépein futó programok egyre nagyobb
része válik központi szolgáltatássá, miközben gyakran a felhasználó adatainak nagy részét is a szolgáltató
szerverein tárolja. Ez egyrészt bizalmi és adatvédelmi problémákat vet fel, másrészt a számítástechnika „súly -
 pontját” a személyi számítógépekről a kialakuló nagy adatközpontokba helyezi át. 

A fentiek eredményeképpen a termékek szerepét egyre több területen a szolgáltatások veszik át, ez kihat
a szakemberek iránti igények alakulására is: fejlesztők/programozók helyett egyre inkább a rendszerek
építését és üzemeltetését végző szakemberekre lesz szükség. 

A főbb jelenségek a következők:
• Meghatározó tényezővé válik, hogy a számítástechnikai erőforrásokat központosított szolgáltatások

formájában nyújtják („felhőszámítások”).
• A felhasználók egyre többször szolgáltatások formájában jutnak hozzá a különböző – mindinkább

növekvő informatikai tartalommal rendelkező – termékekhez és árucikkekhez.
• A „minden szolgáltatás” üzleti modelljén alapuló szoftver, infrastruktúra és egyéb szolgáltatások

nyújtása növekvő mértékben a közműszerűen működő, nagy teljesítményű virtualizált adatközpon-
tokban történik.

• A szolgáltatás menedzsmentje az informatika és az üzleti élet kapcsolatának fontos szakterületévé válik
a stratégiai tervezés, fejlesztés és működtetés valamennyi területén.

2.6. Együttműködés

Részben az informatikai eszközök általános összekapcsoltságának, részben az új közösségi és
virtuális technológiáknak a hatására, széles körben terjednek az infokommunikációs szolgál-
tatások felhasználói közötti együttműködés különböző formái, és ez a kollektív tevékenységek
(kommunikáció, alkotás, ellenőrzés stb.) és a virtuális közösségek jelentőségének drasztikus
növekedéséhez vezet.

Az infokommunikációs rendszerek fokozott mértékben támogatják az őket
használó emberek együttműködésének különböző formáit. Az informatikai eszközök általános összekap -
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csoltsága elősegíti a felhasználók közötti együttműködési kapcsolatok kialakulását is. Ennek ered-
ményeképpen tovább terjednek és fejlődnek a különböző tevékenységek együttes végzésének eszközei és
módszerei (virtuális közösségek, blogok, wikik). Létrejöttek a feltételei annak, hogy a felhasználók a webes
tartalom passzív szemlélőiből annak aktív létrehozójává váljanak. 

A széles körű együttműködés lehetősége az előállított szellemi javak (tartalmak, programok stb.) karban-
tartásának és elosztásának új modelljeit hozza létre. Az egyre tökéletesebbé váló virtuálisvalóság-tech-
nológiák segítségével az együttműködések színtereként gyakran a virtuális világok is megjelennek.

A főbb jelenségek a következők:

• A közösségi hálózatok, a hálózatépítés és a mikroblogolás annyira népszerűek lesznek, hogy az egyéni
felhasználói szint mellett elterjednek az üzleti életben és a közszolgálatban is. 

• A közösségi hálózatok, blogok és mikroblogok jelentőségét, egymás közti átjárhatóságukat nagymérték-
ben növelik a hozzájuk kapcsolódó legkülönbözőbb alkalmazások. Ezek az alkalmazások teszik
lehetővé, hogy a hálózatok túlmutathassanak eredeti (kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó) rendel-
tetésükön.

• Az egyéni felhasználók tömeges méretű együttműködésének eredményei az élet különböző területein
(gazdaság, kultúra, oktatás, informatika stb.) hasznosulnak, kialakítva a tartalom-előállítás, -karbantartás
és -elosztás új modelljeit. 

• A virtuális világok/környezetek és az online (elsősorban többszereplős) játékok közti határok fokozatos
egybemosódása és növekvő népszerűségük hatására mind a „világok”, mind a játékok, mind a kettő
egyre gyakoribb hibridjei eredeti rendeltetésüktől távoli területeken is hasznosulnak.

2.7. Biztonságosság 

Az ICT-ktől egyre jobban függő gazdaság kihívásokat eredményez a rendszerek és szolgál-
tatások biztonságossága tekintetében, ide értve a működtetés folytonosságát, az adatintegritás
megőrzését és a személyes adatok védelmét.

Az infokommunikációs rendszerek működésének minden szempontból megva -
lósítandó biztonságossága egyre növekvő kihívást jelent. Az infokommunikációs
rendszerek széles körű elterjedése az élet minden területén jelentős veszély forrásokat
jelenthet 
• a működés megbízhatóságának hiányosságait, 
• a tárolt, illetve átvitt adatok integritásának és titkosságának sérelmét, 
• a személyiségi és egyéb jogok esetleges megsértését 
tekintve. 
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Ezeknek a különböző jellegű problémáknak megvan az a közös vonásuk, hogy a rendszerek iránti biza-
lom csökkenéséhez vezethetnek, ez pedig az informatikai szolgáltatások elterjedését gátló tényezővé vál-
hat. Ezért a biztonság, az adatvédelem és a személyiségi jogok védelmének szempontjait a jövőben egyre
fokozódó mértékben már a tervezés során beépítik a különböző eszközökbe, illetve rendszerekbe, valamint
gondoskodnak a megfelelő szabályozási környezetek kialakításáról. A biztonságos használatot garantáló
eszközök azonban gyakran jelentős erőforrásokat köthetnek le, és kényelmetlenséget okozhatnak a fel-
használónak. Ezért komoly kihívást jelent annak elérése, hogy a biztonságos működés fenti köve -
telményeinek teljesítése a rendszerek „használhatóságát” minél kisebb mértékben csökkentse. 

A főbb jelenségek a következők:
• Az informatikai rendszerek különböző jellegű veszélyek elleni védelme minden szinten beépül a szer -

vezetekbe.
• Az információs hadviselés lehetősége egyre inkább érzékelhetővé válik a világban. Egyre növekvő ka-

tonai fenyegetést jelent az információs támadás lehetősége, és ez bizonytalanságot eredményez a
nemzetközi kapcsolatokban és a felhasználók körében egyaránt, továbbá egy információs fegyverkezési
verseny is kialakulhat. Az ICT-infrastruktúra biztonságossága a nemzetbiztonság érdemi részévé válik.

• A széles körben elfogadott nemzetközi szabványok és tanúsítási rendszerek (pl. ISO/IEC 27000
sorozat, ISO/IEC 15408) használata egyre jelentősebb szerephez jut az ICT-k biztonságosságának
megteremtésében is. 

• A biztonságosságot segítő technológiák (pl behatolásfelismerő és védelmi rendszerek, hibatűrő mecha -
nizmusok, privát szférát erősítő technológiák) használata általánossá válik.

3. Néhány aktuális kutatási terület

Az alábbiakban példajelleggel bemutatunk néhány olyan kutatási területet, amelyen világszerte nagyon in-
tenzív kutatások folynak, és amelyeknek az eredményei feltehetőleg jelentősen befolyásolják majd az in-
formációs és kommunikációs technológiák fejlődését. Ez a felsorolás természetszerűen nem törekedhet
a teljességre, hasonló jellegű további témákkal a lista kiegészíthető lehet.

3.1. Agykutatás

Jelentős kutatások folynak világszerte az emberi agy funkcióinak megismerése és reprodukálása, valamint
általában a „biológiailag inspirált informatika” területein. A legkülönbözőbb szakterületek kutatói egyön-
tetűen hangsúlyozzák az agyra vonatkozó kutatások, idegtudományok és infokommunikációs megoldások
közös nevezőre hozásának jelentőségét. A biológiailag ins pirált informatika egyelőre még inkább divatos
kifejezés, ám egyre több projekt tűzi zászlajára. A mesterségesintelligencia-rendszereket, -robotokat az
élővilágból ellesett minták alapján hozzák létre – rovarokat, emlősöket, főemlősöket, az embert, egy-egy
– esetleg több – érzékszervi működést másolva.
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A világ több tudományos műhelyében kifejezetten abból
a célból tanulmányozzák az agy „huzalozását”, hogy az
érzékelésre, észlelésre, cselekvésre, interakciókra és más
folyamatokra vonatkozó információkat kombinálva ha-
sonló gépet alkossanak.

• Az idegsejteket, a tevékenységüket, a kapcsolódásaikat,
a hálózataikat, azok új dolgok kivitele zéséhez nélkü -
lözhetetlen tanulómechanizmusait vizsgálva próbálnak
eljutni (például) miniatűr neurális számítógépekhez.

• A DARPA egyik projektjének keretében az emberi fi-
gyelem, emlékezet, osztályozás, következtetés, prob-
lémamegoldás, tanulás, motiváció és döntéshozás
matematikai, számítógépes modelljeinek, hosszabb távon az agy és az elme működését másoló alapal-
goritmusok elkészítésén dolgoznak. 

• A Carnegie Mellon Egyetem kutatói olyan algoritmust fejlesztenek, amely egyrészt lehetővé teszi majd,
hogy a számítógép az emberhez hasonlóan, többféleképpen közelítse meg, kezelje az adatokat, ismer-
jen fel mintákat, másrészt komoly segítséget nyújthat a nagy mennyiségű adattal dolgozó tudósoknak,
harmadrészt, felbecsülhetetlen szolgálatot tehet az agytevékenység titkainak, így a mintafelfedezés
mikéntjének megfejtésében. 

• A Kék Agy projektet vezető svájci Henry Markram azt ígéri, hogy 10 éven belül készen lesznek egy
működőképes mesterséges aggyal.

Az agykutatás és az ICT találkozása azonban nem ér véget mesterséges intelligenciánál, a szuper- és minia-
tűr számítógépeknél: a virtuális világokkal (valamint azokban) történő kísérletek és az idegtudományok
között szintén egyre több az átfedés.

3.2. Robotok és intelligencia

A robotikában érvényesülni látszik az a koncepció, hogy a mesterséges intelligencia különböző részterületeit
egyetlen rendszerbe integrálják. Mind gyakrabban és mind többektől hangzik el a prognózis, amely szerint
a biológiailag inspirált informatika leggyakorlatiasabb, legfizikálisabb megnyilvánulása, a robotika ugyanolyan
mértékű és hatású forradalom előtt áll, mint a PC-gyártás az 1980-as évek elején, és 10–20 éven belül a ro-
botok annyira fontos, meghatározó részei lesznek hétköznapjainknak, mint ma a számítógépek.

Ezzel szemben a jelenlegi példányok általában csak egy-egy jól behatárolt részfeladat kivitelezésére képe-
sek, csapnivalóan tájékozódnak a dinamikusan változó ismeretlen környezetben, rosszul vizsgáznak az
emberrel folytatott interakciók során, és csoportosan végzett tevékenységeik sem olyan automatikusak és
intelligensek, mint ahogy a tervezőik megálmodták.
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Mindezek ellenére a fejlődés egyértelmű: részfeladatok
kivitelezésében egyre jobban teljesítenek, és a tudományos-
technológiai feltételek adottak nagyon fontos részterületek
(látás és mozgás, navigáció és tárgyak megragadása, mobili -
tás és tapintás stb.) integrációjához, amely az autonóm
módon cselekvő intelligens (kognitív) rendszerek egyik
alapfeltétele.

Elsősorban (a nemcsak humanoidokkal és szórakoztatóipari
robotokkal foglalkozó) japán és európai kutatóműhelyekben,
egyetemeken folyó kutatások célozzák e törekvések gya kor -
lati kivitelezését.

Érdekes módon, az Egyesült Államok (a hadászati, az ipari
robotok és a nagyon gyakorlatias alkalmazások kivételével)
lemaradni látszik a szakterületi fejlesztésekben és verseny-
futásban, ugyanakkor – Japán és az EU mellett – olyan új
high tech nagyhatalmak töltenek be egyre meghatározóbb
szerepet, mint Dél-Korea, Szingapúr vagy Kína.

3.3. Tárgyak és anyagok

A 3D nyomtatóktól a nanotechnológián alapuló „programozható anyagig” terjedően vizsgálják a valós
világ tárgyainak informatikai eszközökkel való előállítására szolgáló mód -sze reket és eszközöket. A gye -
rekcipőben járó – de a 2010-es években is jelentős fejlődést ígérő és egyre olcsóbbá váló – 3D-s nyomtatás
mellett, illetve annak árnyékában nem is olyan régen azt hittük (és még most is hisszük): csak a sci-fikben
lehetséges, hogy elosztott számítások és a rajintelligencia elvei alapján fejlesztett parányi robotok képesek
lesznek egyszer alakot és méretet váltani. Amerikai kutatók szerint erre nem is kell sokat várni már.
Képzeljük el: mobiltelefonunkat összezsugorítjuk, és máris jobban elfér a zsebben, aztán na gyobb lesz, és
könnyebben megy vele a webböngészés; vagy azt, hogy a mindenkori szituációnak meg felelően, a leg-
megfelelőbb formává alakul át; vagy jobban kihasználjuk otthonunk tereit: az ebédlőasztal estére póker -
asztallá, éjszakára ággyá változik.

Az ilyen törekvéseket jegyző claytronics („agyagológia”) néven ismert új szakterület fellegvára a pittsburghi
Carnegie Mellon Egyetem, kutatói szerint hamarosan valóra válhatnak ezek a forgatókönyvek. Maga
a claytronics anyagok együttese, amely elegendő helyi számítási, aktuátori, tárolási, memória-, energia-,
érzékelési és kommunikációs kapacitással rendelkezik ahhoz, hogy érdekes dinamikus alakzatokat és kon-
figurációkat lehessen programozni belőle. A kutatók rekonfigurálható nanoméretű robotokban gondol -
kodnak. Ezek a gépecskék együttesen alkotnának sokkal nagyobb gépeket, rendszereket. Mozgásra
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képesek, kommunikálnak egymással, színt és alakot váltanak. A filmekből és a játékokból ismert eljárás-
sal szinte bármely tárggyá, akár emberutánzattá is átalakíthatók. Ha mindehhez hozzávesszük az elosztott
számítások koncepciót, máris magunk előtt látjuk a méhrajokhoz vagy a madárcsoportokhoz hasonlóan
– rajintelligenciaszerűen – működő nanoméretű robotok millióit.
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1. EURÓPA 2020: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

Az Európai Unió jövőjével kapcsolatos tervezés alapjait a 2010 márciusában elfogadott „EURÓPA 2020:
az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című dokumentum határozza meg. Ebben hét kiemelt
kezdeményezés található:
• Az „Innovatív Unió” kezdeményezés a keretfeltételek, illetve a kutatásra és az innovációra fordított fi-

nanszírozás javítására szolgál annak érdekében, hogy az innovatív ötletekből a növekedést és a
foglalkoztatást segítő termékek és szolgáltatások jöjjenek létre.

• A „Mozgásban az ifjúság” az oktatási rendszerek teljesítményének növelését és a fiatalok munkaerő-piaci
belépésének megkönnyítését szolgálja.

• Az „Európai digitális menetrend” a nagy sebességű internet bővítésének felgyorsítását és az egységes digi -
tális piac előnyeinek háztartások és vállalkozások általi kiaknázását tartja szem előtt.

• A „Hatékony Európa” a gazdasági növekedés és az erőforrások felhasználásának szétválasztását, az ala -
csony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé való elmozdulás elősegítését, a megújuló energiaforrások
növekvő mértékű alkalmazását, a szállítási ágazat modernizálását és az energiahatékonyság ösztönzé-
sét szolgálja.

• Az „Iparpolitika a globalizáció korában” a vállalkozások (különösen a KKV-k) üzleti környezetének javítását
és a világszinten versenyképes, erős és fenntartható ipari bázis kifejlesztésének támogatására törekszik.

• Az „Új készségek és munkahelyek menetrendje” a munkaerőpiacok modernizálását célozza, és arra törekszik,
hogy lehetővé tegye az embereknek, hogy készségeiket egész életen át fejlesszék, hogy ezáltal növeked-
jen a munkaerőpiacon való részvétel, és – többek között a munkavállalók mobilitásával – közeledjen
egymáshoz a munkaerő-piaci kínálat és kereslet.

• A „Szegénység elleni európai platform” célja olyan szociális és területi kohézió biztosítása, ahol a növekedés
és a munkahelyteremtés előnyeit széles körben megosztják, a szegénységben és társadalmi
kirekesztettségben élők pedig méltóságban, a társadalom aktív tagjaiként élhetnek.

Az MTA keretében folyó informatikai kutatások stratégiája szempontjából ezek közül elsősorban az In-
novatív Unió és a Digitális menetrend kezdeményezések tekinthetők fontosaknak.

1.1. Innovatív Unió 

Az Innovatív Unió programja a K+F vonatkozásában az alábbiakat irányozza elő:

A már folyamatban lévő kutatási kezdeményezések megerősítése érdekében az Európai Bizottság javasla-
tokat fog előterjeszteni az európai kutatási térség 2014-ig történő teljes kiépítésére, ezt egyébként a Lisz-
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szaboni szerződés jogi kötele zettségként is előírja a számára.
Ennek eredményeképpen javul az európai és a nemzeti szintű
kutatáspolitikák összhangja, csökken a bürokrácia, és – egye-
bek mellett a nyugdíjjogosultságok másik tagállamba való
átvitelének lehetővé tételével – egyszerűsödik a kutatói mobili -
tás. A lehető legnagyobb mértékben nyilvánosan is hozzá -
férhetővé válnak a közfinanszírozásból végzett kutatások
eredményei. A nyolcadik keretprogram az Európa 2020 straté-
gia megvalósulását fogja támogatni. Az Európai Kutatási
Tanács és az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
tovább fejlődik. Az Európai Bizottság a Közös Kutatóközpont
bevonásával megerősíti a szakpolitikai döntés-előkészítés tu-
dományos alapjait.

Az Európai Bizottság 2011-ben nagyszabású kutatási programot kezdeményez a közszektor és a társadalmi
innováció kapcsolatáról, és kísérletképpen útjára indítja „az európai közszektor innovációs eredmény -
tábláját”. Ezen túlmenően azzal a céllal, hogy a társadalmi innovációval foglalkozó szakemberek
munkájához szakértői hátteret biztosítson, európai kísérleti kezdeményezést indít a társadalmi innováció
területén, és javasolni fogja, hogy az Európai Szociális Alap programjai jobban összpontosítsanak a tár-
sadalmi innováció kérdéskörére.

1.2. Európai Digitális Menetrend

Az Európai Bizottság által 2010 májusában közzétett Európai Digitális Menetrend akcióterv az EU gaz-
daságának fellendülését hivatott előmozdítani, és a digitális korszak vívmányait terjesztené el a társadalom
minden szintjén. Ennek érdekében hét fő célkitűzést határoz meg.

1.2.1. A digitális korszak vívmányainak kibontakoztatása az új egységes piacon 

A polgárok számára az országhatároktól függetlenül hozzáférést kellene biztosítani a kereskedelmi és a kul-
turális szolgáltatásokhoz. Az EU online piacát azonban még mindig megosztják a határok, és ez akadá -
lyozza az európai távközlési és digitális szolgáltatásokhoz és tartalomhoz való hozzáférést. Az Egyesült Ál-
lamokban ma négyszer annyi zenét töltenek le, mint az EU-ban, pusztán a jogi szabályozás hiánya és az
európai piac felszabdaltsága miatt. A bizottság a szerzői jogi szabályozás, a jogkezelés és a határokon át-
nyúló engedélyezési eljárások leegyszerűsítésével kívánja lehetővé tenni a legális online tartalmakhoz való
hozzáférést. További intézkedések fogják megkönnyíteni az elektronikus fizetéseket és számlázást, valamint
leegyszerűsítik az online vitarendezést.
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1.2.2. ICT-normák megállapítása és interoperabilitás 

Az ICT-termékeknek nyitottnak és együtt -
működésre képesnek kell lenniük, hogy lehe -
tővé tegyék az alkotást, az összekapcsolásokat
és az újítást. 

1.2.3. A bizalom és a biztonság fokozása 

Az európaiak nem fognak olyan technológiát
használni, amelyben nem bíznak, ezért maga-
biztosnak kell érezniük és biztonságban kell
tudniuk magukat a világhálón. Az informatikai
támadásokra adott, megfelelően koordinált eu-
rópai válasz és a személyes adatokat védő sza bályozás megerősítése mind a megoldás részét képezik.
A meghozandó intézkedések arra is kötelezhetnék a weboldalt működtetőket, hogy tájékoztassák fel-
használóikat a biztonsági rendszer feltöréséről, ha az érinti személyes adataikat. 

1.2.4. A nagy sebességű és szupergyors internethez való hozzáférés javítása

A célkitűzés alapján 2020-ra minden európai részére elérhetővé válik a 30 Mbps-os vagy annál nagyobb
sebességű internet, az európai háztartások fele pedig 100 Mbps-os vagy még ennél is gyorsabb internet-
előfizetéssel fog rendelkezni. Ma az európaiaknak csupán 1%-a rendelkezik nagy sebességű üvegszálas in-
ternet kapcsolattal, szemben a japánok 12%-ával és Dél-Korea 15%-ával. A nagy sebességű internet
elengedhetetlen a gazdaság erőteljes növekedéséhez, munkahelyek létrehozásához és a jólét megterem -
téséhez, valamint ahhoz, hogy biztosítsuk a polgárok hozzáférését mindazon tartalmakhoz és szolgál-
tatásokhoz, amelyekre szükségük van. A bizottság többek között fel kívánja tárni, hogyan vonzzon
befektetőket a széles sávú hálózatokhoz a hitelminőség-javítási mechanizmusok segítségével, valamint út-
mutatást kíván nyújtani az üvegszálas hálózatok területén végzett beruházások ösztönzéséhez. 

1.2.5. Az élvonalbeli kutatás és fejlesztés fellendítése az ICT területein 

Európának többet kell fektetnie a K+F projektekbe, és biztosítania kell azt is, hogy a legjobb ötletek ki-
jussanak a piacra. A menetrend célja többek között az, hogy az európai regionális támogatások segítségével
emelje a magánberuházások mértékét, és hogy az EU a kutatástámogatás növelésével biztosítsa, hogy
Európa lépést tartson versenytársaival, vagy akár le is hagyja őket. Az EU-beruházások mértéke az ICT
területein az amerikainak kevesebb mint fele (2007-ben 37 milliárd EUR a 88 milliárdhoz viszonyítva).  
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1.2.6. Minden európai rendelkezzen számítógépes ismeretekkel és az online szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel

Az európaiaknak több mint fele (250 millió ember) használja az internetet napi szinten, 30%-uk azonban
még soha nem próbálta. Mindenkinek joga van, kortól és szociális háttértől függetlenül azon ismeretek és
készségek megszerzéséhez, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki a digitális korszak részesévé
váljon, hiszen a gazdasági élet, a közszolgáltatások, a szociális és az egészségügyi szolgáltatások, az oktatás
és a politikai élet egyre nagyobb mértékben áthelyeződnek a világhálóra. 

1.2.7. Az ICT lehetőségeinek felszabadításából a társadalom profitál 

A technológia ésszerű felhasználásába és az információfelhasználásba történő befektetések segíthetnek
megtalálni a megoldást az energiafogyasztás csökkentésének, az idős polgárok támogatásának, a betegek
érdembeli tájékoztatásának és a fogyatékkal élők internet-hozzáférésének problémájára. Ehhez kapcso -
lódóan célként tűzhető ki, hogy a betegeknek online hozzáférést biztosítsunk saját egészségügyi adataikhoz
2015-ig, akárhol is legyenek az EU-ban. A menetrend szorgalmazni fogja továbbá az energiatakarékos
ICT-technológiákat, például a szilárdtest-világítást (SSL), amely a hagyományos világítási rendszereknél
70%-kal kevesebb energiát fogyaszt.

2. Kulcsfontosságú alaptechnológiák

A tervezés során az EU szakértői – a tagállamokkal való
széles körű konzultáció alapján – kijelölték a kulcsfon tosságú
alaptechnológiák (key enabling technologies) körét:

• A nanotechnológia intelligens mikro- és nanoelektroni kai
eszközök kifejlesztésének ígéretével kecsegtet, valamint
radikális áttörésekkel az olyan fontos terü leteken, mint
az egészségügy, az energia, a környezet és a gyártástech-
nológia.

• A mikro- és nanoelektronika, ideértve a félvezetőket is, minden olyan termék és szolgáltatás szempont jából
elengedhetetlen, amelyeknek intelligens vezérlésre van szükségük. Ezek a termékek és szolgáltatások a
legkülönfélébb ágazatokban megtalálhatók, legyen az a gépjárműipar, a szállítás, a repülés vagy az űrku-
tatás. Az intelligens ipari vezérlőrendszerek hatékonyabbá teszik a villamosenergia-termelés, -tárolás,
-szállítás és -fogyasztás irányítását.

• A fotonika a fénnyel, azaz a fény előállításával, kimutatásával és kezelésével foglalkozó multidiszciplináris
szakterület. A fotonika biztosítja többek között a napfény elektromos árammá történő, a megújuló ener -
gia előállítása szempontjából oly fontos átalakításának technológiai alapját, valamint az olyan elektroni -
kus alkatrészek és felszerelések széles skáláját, mint a fotodiódák, a LED-ek és a lézerek.
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• A korszerű anyagok komoly haladással kecsegtetnek a legkülönbözőbb területeken, például az űrku-
tatásban, a közlekedés, az építőipar vagy az egészségügy területén. Ezek az anyagok elősegítik az újra-
hasz nosítást, csökkentik a szénlábnyomot, az energiaszükségletet, továbbá az Európában ritka
nyers anyagok iránti igényt. 

• A biotechnológiának köszönhetően az ipari, illetve mezőgazdasági-élelmiszer-ipari műveleteknek tisztább
és fenntarthatóbb alternatívái is lesznek. A jelenleg számos ágazatban használt, nem megújuló anyagokat
fokozatosan megújuló anyagok váltják fel, bár ezen alkalmazások felhasználása még gyermekcipőben jár.

3. Az európai uniós keretprogramok

Az Európai Unióban folyó kutatás-fejlesztési tevékenységek
támogatásának fő formáját a keretprogramok (Framework Program)
jelentik. A kutatási keretprogramoknak két fő stratégiai cél-
 kitűzésük van: 

• az európai ipar tudományos és technológiai bázisának
erősítése,

• nemzetközi versenyképességének ösztönzése az EU poli-
tikáit támogató kutatás előmozdítása mellett.

A globális tudásalapú gazdaság érdekében folytatott kutatás-
sal kapcsolatos EU-politikák egyre inkább a mind az EU-n
belüli, mind a külső partnerekkel folytatott együttműködésen alapuló kutatásra összpontosítanak. E poli-
tikák középpontjában a nemzeti vagy európai kutatócsoportok koordinálása, kutatási hálózatok felállítása
és az egyéni kutatók mobilitásának növelése áll. A különböző országok kutatócsoportjainak egymáshoz
közelítése az európai kutatás felaprózódottságának csökkentését is elősegíti.

A keretprogramokban magyar kutatók szervezetten 1992 óta vesznek részt:
• az 1990 és 1994 közötti FP3-ban és az 1994 és 1998 közötti FP4-ben a PECO, illetve INCO-

COPERNICUS speciális akciók adtak lehetőséget a volt keleti tömb kutatóinak az egyes pályázatokon
való részvételre;

• egy 1999 októberében született megállapodás alapján Magyarország már teljes jogú programszintű
résztvevőként működhetett az FP5-ben (1998–2002), míg

• a 2004 májusában történt EU belépés óta a 2002–2006 közötti FP6-ban már EU-tagként vehettünk
részt;

• jelenleg a 2007–2013-as évekre szóló Hetedik keretprogram (FP7) van érvényben, amelynek célkitűzése
az, hogy az egyik legfőbb eszköz legyen a foglalkoztatottság és versenyképesség területén felmerülő eu-
rópai igények kielégítéséhez, valamint a globális tudásalapú gazdaságban betöltött vezető szerep meg-
tartásához. 
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Ennek érdekében új pályázati formákat vezettek be, fokozott súlyt helyeznek a kutatási eredmények ipari
hasznosítására, és csökkenteni igyekeznek a projektekkel kapcsolatos bürokráciát. Az FP7 félidei értékelése
2010 novemberében elismeri a jelentős eredményeket a célkitűzések megfogalmazásában, de rámutat a
hiányosságokra, és jelentős javaslatokat fogalmaz meg többek között a különböző kutatási tevékenységek
összehangolására, valamint a kutatási infrastruktúrák fejlesztésére vonatkozóan.

Az EU kutatási programjai közül az FP7 az első, amely most már az egyéni kutatók/csoportok által foly-
tatott kutatási projekteket is támogathatja az új Európai Kutatási Tanács kutatók által vezetett program-
jai révén (lásd a http://erc.europa.eu/ webhelyet).

4. Future and Emerging Technologies

A keretprogramok által támogatott területek közül az
akadémiai kutatások szempontjából kiemelkedő jelen-
tőségűnek tekinthetjük az informatikai témakörben
kezdettől fogva szereplő Future and Emerging Technologies
(FET) fejezetet.

Az európai FET-kutatási program egyedülálló módon
kombinálja az alábbi jellemzőket:

• Alapvető. Az ipari kutatás számára túlságosan hosszú
távúnak vagy kockázatosnak számító új, szokatlan
ötletek és tudományos pa ra digmák feltárásával új
alapokat teremt a jövőbeni ICT számára.

• Átalakító. Olyan kihívó ötletek vezérlik, amelyek
radikálisan megváltoztathatják a jelenlegi információs
technológiák alapját képező tudományos elvekről
alkotott felfogásunkat.

• Kockázatos. A magas kockázat potenciálisan magas megtérüléshez és korszakalkotó felfedezésekhez
vezethet.

• Célirányos. Arra irányul, hogy hatást gyakoroljon a jövőbeni ipari ICT-kutatási menetrendekre.
• Multidiszciplináris. Különböző tudományágak – például biológia, kémia, nano-, ideg- és megismeréstu-

domány, etológia, társadalomtudomány vagy közgazdaságtan – közötti szinergiákra és kölcsönhatá-
sokra épül. 

• Kooperatív. A közös kutatási témákon való együttműködés céljából összevonja a legjobb kutatócsopor-
tokat Európában (és növekvő mértékben világszerte).
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A FET a kialakulóban lévő területeken folytatott tematikus kutatáson (FET proaktív kezdeményezések) és
az újszerű ötletek nyílt, akadálytalan feltárásán („FET – nyílt terület”) keresztül valósul meg.

Az EU-ban preferált kutatási irányokat jól mutatja azon témáknak a listája, amelyeket a FET Proactive
akció keretében az FP7-ben meghirdettek. Ezek közül néhány aktuális témakiírás:

• Quantum ICT (QICT) 
• Fundamentals of  Collective Adaptive Systems (FOCAS)
• Neuro-Bio-Inspired Systems (NBIS)
• Unconventional Computation (UCOMP)
• Dynamics of  Multi-Level Complex Systems (DyM-CS)
• Minimising Energy Consumption of  Computing to the Limit (MINECC)

4.1. FET Flagship Initiativ

A FET keretében új kezdeményezésként jelent meg a „FET Flagship
Initiative”, amelynek keretében néhány nagyon nagy méretű, interdiszcip -
lináris projektet akarnak definiálni (a minták között olyanok sze repelnek,
mint a Human Genome Project, a Large Hadron Collider vagy a DARPA
vezető nélküli jármű pályázata).

Európának ambiciózus, egész Európát érintő, célirányos FET-zászlóshajó kez -
deményezéseket kell kidolgoznia, amelyek egyértelműen meghatározott, alapvető kihívá-
sokra összpontosítva olyan nagymértékű és folyamatos európai kutatási erőfeszítéseket
kombinálnak, amelyeket a jelenlegi FET-kezdeményezéseken túlmenő szinten kell kezelni.
E kezdeményezéseknek – a jelenlegi elaprózott kezdeményezéseket és programokat meghaladó mértékben – kiterjedt és ambi-
ciózus európai és globális együttműködésre kell ösztönözniük, és egy helyre kell gyűjteniük a forrásokat.

Széles körű szakmai részvétellel folyamatban van a Flagship Pilot projektek kiválasztása. A 2010 szeptem-
ber 15-i határidőre 19 értékelhető pályázat ötoldalas leírása érkezett be, amelyek közül 5-6-ot fognak
kiválasztani, amelyeken 2011–2012 folyamán előkészítő munkákat végeznek. Ennek eredményeitől füg-
gően szándékoznak 2013-ban elindítani EU-szinten egy-két „valódi” Flagship projektet.

Az előkészítés részeként 2010 júniusában Brüsszelben egy nagy nemzetközi konferenciát rendeztek, mint-
egy 200 résztvevővel. A konferencián elhangzott előadások a tervezett pilotprojektek témáit ismertették.

• ICT Beyond Limits: az infokommunikációs eszközök teljesítménynövekedési és miniatürizálási trendjeit
folytatva, új, atom- és kvantumszintű fizikai elvek alkalmazásával a jövő, tömegesen alkalmazott ICT-
technológiáinak az előkészítése.
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3 A kézirat lezárásá után nagy sikerrel – több mint ezer résztvevővel – megtartott konferencián az alábbi hat FET Flagship
projektet indították el, amelyek nagyrészt a fentiekben ismertetett előkészítő tevékenységek bázisán jöttek létre:
1. FuturICT: világméretű problémák megoldása nagy mennyiségű adattömeg feldolgozásával
2. Graphene Science: molekuláris szénalapú új anyag felhasználási lehetőségei
3. Guardian Angels: alacsony fogyasztású, mindenütt jelen lévő szenzorok alkalmazásai
4. Human Brain: az emberi agy működésének leírása és modellezése
5. IT Future of  Medicine: az informatika orvosi alkalmazásának új távlatai
6. Robot Companion: az élet különböző területein használható robotok készítése

• Robot Companions for Citizens: az iparban, az egészségügyben és az űrkutatásban használt robotok
hiányosságainak (energia, alkalmazkodókészség) javítása biológiainspirálta megoldásokkal.

• The Future ICT Knowledge Accelerator: az ICT-rendszerek hatalmas teljesítményének segítségével a komp -
lex rendszerek szimulációjában és a valós világról óriási mennyiségű adattömeg gyűjtésében elért ered-
ményeket a társadalmi rendszerek („social systems”) megértésére és irányítására felhasználni, olyan célok
elérése érdekében, mint a gazdasági és a pénzügyi válságok elkerülése, az ökoszisztémánk menedzselése
és általában a fenntartható jövőnek szilárd tudásbázison való építése. 

• Simulating the Human Brain: realisztikus szimulációs modellek építése a különböző fajú és életkorú em-
lősök és végül az ember agyának működéséről, mind egészséges, mind beteg állapotukban.

• Computing with Evolution: az evolúció minden formáját vezérlő általános matematikai elvek („evolutionary
dynamics”) alkalmazása a számítástechnikában. A biológusok, számítástudósok, matematikusok és más
tudományok művelőinek együttműködése jelentős áttöréseket eredményezhet, gyökeresen változtatva
a számítástechnikáról alkotott felfogásunkon.

• The Social Computer: a „társadalmi számítógép” egy olyan jövőbeni informatikai rendszer, amely az em-
berek feladatmegoldó és információgyűjtő képességeit a környezetükből vett információkkal kom-
binálva ma még megoldhatatlannak látszó társadalmi problémák kezelésére fog lehetőséget teremteni. 

• Virtual Physiological Human: a „virtuális fiziológiai ember” egy olyan informatikai rendszer lesz, amely
lehetővé teszi az emberi test tulajdonságainak mélyreható vizsgálatát, az élő emberi test mechanikai,
fizikai és biológiai funkcióinak integrált modelljeivel.

• Brain-Inspired Hardware: az emberi agy által inspirált hardvereszközök építése, olyan tulajdonságokkal,
mint 1015–1018 művelet/mp sebesség, hibatűrés, alacsony energiafogyasztás. Ezek hatékony eszközei
lehetnek az agykutatásnak és a nanoszámítástechnikának.

• World Society Modeller: különböző számítástechnikai módszerek használata a társadalom és a világ mo -
del lezésére.

4.2. FET11 „Science Beyond Fiction”

A FET területén a következő jelentős esemény a 2011 májusában megrendezendő FET11 „Science Be-
yond Fiction” konferencia lesz. (Az előző hasonló FET09 konferenciát 2009-ben Prágában tartották, nagy
si ker rel.) A 2011-es konferenciára Budapesten kerül sor, az MTA SZTAKI szervezésében.3
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4 A kézirat lezárása után, a 2011 májusában Budapesten tartott konferencián bejelentették, hogy a három „associate partner”
egyikeként az ELTE Informatikai Kara által vezetett konzorcium is részt vesz az EIT ICT Lab munkájában.

5. European Institute of  Technology

Az európai technológiai kutatás-fejlesztés koordiná-
ciójának és finanszírozásának egy másik vonalát –
hosszas előkészítő konzultációk után – a 2009-ben létre-
hozott European Institute of  Technology (EIT) jelenti,
amely nek adminisztratív székhelye Budapesten van.

A kialakulóban lévő elképzelések szerint a tevékenységet
az egymással együttműködő „ICT Lab”-ok hálózata
fogja végezni a következő tématerületeken:

• Intelligens terek (smart spaces) és szolgáltatásorien tált
otthonok

• Intelligens energiarendszerek és azok menedzselése, „zöld informatika”
• Egészség és életminőség, beleértve a környezeti intelligenciával segített életvitelt (ambient assisted living),

és a digitális orvostudományt
• Intelligens közlekedési rendszerek: a biztonságos és fenntartható közlekedési és szállítási rendszerek új

formái
• A média- és tartalomszolgáltatás jövője: szórakoztatás, oktatás, médiaelérés
• Digitális városok: intelligens és fenntartható digitális városok

A kutatás mellett, azzal szorosan összekapcsolódva az ICT-laboratóriumok oktatási tevékenységeket is
végeznek, elsősorban az alábbi kompetenciaterületeken:

• digitális média,
• beágyazott rendszerek,
• internettechnológia és -architektúra,
• „felhő”-platformok és -technológiák,
• bizalom, biztonság és személyiségi jogok,
• ember-gép kapcsolatok.

A jelen elképzelések szerint öt helyen jön létre ICT Lab: Berlinben, Eindhovenben, Helsinkiben, Párizs-
ban és Stockholmban. További kutatóhelyek bekapcsolódásának lehetőségei, valamint az EIT keretében
folyó munkák és a Framework-programok által koordinált kutatások viszonya a rendelkezésre álló infor-
mációk alapján nem látszik világosan.4
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5 Lásd: http://ec.europa.eu/research/csfri/pdf/com_2011_0048_csf_green_paper_hu.pdf
6 A kézirat lezárása után ezen a konferencián hirdette meg az Európai Bizottság a konzultáció eredményeképpen létrejött

prog ramot, amely később a HORIZON 2020 nevet kapta.

6. HORIZON 2020

A fentiekből is látható, hogy a kutatás-fejlesztés-innováció rendszere az EU-ban több különböző csatornán
keresztül, az eszközök széles választékával történik. Ennek hátrányait felismerve az Európai Bizottság
2011 februárjában egy fontos kezdeményezést indított a kutatás- és innovációfinanszírozási rendszerének
jelentős továbbfejlesztéséért. Ez arra irányulna, hogy a jelenlegi finanszírozási formákat (kutatási keretprog -
ram, versenyképességi program, EIT, strukturális alapok K+F+I része) egy „közös stratégiai keretbe”
foglalják, ennek következtében az eszközrendszer egységes egésszé állna össze, és az alapkutatástól az in-
novatív termékek és szolgáltatások piaci hasznosításáig az „innovációs lánc” valamennyi elemére kiter-
jedne. Ennek érdekében kiadtak egy Zöld könyvet,5 amely ismerteti az átalakítás főbb gondolatait, és felveti
azokat a kérdéseket, amelyekre az Európai Bizottság egy nyilvános konzultáció formájában várja a szak-
mai közönségtől a válaszokat. Ennek határideje május 20., és az eredményeket egy 2011 júniusában tar-
tandó konfe ren cián szándékoznak közzétenni.6
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Ebben a fejezetben képet adunk az informatikával kapcsolatban Magyarországon folyó kutatásfejlesztés-
jellegű tevékenységek helyzetéről.  Ehhez először ismertetjük azokat a rendelkezésre álló stratégiai céllal
készült írásos anyagokat, amelyek az egy-egy területen folyó tevékenységeket, illetve a velük kapcsolatos
szándékokat mutatják be valamilyen rendszerben. A második részben kísérletet teszünk arra, hogy az is-
mertté vált tevékenységekről szóló információkat elhelyezzük a hazai információs társadalom általános át-
tekintésének abban a rendszerében, amelyet az NHIT IT3 projektje definiált. Itt tehát egy objektív, és a
lehetőségekhez képest teljes helyzetkép felvázolása a cél, amellyel kapcsolatos értékelésekre és a prioritá-
sok megállapítására a negyedik fejezetben kerül sor.

1. Stratégiai anyagok áttekintése

1.1. Kormányzati tervdokumentációk

A (mindenkori) kormányzat különböző szervezeteinek feladata az, hogy egyes területek fejlődésével kap -
csolatosan stratégiaterv-jellegű előterjesztéseket készítsenek. Így, mind az informatika – általánosabb
értelemben az információs társadalom hazai megvalósulása –, mind a kutatás-fejlesztés-innováció (K+F+I)
rendszerének tárgyában találkozhatunk ilyen anyagokkal. A jelen tanulmány szempontjából az ezek „met-
széspontjában” megjelenő megállapítások lehetnek az érdekesek, amelyek tükrözhetik az informatika
területén végzendő kutatás-fejlesztési tevékenységek szervezésével és támogatásával kapcsolatos állami
elképzeléseket.

Mielőtt azonban a 2010 második felében készült kormányzati anyagok áttekintésére térnénk, egy rövid is-
mertetést érdemes adni azokról a jelentős változásokról, amelyek a K+F+I állami irányításában 2010 de-
cemberében bekövetkeztek.

A Kormány 1279/2010. (XII. 15.) Korm.-határozatával létrehozta a Nemzeti Kutatási, Innovációs és
Tudománypolitikai Tanácsot, amely a tevékenységek irányításának, koordinálásának és finanszírozásának
legfőbb fóruma. Elnöke a közigazgatási és igazságügyi miniszter, társelnöke az MTA elnöke, tagjai a gaz-
dasági, a fejlesztési és az erőforrástárcák miniszterei. 
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III. Magyar helyzetkép





7 2011. január 1-jétől Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.
8 A 2010 júliusában megjelent vitairat után, a beérkezett nagyszámú hozzászólás figyelembevételével 2011. január 14-én került

nyilvánosságra az Új Széchenyi-terv szövege.

Állandó meghívottjai:

• a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,
• a Magyar Rektori Konferencia elnöke,
• a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke,7
• a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke,
• az OTKA Bizottság elnöke és
• a Tanács elnöke által a kutatás-fejlesztés területén kiemelkedő tevékenységet végző vállalkozások vezetői

közül felkért két személy.

A Kormány 303/2010. (XII. 23.) számú rendelete alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal el-
nevezése 2011. január 1-jei hatállyal Nemzeti Innovációs Hivatalra változik. A Kutatási és Technológiai In-
novációs Alap terhére a rendelet hatálybalépését megelőzően kötött támogatási szerződések tekintetében
– a nemzetközi és az európai uniós vonatkozású támogatási szerződések kivételével – a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal jogutódja a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter által a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap működtetésére kijelölt szerv. A kijelölést követően a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapot a jövőben az a szerv kezeli majd.

a) Az új Széchenyi-terv8

Az ÚSZT általános megállapításként kimondja,
hogy „a program az innováció útján dinamizálja
a gazdaságot, és 4 év elteltével a gazdasági
növekedés az egyéb intézkedések és az inno-
váció hajtóereje révén érje el Magyarországon
az EU-országok közötti legmagasabb értéket”,
továbbá célul tűzi ki, hogy az ország K+F rá-
fordítása az évtized közepére érje el a GDP 1,5 %-át, majd az évtized végére közelítse meg a 2%-ot.

A ÚSZT hét programjának egyike a „Tudomány – Innováció program”. Ez az innovációt, mint a gazdasági
növekedés egyik legfontosabb „kitörési pontját” határozza meg, az „ipari vállalati innovációt” nevezve a
„gazdaság növekedési pályája motorjának”. Tesz egy olyan megállapítást, hogy „bár a K+F+I-n alapuló
technológiai innováció – középpontjában az originális innovációval – továbbra is kiemelkedően fontos
marad, nemzetközi szinten az innováció széles értelmezése került előtérbe”.
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Az informatika és a számítástechnika, „melyek fejlesztésével az egész gazdaság teljesítőképessége növel-
hető” egyértelműen a K+F+I prioritások négy húzóágazata között szerepel, megállapítva, hogy „az in-
formatikai ipar fejlesztése során a hangsúlyt a kiszolgált iparág, illetve terület sajátosságaihoz szorosan
kapcsolódó alkalmazás fejlesztésére kell tenni”. A legnagyobb hozzáadott értéket képező hatás az inter-
diszciplináris tudás – kiszolgált iparági (közigazgatási stb.) és az informatikai iparági együttes tudáshalmaz
fejlesztésekor jelentkezik. Az ilyen megközelítéssel történő fejlesztés ösztönzése során minden informatikai
forint valóságosan két iparág innovációját támogatja. Külön kiemeli a hardver- és szoftverközeli „firmware”
fejlesztésének fontosságát, figyelembe véve ennek szerepét az egyéb iparágak (egészségipar, energiaipar
stb.) termékeinek előállításában.

Nagy jelentőséget tulajdonít az ÚSZT a „kreatív iparágak” fogalmának, amely a Tudomány-innováció
program önálló alfejezetét alkotja. Itt  a szellemi termékeket – legtöbbször az informatikai technológiák
intenzív használatával – előállító iparágakat tárgyalják egy iparpolitikai szempontból egységes közelítésmód
szerint. Ezek közé az informatika több területét (szoftverfejlesztés, játékipar stb.) sőt még a „kutatás-fej -
lesztés” egészét is besorolják.

b) Digitális Magyarország Program (DMP)

A 2010 októberében vitairatként megjelent anyag azt
tárgyalja, hogy az informatika eszközei hogyan járul-
nak hozzá a kormányprogram fő céljainak az elé ré -
séhez:

• hogyan tud az infokommunikáció, mint eszköz és mint szektor hozzájárulni a munkahelyteremtéshez,
a bürokratizmus csökkentéséhez és a versenyképességhez;

• hogyan képes az ICT hozzájárulni az életminőség javításához, hogyan leszünk képesek csökkenteni a
digitálisan elmaradott lakosság arányát;

• mely területeken kell felkészülni a módosításra a szabályozási változások miatt;
• hogyan hasznosíthatók az ICT-szektor eredményei az állam működésének javításában és hatékonyságá-

nak növelésében.

Sok területen tart szükségesnek új megközelítést:

• változást, amely szolgálja a polgárok felzárkózását a digitális trendekhez,
• változást, amely stratégiai ágazattá erősíti a hazai infokommunikációs szektort, 
• változást, amely elősegíti, hogy az infokommunikáció egy talpára álló gazdaság kiszolgálójává, egy -

szers mind fejlődésének ösztönzőerejévé váljon.
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A kutatás-fejlesztési tevékenységeket elsősorban a vállalkozások (azon belül is főként a KKV-k)
hatékonyságát és versenyképességét növelő eszközként tárgyalja.

• Emelni kell a magyar gazdaság K+F+I tudásintenzitását különösen az Új Széchenyi-tervben növekedési
motorként megjelölt ágazatokban, támogatni kell a magas növekedési potenciálú innovatív vállalkozá-
sokat, a valóban új és high-tech piaci értéket teremtő innovatív együttműködéseket.

• Az innovációs pályázati forrásokat fókuszálni fogjuk a húzóágazatokra, illetve az azok fejlődésére je-
lentős hatást gyakorló kiszolgálóágazatokra.

• A forráselosztás szempontjai a várható piaci, gazdasági és társadalmi eredményességre épülnek, meg
kell szüntetni a működést fenntartó „álinnovációs” pályázatokat.

A „kreatív iparágak” fejlesztése itt is külön feladatcsoportként jelenik meg, részletesen magyarázva ezek
szoros kapcsolatát az informatikával. A jövő fogyasztója természetes („önmagától értetődő”) módon
használja az infokommunikációs technológiák elemeit, amelyek – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak: 

• a web2.0-as technológiák (például közösségi hálózatok és alkalmazások, amelyek megteremtik a kol-
laborációs és az inspirációs környezetet), 

• a programozói tudást egyre inkább nélkülöző szoftverfejlesztési környezet, amelyek segítségével –
kreativitását kiélve – „bárki” írhat alkalmazásokat, 

• a multimédiás tartalmak előállítására alkalmas egyre olcsóbb digitális eszközök és szerkesztői szoftverek,
amelyek hozzájárultak az új generáció vizuális kommunikációjának kifejlődéséhez, 

• a tárolókapacitás robosztus növekedése (Moore-törvény), amelynek eredményeként egyre több és jobb
minőségű multimédiás tartalmat tárolhatunk és állíthatunk elő, 

• nyílt szoftverek, amelyek azon túl, hogy szabadon hozzáférhetők a felhasználók számára, fejlesztésük
komoly hozzáadott értéket jelent. 

Rendszerezett áttekintést ad az informatika alkalmazásának különböző területeiről és ezekkel kapcsolat-
ban konkrét feladatokat fogalmaz meg, amelyeknek részletes kidolgozása a következő pontban tárgyalt
anyagban jelenik meg.

c) A Digitális Megújulás Cselekvési Terve (DMCST)

A 2010. december végén megjelent anyag az előző pontban említett vitairat alapján, az ahhoz beérkezett
több száz vélemény és hozzászólás felhasználásával készült. Ennek megfelelően az alapvető gondolatok
általában ismétlődnek, helyenként pontosítva és – a cselekvési terv jellegének megfelelően – részletes, pá-
lyázatkiírás-szintű feladatmeghatározásokig elvezetve.
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A tárgyalt fő területek (továbbra is):

1. középpontban az ember,
2. gyarapodó vállalkozások a munkahely -

teremtés szolgálatában,
3. hatékonyan és biztonságosan működő,

szolgáltató állam,
4. fejlett és biztonságos infrastruktúra min-

denkinek.

Kutatással kapcsolatos feladatok expliciten itt
sincsenek megfogalmazva, legfeljebb a vál-
lalkozások hatékony ságának előmozdítását
célzó intézke dések között jelennek meg:

• A közös értékteremtésre, az együttműködésre alapozott hasznosítás és eredményorientált innováció
felgyorsítása.

Ugyanakkor előirányozzák az ezt segítő szervezeti formák támogatását, mint például az alábbiak:

• Technológiai kompetencia-központok erősítése.
• Az ipari termelés és a meglévő oktatási intézmények mellé települő kompetencia-központok már

létezésüknél fogva helyi munkalehetőséget teremtenek; a képzéseken és a támogatásokon keresztül
képzik (és ezzel munkához juttatják) a helyi potenciális munkaerőt; fejlesztik, támogatják a helyi ma -
gyar KKV-kat (beszállítóként, illetve K+F+I szereplőként); tovább emelik a helyi oktatási intézményi
színvonalat; fejlesztik az adott térség nemzetközi kapcsolatait. A helyi tudásközpont kialakítása jó
esélyt teremt további befektetések odavonzására, letelepülésére is.

Így megállapítható, hogy a cselekvési terv nem elsősorban közvetlenül határoz meg kutatás-fejlesztési fel -
adatokat, prioritásokat, hanem inkább a tevékenységek végrehajtásának szintjén támogatja a kutatóhelyek
kapcsolatait a vállalkozásokkal. Ugyanakkor a hazai informatika fejlesztési és alkalmazási feladatainak
rész letes, leltárszerű rendszerezésével, közvetve befolyást gyakorolhat a kutatási prioritások kialakítására.

Két gondolat érdemel még itt említést.

1. Az informatikának a modern társadalomban elfoglalt helyét a digitális ökoszisztéma fogalmával írja le:

Az egyre magasabb szintű fogyasztói elvárások és a folyamatos technológiai fejlődés eredményeként
– a világ legfejlettebb országaihoz hasonlóan – hazánkban is kialakulóban van egy összetett, fel-
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használók millióit és eszközök tízmillióit
egyre nagyobb kapacitású hálózatokkal
összekötő és egyre magasabb szintű szol-
gáltatásokkal kiszolgáló, folyamatosan fej -
lődő rendszer. E rend szerben elmosódnak
a határok az informatika, a hírközlés és a
média között, egyre több csator nán, egyre
több tartalom és szolgáltatás válik elér -
hetővé egyre több felhasználó számára.
Ez a gyorsan változó és még gyorsabban
fejlődő di gi tális ökoszisztéma már ma is a
gazdaság, a társadalom és a magánélet
legtöbb színterén és mozzanatánál meg -
kerülhetetlenül jelen van, legyen szó kommunikációról, oktatásról, egészségügyről, energetikáról,
környezetvédelemről, közlekedésről, biztonságról vagy nem utolsósorban szórakozásról. Ezt a rend-
szert nevezzük a stratégiában „digitális ökoszisztémának”.

2. Részletesen foglalkozik a „kutatási és felsőoktatási információs infrastruktúra” kérdéseivel:

A kiépített kutatói és felsőoktatási ICT-infrastruktúra megtartása, fejlesztése, valamint a használat
kiterjesztése a középiskolák ICT-használatfejlesztése érdekében fontos kormányzati célkitűzés.
A NIIF program segítségével a hazánk területén dolgozó kutatók könnyebben bekapcsolódhatnak
a nemzetközi kutatói hálózatokba, és vehetnek részt olyan projektekben, amelyek a tudományos
eredmények mellett hálózatos együtt működések keretein keresztül növelhetik a hazai vállalkozások
versenyképességét. A NIIF program mindamellett, hogy kiszolgálja az állami felsőoktatási és kutatói
igényeket, jó alap lehet az innovatív vállalkozások, magán-kutatóvállalkozások kutatási ICT-infra-
strukturális igényeinek kielégítésére, így lehetővé teszi:

• a globális együttműködésbe való teljes értékű bekapcsolódást,
• a legfrissebb tudományos-technikai információkhoz való azonnali hozzáférést,
• a legújabb kapcsolattartási lehetőségek kiaknázását,
• a nemzetközi K+F kooperációban való magyar részvétel maximális hatékonyságát,
• a virtuális kutatási közösségekbe való egyenrangú bekapcsolódást,
• a legkorszerűbb számítási és elosztott távoli hozzáférési (HPC, grid, cloud) lehetőségek teljes körű 

elérését.
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1.2. Nemzeti Technológia Platformok

Az NKTH9 2007-ben pályázatot hirdetett különböző szakterületek Nemzeti Technológiai Platformjainak
létrehozására, amelyeknek feladatát az alábbiakban határozták meg:

Az ipari/üzleti szféra vezetésével, valamennyi érdekelt bevonásával, „a szereplők általi kezdeményezéssel”
tekinti át tevékenységi területének és K+F-képességeinek jelenlegi helyzetét, majd hosszú távon vizsgálja
jövőbeli lehetőségeit, veszélyeit figyelemmel a szakterület fejlődésének útjára és látható jellemzőire.
Kiválasztja a legfontosabb kutatás-fejlesztési stratégiai céljait, stratégiai kutatási tervet dolgoz ki, majd a
stratégia lebontásával megvalósítási tervet (akciótervet) készít.

A pályázat alapján 2007-ben 11, majd 2008-ban további 10 platform kezdte meg a munkáját. Ezek közül
az informatikához szorosabban kapcsolódónak az alábbiak tekinthetők (ábécésorrendben):

ARTEMIS Magyarország Nemzeti Technológiai Platform (ARTEMIS)

Az informatika minden területén fontos szerepet betöltő beágyazott rendszerek fejlesztésével és alkal -
mazásával foglalkozik. Fő célkitűzései a következők:

• a beágyazott rendszerek potenciális fejlesztőinek és alkalmazási
spekt rumának bővítése,

• szabványosítással és ezáltal egy sokcélúan felhasználható esz -
közkészlet kínálatának a kialakításával, valamint az ezekre
épülő alkalmazástechnika kidolgozásával a sorozatnagyság
növelése, ezáltal a megtérülési költségpont lejjebb vitele.

A nemzeti stratégia azt a feltételrendszert körvonalazza, amelynek mentén a magyar beágyazott ipar az eu-
ró pai trendekből profitálva felzárkózik a nemzetközi technológiai élvonalhoz, és ez által számos alkal -
mazási területen, magas hozzáadott értéket adó munka lehetőségét teremti meg kiemelten a hazai KKV-k
számára is. 
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Életvitelt Segítő Infokommunikációs Technológiák és Alkalmazások Platform (eVITA)

Jelentős katalizátorszerepet kíván játszani abban, hogy az infokom-
munikációs technológiák (ICT) használata a mindennapi betegellátási
orvosi gyakorlatban elterjedjen, így segítve a társadalom elöre -
gedéséből fakadó problémák kezelését, illetve a szociális és az egész -
ségügyi ellátás fenntarthatóságát – különös tekintettel a társadalom
elöregedése miatt fontossá váló időskori ellátásra.

Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform (HLT)

A szektor vezető kutatóműhelyeit és ipari partnereit
tömörítő stratégiai szövetség. A Platform Stratégiai Ku-
tatási Tervének célja az, hogy megfogalmazza a hazai
nyelv- és beszédtechnológia fejlődésének irányait, e
technológiák nyelvfüggő elemeinek „kötelező” hazai fel -
adatait, rámutasson a nemzetközi kitörési lehetőségekre,
és meghatározza az ezek realizálásához szükséges
lépéseket, és ezzel a gazdasági, kormányzati döntéshozók, az ágazati szereplők számára jövőbetekintő
stratégiaként, kutatási sarokpontokat és módszereket meghatározó iránymutatásként szolgáljon.

Integrált Mikro/Nanorendszerek Nemzeti Technológiai Platform (IMNTP)

Az informatika hardvereszközeinek létrehozásához szükséges, az
integrált mikro- és nanoelektronikai, valamint fotovillamossági
kulcstechnológiai szakterületekkel foglalkozik, elsősorban a rend-
kívül nagy hozzáadott értéket képviselő, a nanofunkcionalitást
kihasználó, unikális integrált mikro- és nanoelektronikai fejlesz -
 tésekre helyezve a hangsúlyt.

Kreatív Iparágak Platformja (KIP)

Küldetése, hogy olyan Stratégia Kutatási Tervet határozzon meg,
amely referenciaként szolgál a szektor számára a tudásalapú gaz-
dasági-társadalmi fejlődés szempontjából lényeges fejlesztési
irányok és célok meghatározásában; segítse a szektor érintett jeinek
összefogását az alapirányok és az alapelvek lefektetésében; továbbá
erősítse az érintettek elkötelezettségét a magyar gazdasági-tár-
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sadalmi érdekeknek megfelelő iparági fejlődés és fejlesztések iránt. A Platform célja, hogy a kreatív tech-
nológiák területén integrált és koherens kutatási-fejlesztési stratégiát vezessen be és valósítson meg Ma -
gyar országon.

Mobilitás és Multimédia Nemzeti Technológiai Platform  (MM)

Célja a mobil- és új médiatechnológiákkal kapcso-
latos szegmensek kutatás-fejlesztési és innovációs
potenciáljának, (világ)piaci pozíciójának és verseny -
képességének az erősítése. Stratégiai Kutatási Terve
feltárja a magyarországi mobil- és új média- (new
media) technológiákkal kapcsolatos kutatás-fej -
lesztési kompetenciák koncentrációját, megvizsgálja

e technológiák fejlődésének lehetséges jövőképeit. Feltárja a fejlődést és a forgatókönyvek megvalósulását
befolyásoló legfőbb hatótényezőket, valamint következtetéseket von le arra vonatkozóan, hogy miként
lehet a (már meglévő) kutatás-fejlesztési kapacitásokra építve a leginkább kedvező jövőkép elérését
elősegíteni, azaz mit kell tenni egyéni, szervezeti, iparági, kormányzati és országos szinten ahhoz, hogy a
magyar kreativitás ismét világszínvonalúvá válhasson.

Szoftver és Szolgáltatások Nemzeti Technológiai Platform (NESSI)

Célja, hogy egységes szemléletre alapozott stratégiai kutatás-
fejlesztési irányokat dolgozzon ki a szoftverek és a szolgáltatá-
sok területén, elsősorban az alábbi témakörökben:

• a magas szintű szolgáltatási folyamatok kezelése, 
• az autonóm alrendszerek együttműködési, interoperabilitási

kérdései, 
• a SOA szerinti fejlesztés és integráció módszerei és ar-

chitekturális mintái,
• a SOA világában alkalmazott szoftverek fejlesztési technológiája, 
• a biztonság és a védelem a komplex rendszerekben, 
• a szoftverminőség, 
• valamint az e-közigazgatás fejlesztése, kitekintve más alkalmazási területekre is.
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1.3. Egyéb források

Fontos stratégiai anyag készült 2010 második felében a BME-n, ahol a 2010
áprilisában elnyert kutatóegye temi címhez kapcsolódóan, TÁMOP pályázati
támogatás mellett, átfogó fejlesztési programot határoztak el. 

Tettük ezt azért, mert csak kiemelkedő szakmai környezetben lehetséges az ország ver-
senyképességének és fenntartható fejlődésének – küldetésünknél fogva ránk háruló –
közvetlen szolgálata. Ennek jegyében a kreatív, innovatív, K+F problémák megoldásá-
ra, új termékek kidolgozására és kivitelezésére, valamint vállalkozásra is képes reálér-
telmiségiek magas színvonalú képzése elsődleges feladatunk, de erre csak akkor válunk
képessé, ha magunk is élvonalbeli, egyes területeken pedig nemzetközileg is jegyzett ku-
tató és alkotó tevékenységet folytatunk.

Mindehhez hosszú távra szóló programok tartoznak, amelyek célja a
következő:

• A tudományos teljesítmény és alkotóképesség, valamint az ehhez
elengedhetetlen kutatási-fejlesztési infrastruktúra fejlesztése, továbbá a
társadalom, illetve az együttműködő partnerek számára közvetlenül is
hasznot hozó K+F+I tevékenység általános feltételrendszerének
javítása. 

• Elismert és az ország versenyképessége szempontjából kiemelt kutatás-
fejlesztési területek megfelelően fókuszált, minőségi fejlesztése. 

• A tehetséggondozás és a kutatói-fejlesztői utánpótlás nevelés meg -
erősítése.

• A gazdasági szempontból is mérhető K+F tevékenység és kapcsolat -
rendszer fenntartása és bővítése.

A „Hogyan tovább, Műegyetem” címmel 2010 novemberében megjelent
tanulmány (BME KS) keretében öt kiemelt területre készült részletes straté-
gia-elemzés, ezek egyike az „Intelligens környezetek és e-technológiák”.
Ebben, a BME-n folyó szerteágazó informatikai vonatkozású alap- és al-
kalmazott kutatás-fejlesztési tevékenységek részletes áttekintése és elemzése
mellett, az informatika egészének fejlődési irányaira vonatkozó korszerű
jövőképet is felvázolnak, amely jól kiegészíti a jelen tanulmány 1. feje ze -
tében található Általános kitekintés gondolatait.
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Intelligens környezetek és e-technológiák (BME KS) 

Az anyag a nemzetközi trendek, az EU-stratégiák és a hazai fejlesztési
irányelvek figyelembevételével stratégiai célként azon területek művelését
vázolja fel, ahol a BME egyes szűkebb szakterületen jelentős kutatási ered-
ményekkel rendelkezik, amelyekre építve a területet fejleszteni, erősíteni
kívánja, és/vagy olyan komplex szakterület, ahol a karok, kutatócsoportok
együttműködésének erősítésével a jövőben jelentős eredmények elérését
tűzi ki célul, és ezen tevékenységeknek a tudatos fejlesztésével képessé válik
a nemzetközi kutatási hálózatokhoz történő intenzívebb csatlakozásra,
valamint a hazai speciális fejlesztési igények kielégítésére, a kormány fej -
lesztési stratégiájának a támogatására.

Hasonló jellegű, egy-egy kutatóhely tudományos eredményeit és terveit áttekintő összefoglalóként használ-
ható anyagok még a következők:

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar (PPKE ITK) 

Tudatosan törekedve arra, hogy kis létszámmal, de kutatóegyetemi életmóddal az új
mérnöki technológiák, módszerek és az ehhez csatlakozó alaptudományi új ismeretek
megszerzése legyen a fókuszban, néhány területen sikerült az erőforrásokat kon-
centrálni.

Szegedi Tudományegyetem Informatikai Intézetében végzett kutatások (SZEGED)

Az öt tanszékből és egy kutatócsoportból álló intézet
az informatika olyan változatos területein végez szín-
vonalas, esetenként jelentős nemzetközi érdeklődést
is kiváltó kutatásokat, mint az automataelmélet, szoftvertechnológia, a
képfeldolgozás, az optimalizálás, az algoritmuselmélet és a mesterséges in-
telligencia.

Ezért a fentiekben ismertetett platformokhoz hasonlóan ezeket is for-
rásanyagként használjuk.10
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A következő részben található áttekintés fő forrásanyagaként az NHIT IT3 projektjének keretében készült
mintegy 30 részletes technológiai elemzés („mélyfúrás”) hazai helyzetre vonatkozó fejezeteit használtuk.
Ezek általában 2008 második felének helyzetét tükrözik, a rendelkezésre álló információk alapján aktuali -
zálva. Az innen, valamint a jelen bizottság tagjaitól és egyéb forrásokból vett szövegek megjelölés nélkül
szerepelnek, míg a fentiekben ismertetett forrásokból (platformok és kutatóhelyi anyagok) származó
tételeket az itt adott rövidítésekkel jelöltük. 

2. A Magyarországon folyó informatikai jellegű kutatás-fejlesztési tevékenységek
rendszerezett gyűjteménye („térkép”)

2.1. A rendszerezés 12 témakörének meghatározása az NHIT-IT3 tanulmány alapján

A tizenkét témakörön belül három foglalkozik a hasznosulási kereslet legfontosabb területeivel:

• Üzlet: az informatikai alkalmazások üzleti hasznosulásának modelljei, a termék- és szolgáltatási piac
struktúrája, az üzleti-partneri viszonyok az érték-előállító folyamat mentén, a tőkekoncentrációs folya -
ma tok astratégiai szövetségek és az egybeolvadások

• Közszolgálat: a közigazgatás és a társadalmi közszolgáltatások elektronikus kiszolgálásával összefüggő al-
ka lmazások

• Magánfelhasználás: a fogyasztáshoz, illetve a mindennapi élethez kapcsolódó alkalmazások, beleértve az
információs személyiségi jogok, a demokrácia és a kulturális identitás kérdéseit is

A kereslettel szembenálló technológiai kínálatot az alábbi hat területre osztva ismertetjük:

• Alapok: az információ tárolását, feldolgozását és továbbítását végző alapvető berendezések
(„áramkörök”) technológiái, illetve az ezeket megalapozó természettudományos törvényszerűségek

• Hírközlés: az információ átvitelének rendszerei, beleértve az elektronikus hírközlés minden formáját,
valamint a hálózati topológiákat, a különböző hálózatok összekötését, a hálózati és a szolgáltatási
szintek együttműködését is

• Végberendezések: az informatikai berendezések és a külvilág közötti kapcsolat mindenféle formáját meg-
valósító eszközök (perifériák)

• Rendszertechnika: az informatikai berendezések és rendszerek felépítésének architekturális alapelvei,
konst rukciói

• Alkalmazási rendszerek: a konkrét alkalmazásokban felhasználandó nagyobb feladatcsoportok általános
megoldását biztosító rendszerek

• Tartalomkezelés: a különböző információk (adat, szöveg, kép, hang, videó stb.) egyéni és csoportos előál-
lítása, fejlesztése, tárolása, rendszerezése, visszakeresése
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Három átfogó témakör keretében olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek mind a keresleti, mind a kínálati
oldalon megjelennek:

• Fejlesztés és működtetés: az informatikai rendszerek létrehozásához (tervezés, implementálás) és
üzemeltetéséhez használt módszerek, eszközök és munkafolyamatok

• Biztonság: az informatikai eszközök, rendszerek és hálózatok fenyegetettségekkel szembeni
védettségének, valamint megbízható működésének biztosítása

• Szabályozás: az állam által végzett és támogatott szabályozási tevékenységek teljes spektruma, a régi és
az új technológiai lehetőségek eredményeképpen létrejövő, illetve módosuló társadalmi viszonyok
igényeinek figyelembevételével

A tizenkét témakör összefüggéseit az alábbi ábra szemlélteti:
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11 Bővebben lásd a Typotex kiadónál Égen-földön informatika címmel megjelent könyv 25–32 oldalain.

2.2. A hasznosulási kereslet területeinek informatikai K+F tevékenységei

2.2.1. Üzleti informatika

Ideértendők az üzleti partneri viszonyok az értékelőállító folyamatban, a teljes információ-
technológiai (informatikai, médiatechnológiai, távközlési és tartalomkezelési) kereslet a termék-
és a szolgáltatási piacon, a tartalomszolgáltatási üzletág, a piaci szerkezet és a tőkeáramlási
folyamatok.11

A nagyszámú, konkrét alkalmazási rendszerek fejlesztésére irányuló munkák mel-
lett, általánosabb jellegű kutatás-fejlesztési tevékenységekről elsősorban a
következő területeken lehet beszámolni.

1. Mérnöki-tudományos tervezőrendszerek (BME KS)

A mérnöki számítógépes tervezőrendszerek először a számítógépek bölcsőjénél, a villamosmérnöki szak -
területen jelentek meg. Ezen a téren a BME kutatói úttörő munkát végeztek: az itt kifejlesztett első nem-
lineáris áramkör-szimulációs program (TRANZ-TRAN, 1969) egy évvel megelőzte az azóta világszerte
elterjedt és de facto ipari szabvánnyá vált SPICE programot. 

A tervező rendszerek organikus fejlődése mentén megszületett egy teljesen új és máig is nagy tempóban
fejlődő iparág, az EDA (electronic design automation). Az EDA-ipar legfontosabb globális szereplője
három cég (Cadence, Synopsis, Mentor), amelyek közül a Mentor nem csak kereskedelmi részleggel, hanem
fejlesztő részlegekkel is jelen van Magyarországon.

Így a máig is kurrens hardverszintézis és hardver-szoftver együttes tervezési problémák mellett megjelent
a thermal-aware vagy temperature-aware design fogalma az EDA-iparon belül. Ezen a területen a BME
jelenleg élvonalbeli kutatásokat végez, és számos, már iparilag hasznosított eredményt is elért, szoros
együttműködésben az EDA-ipar egyik globális szereplőjével (Mentor Graphics).

A BME Építészmérnöki Karán a perspektíva láthatósági algoritmusára vonatkozóan készültek kutatások
és alkalmazói programfejlesztések. Ezek közül a 80-es években készített TRIAS rendszer volt egyedülálló,
korát megelőzve a ma „scripting architecture”-nek nevezett tervezői eljárást natív módon támogatta.

Ugyancsak nemzetközi érdeklődésre számot tartó kutatás a pixel/voxel additív algoritmus fejlesztése,
a BME Építészeti Ábrázolás Tanszékén.
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2. Termelésirányítás és logisztikai rendszerek (BME KS)

Az e-technológiákra koncentrálva, első-
sorban a következő fontosabb kutatási
területek emelendők ki, figyelembe
véve, hogy a problémák – megoldási
lehetőségeikkel együtt – jórészt hason-
lóak a különböző iparágakban:

• digitális vállalati technológiák,
• termelési hálózatok kollaboratív mo -

dellezése, tervezése és irányítása,
• új koordinációs modellek és információs protokollok,
• valós idejű transzparencia termelési és logisztikai rendszerekben,
• adatbányászat termelési és logisztikai adatbázisokban,
• intelligens döntéstámogató rendszerek,
• intelligens érzékelők és érzékelő rendszerek (pl. infravörös spektrométer, fluoreszcencia és hőmérsék-

let mérése alapján működő intelligens szenzorrendszer üvegházi növények nagy mintaszámú moni-
torozására),

• hálózatfelügyelet intelligens mozgó ágensekkel,
• intelligens energiaellátó hálózatok.

3. Összetett műszaki és gazdasági rendszerek kezelése

Az MTA SZTAKI Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium tevékenysége – együttműködve a
BME Gyártástudomány és -technológia Tanszékével – olyan technikák létrehozására vonatkozik, ame-
lyek alkalmasak a változó, bizonytalansággal terhelt környezetben működő, összetett műszaki és gazdasági
rendszerek kezelésére, különös tekintettel az informatika, a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás legú-
jabb irányzataira. Főbb kutatási területeik a következők:

• műszaki és gazdasági folyamatok és folyamatláncok modellezése, irányítása és optimalizálása,
• összetett rendszerekben bekövetkező változások és zavarok kezelése,
• kiterjesztett vállalatok és termelési hálózatok ágensalapú modellezése,
• nagyméretű műszaki-gazdasági rendszerek szimulációja, digitális vállalatok.

Jelenlegi projektjeik közül a több európai uniós partnerrel közösen jegyzett Azonosítóalapú ter-
mékkövetési- és webszolgáltatások KKV-k számára (TraSer) keretében a változó hálózatokban, beszál-
lítói láncokban részt vevő vállalatoknak fejlesztenek, tesztelnek és dokumentálnak újszerű, nyílt forráskódú
megoldásokat termékek és adataik nyomon követésére.

48



Ennek a tevékenységnek a bázisán létesült 2010-ben a „Fraunhofer Project Center for Production
Management and Informatics”.

4. Üzleti intelligencia

Az üzleti intelligencia (BI) alkalmazása Magyarorszá-
gon is az adattárházak építésével indult az 1990-es
évek elején, az MTA SZTAKI-ban kutatási témaként
elkezdett tevékenység folyatatásaként a KFKI-ban.
A BI-n belül az adatbányászat hazai üzleti alkalmazása
a 2000-es évektől kezdődött, amelynek fontos kutatás-
fejlesztési hátterét találjuk ma is az MTA SZTAKI-
ban. Bár vannak az adatbányászat üzleti célú
alkalmazásában élenjáró szerepet betöltő műhelyek
(pl. IQSYS), az adatbányászat üzleti elfogadottsága
még jó néhány évig a felkínált megoldások értéke alatt
marad.

A Magyarországon használt BI-eszközöket elsősorban a SAS és az ORACLE által gyártott BI-platformok,
valamint a Microsoft és az Applix termékei alkotják. Biztató jelenség, hogy több magyar BI-cég is ren-
delkezik saját fejlesztésű megoldással több BI-alkalmazási területen a jelentéskészítés, a hitelminősítés, a
kockázatkezelés, az adattisztítás és újabban a Basel II előírások megvalósítása terén is (például IQSYS, Ra-
masoft, DSS).

5. Energetika és ipari alkalmazások (ARTEMIS)

A beágyazott technológiák szempontjából releváns részterületek:

• villamosenergia-ipar: villamosenergia-termelés és -elosztás,
• ipari vezérlések, irányítások, gyártórendszerek,
• ipari rendszerfelügyelet, hibadetektálás, diagnosztikai rendszerek,
• folyamat-műszerezés és folyamatirányítás,
• víz-, gáz-, távhő- és egyéb szolgáltatások.

6. Járműipar, közlekedés, logisztika (ARTEMIS)

A magyar járműipar százéves hagyományokkal rendelkezik, napjainkban újjászületőben van, amelyet el-
sősorban a repülőipar, a hajóipar és sz autóipar hazai termékfejlesztései fémjeleznek. A rendszerváltás
után a hazai nagyvállalatok többnyire szétestek, és az utóbbi néhány évben főleg KKV szinten jelennek
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meg az integrált járműipari fejlesztő cégek,
amelyek a legfejlettebb tervező-fejlesztő
módszerekkel igyekeznek a multinacionális
cégek által le nem fedett piaci résekbe
betörni. Különösen figyelemfelkeltő a re -
pülőipari fejlesztések üteme, ahol 2006 óta
évente jelenik meg egy új típus a sport-
repülőgépek kategóriájában. Jelenleg is
négy gép van a prototípus állapotában,
amelyeken már folynak a tesztrepülések.
2010 végéig további két repülőgép fej -
lesztése fejeződik be, és ezzel a hazai fej -
lesztésű és gyártású gépek száma eléri a
kilencet.

Sorozatgyártás alatt jelenleg az Apollo Fox, a Corvus Phantom és a Corvus Falcon kétszemélyes sport-
gépek vannak, amelyek már több exportpiacon is megjelentek (EU, US, Dél-Afrika).

Különös jelentőségű az ARTEMIS-H szempontjából a Bonn Hungary Electronics Kft. által kifejlesztett
és már tesztelés alatt lévő kisméretű robotrepülőgép.

Kevés szó esik a KKV-ken alapuló hazai hajóiparról, amely a 2010. márciusi Budapest BoatShown csaknem
egy tucat termékkel jelent meg: a hagyományos és az elektromos motorcsónakokkal, illetve a különböző
méretű vitorlásokkal, egészen a segédmotoros 4–6 személyes tengeri luxusvitorlás jachtokig.

E két kis iparággal ellentétben, az autóiparban több multinacionális gyártó is jelen van hazánkban, és egyre
nagyobb mértékben veszik igénybe a hazai fejlesztőcégek szolgáltatásait. Piacképes végtermékkel azonban
csak az autóbuszgyártás területén találkozhatunk annak ellenére, hogy vannak figyelemre méltó fejlesztések
a környezetkímélő személyautók területén is (pl. Solo-dou és Bontino elektromotoros projektek).

A beágyazott rendszerek alkalmazása a vasútirányítás területén a többi közlekedési módhoz képest erősen
centralizált.

Tágabb értelemben véve ide tartozónak tekinthetjük az űripart is, elsősorban a repülőiparral sok tekin-
tetben megegyező technológiai háttere miatt. A Hungarian Aerospace Technology Platform (HATP)
megalakítása 2007-ben éppen azt a célt szolgálta, hogy legyen egy közös platform, ahol a K+F-ben érdekelt
szervezetek (tanszékek, kutatóintézetek, fejlesztőcégek) egymást kiegészítve, együttműködve támogathas -
sák a hazai járműipari alágazatok fejlesztéseit.
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12 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 32–38 oldalain.

Mindhárom alapvető iparág fő jellemzője az új anyagok alkalmazása (könnyűfém-ötvözetek, kompozit -
anyagok) és az egyre bonyolultabb, de megbízhatóan működő intelligens fedélzeti rendszerek alkalmazása
a biztonság, a kényelem és a gazdaságosság fokozásáért.

7. Vegyész- és biomérnöki számítások

Vegyi- és rokonipari tervezéseknek és üzemeltetéseknek számításokkal történő segítésére több éves ered-
ményes kutatómunka folyik, ipari alkalmazási háttérrel a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karán. Je-
lentős, egyre több gyógyszergyár és petrokémiai üzem gyakorlatában is erősödő szereppel járó új irányzatot
jelent a számításos kémia, amely a molekulák viselkedését elméleti kémiai modellek segítségével (kvan-
tumkémia, sűrűség-funkcionálelmélet, molekulamechanika) segítségével írja le. Segítségével molekulák,
anyagok fizikai-kémia jellemzői, kémiai, avagy éppen biokémiai folyamatok modellezhetők, lehetővé téve
a költséges, esetleg a környezetre káros hatású kísérletek számának csökkentését. A nemzetközileg is elis-
mert kutatómunkában az MTA Kémiai Kutatóközpont, valamint az ELTE is részt vesz.

b) Közszolgálat

A témakör a közigazgatás és a társadalmi közszolgáltatások elektronikus kiszolgálásával
összefüggő összes jelenségre vonatkozik. Általában ide sorolandó az elektronikus közigaz-
gatás, az egészségügy és az oktatás informatizálása; a távügyintézés, a távmunka és a távok-
tatás infrastruktúrájának biztosítása, továbbá a közszolgálati információk kezelése, hosszú
távú archiválása, valamint a közszolgálati információszolgáltatás is.12

Az e-közigazgatás fejlesztésére az elmúlt években különböző nagyigényű ter-
vezeteket dolgoztak ki nagy részletességgel, amelyek aktualitása és relevanciája a
jelen helyzetben nem ítélhető meg. Ezek mellett jelentősebb kutatás-fejlesztési tevékenységekről elsősor-
ban a következő területeken lehet beszámolni.

1. E-közigazgatási kutatások (NESSI)

• Személyre szabható (perszonalizálható) közigazgatási szolgáltatások
informatikai hátterének kialakítása

• Közigazgatási folyamatok és jogszabályok konformancia-ellen -
őrzésének automatizált módszerei

• SOA- (szolgáltatásalapú alkalmazásfejlesztés) megoldások közigaz-
gatási bevezetésének módszertana
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13 Szerepeltethető lenne az „Üzleti informatika” alfejezetben is.

2. Közlekedési eszközök és rendszerek13 (BME KS)

Az ICT technológiáknak a közlekedés területén
elő kell segítenie a közlekedésirányítás különböző
szintjeinek hatékony megvalósítását, valamint az
egyéb, más területeken is megszokott hétköznapi
alkalmazások integrálhatóságát.

• Egyedi járműszintű irányítás ICT komponen-
sei: egyedi járművekben alkalmazott, az egyéb
szakterületi komponensekkel (pl. jármű -
gépészet) szorosan együttműködő beágyazott
ICT-komponensek.

• Járműcsoportok kooperatív irányítása: kommunikáció a járműcsoporton belül, ad hoc módon felépülő
hálózatok, ezek biztonsági kérdései (pl. közúti járművek csoportos irányítása, légi járművek ütközésel-
kerülő rendszerei).

• Lokális jármű-pálya kapcsolat megvalósítása: intelligens pályaelemek és a pályaelemekből származó in-
formációk járműre juttatása, majd az információ felhasználása a járműviselkedés befolyásolására (pl.
vasúti vonatbefolyásolási rendszerek).

• Globális hálózatirányítási alkalmazások: forgalomfigyelésen és előrejelzésen alapuló közúti jármű-
irányítási rendszerek; légi irányítási rendszerek, vasútirányítási rendszerek (ez utóbbira jó példa az
ERTMS – European Rail Traffic Management System és jármű-irányítási alrendszere, az ETCS – Euro-
pean Train Control System, illetve az ETCS részét képező GSM-R kommunikációs rendszer).

• A hálózatirányítási alkalmazások (ideértve a flottamenedzsment-rendszereket is) a járművektől szár-
mazó státuszinformációk (pozíció, sebesség, műszaki állapot, utasszám stb.) hatékony gyűjtését, továb-
bítását és feldolgozását igénylik, mind ICT-komponensek alkalmazásával. A feldolgozás történhet csak
központi helyen, de igényelheti az információk terítését is, ez utóbbi tipikus példái az utastájékoztató
rendszerek. A feladatokat célszerű az EBSF szabványok szerinti IP-hálózatok kialakításával megoldani
a járműfedélzeten, a diszpécserközpontokban és a megállóhelyeken is.

• Természetesen – miután a járműveken életünk egy jelentékeny részét töltjük – az otthonokban már
megszokott ICT-szolgáltatások egy jelentős részét a járművön is igénybe kívánjuk venni. Ezek nem
szükségszerűen közvetlenül közlekedési, csak járműre telepített ICT-alkalmazások (pl. telefonálás és
multimédia az autókban, internetelérés a vonaton stb.). Kritikus lehet az információkezelés figyelem -
elvonás nélküli megvalósítása.

• Jármű- és alkatrész-azonosítás, illetve -követés, lopásvédelem (pl. fémtárgyakba lézerrel beírt és elekt -
romágneses elven kiolvasható logisztikai kód alkalmazása).
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3. Közgyűjtemények (KIP)

• Közgyűjtemények digitalizálása, a tartalomhoz való online hozzáférés
• Közgyűjtemények bemutatása
• Zenei gyűjtemények megszerettetése a nagyközönséggel és a gyerekekkel

4. Oktatási környezetek egyes kérdései (KIP)

A kognitív tanulás eredményeinek alkalmazása az oktatásban:

• Kiemelkedő képességű tanulók képzése (kreatív diák); tehet-
séggondozás, kreativitás fejlesztése, KÖMAL-ra alapozott
matematikai, fizikai tehetséggondozás, Kodály/Bartók-módszer

• Fogyatékkal rendelkező tanulók képzése (kreatív tanár)
Az oktatási környezet ismeretanyagának eljuttatása a hallga -
tókhoz

• Új üzleti modellek az oktatási tananyagok hallgatókhoz való
eljuttatásában (technológia kérdések, másolásvédelem, szerzői
jogok biztosítása, hallgatói általános rendelkezésre állás biz-
tosítása)

• Szerzői jogi korlátok lebontása a tananyagok terjesztésébe (szerzői jogok az interneten, szabadfel-
használás kiterjesztése, idézés, átvétel, többszörözés, átdolgozás, másolás, szabad megjelenítés fogal-
mainak kiterjesztése, az árva művek engedélyezése, munkaviszonyban és hallgatói jogviszonyban
alkotott művek felhasználása)

• Nemzetközi szinten is elismert színvonalú, magyar oktatási területek (matematika, fizika, zene, kon-
duktív pedagógia) értéknövelt digitalizálása és hálózati képzési rendszerének fejlesztése. 
Matematika- és zeneoktatás, újszerű, számítógéppel segített formáinak kidolgozása. 

• Az eLearning területén elért fejlesztési eredmények elérhetővé tétele új (hordozható) eszközökön és al-
kalmazásokon:
o számítástechnika célzott oktatása tanárok számára, 
o újszerű kiadványterjesztési módszerek,
o digitális tananyag előállítói, terjesztő, beszállító hálózatok fejlesztése,
o fogyatékos és idős emberek képzésének támogatása (eInclusion).
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14 A továbbiakban ide tartozónak fogjuk tekinteni az egészségügyi és életviteli alkalmazásokat is, amelyeket részben a Köz -
szolgálat fejezetbe is lehetne sorolni.

15 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 39–44 oldalain.

5. Közműobjektumok kezelése (BME KS)

A közösségi hálózatok rohamos fejlődése maga után vonzotta a mobilkészülékek és helymeghatározás-
alapú funkciók támogatását is. Ilyen rendszerek tervezésekor fontos figyelembe venni a felhasználók
számát és az erőforrásigényt.

• Termékkövetés vállalati határokon belül és kívül. Forgalmi mozgások követése járművekre, emberekre
• Kiegészítő alkalmazások jármű/gyalogos navigációs feladatokban
• A civil szféra bevonása a településtervezésbe az e-technológiák segítségével
• Intelligens közterület, az e-technológia szerepe a társadalmi bevonás és kommunikáció meg terem -

tésében a városfejlesztési folyamatokban
• Kontextus és helyfüggő alkalmazásokhoz middleware fejlesztése
• Mobilalapú közösségi hálózatok
• Többdimenziós távérzékelt felvételek és térinformatikai elemzések közel valós idejű végrehajtása
• Hagyományos és alternatív helymeghatározási és navigációs megfigyelések rögzítése, feldolgozása,

szenzorintegrálás
• Térinformatikai rendszerek és alkalmazásuk

c) Magánfelhasználás

Ebbe a témakörbe tartoznak a magánszférában lezajló társadalmi folyamatok és az infor-
mációkezelés elektronizálásának egymásra hatásai; az információs társadalom fejlődő
lehetőségei, előnyei és kockázatai; a digitális írástudás és a munkaerő-piaci esélyek; a mű-
vészetek; az információs személyiségi jogok; a demokrácia és a kulturális identitás kérdé-
sei.14, 15

A mindennapi életben egyre nagyobb számban megjelenő – elsősorban mobileszközöket használó – al-
kal  mazások mellett, jelentős hazai kutatás-fejlesztési tevékenységről az alábbi területeken számolhatunk be.

54



1. ICT-eszközök használata az életvitel segítésére (EVITA)

• Otthoni és lakáson kívüli felügyelet
• Terápiakövetés és -támogatás
• Fogyatékok pótlása
• Egészségmegőrzés és -fejlesztés támogatása
• Általános módszertani kérdések (szereplők, hatáselemzés, méretgazdaságosság, üzleti modellek stb.)

2. Biotechnológia és egészségipar (ARTEMIS)

A beágyazott rendszerek alkalmazása orvosi
célú, illetve biotechnológiai rendszerekben
hazai és világviszonylatban egyaránt folya -
matosan nő. Bár hazánk nem tartozik a
legfejlettebb ipari országok közé, de az or-
voselektronikai fejlesztések több szegmen-
sében sikerült nemzetközileg is elismert
eredményeket elérnünk. Néhány fontosabb,
beágyazott rendszerekre épülő, hazai fej -
lesztésű és gyártású orvoselektronikai ter-
mékterület, a teljesség igénye nélkül:

• gamma-kamerák, SPECT-rendszerek, komputertomográf  (CT),
• multimodalitású képalkotók (SPECT/CT, PET/CT, PET/MRI),
• diagnosztikai és terápiás ultrahang- (UH) készülékek,
• digitális tüdőszűrő és spotröntgenrendszerek,
• mellkas-diagnosztikai és mammográfiás CAD-rendszerek,
• közép- és nagyfrekvenciás röntgengenerátorok, energiatárolós rendszerek,
• távvezérelt röntgenasztalok és vizsgálószerkezetek,
• nyugalmi és terheléses EKG-rendszerek, holterek, telemedicinás rendszerek,
• klinikai és automata defibrillátorok, ágy melletti őrzők, őrződefibrillátorok,
• vércukormérők, laborautomaták,
• nagyfrekvenciás sebészeti vágók,
• diagnosztikai és terápiás biorezonancia-készülékek,
• inkubátorok, infúziós pumpák, digitális vérnyomásmérők,
• hematológiai rendszerek,
• spirométerek.
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E területeken a berendezések szinte 100%-ban hazai fejlesztésűek és gyártásúak, jellemzően hazai tulaj-
donú kis- és középvállalatok termékei, és elsősorban exportpiacokra értékesítjük őket. Mindezek mellett van-
nak kimondottan beszállítói részmunkákra specializálódott vállalkozások is az orvoselektronikai területen,
amelyek szintén beágyazott rendszereket alkalmaznak. Néhány multinacionális orvostechnikai cég is jelen-
tős fejlesztési kapacitásokat tart fenn Magyarországon, főleg a beágyazott szoftverek fejlesztésében.

3. Egészségügyi célú szövegelemezés

• Automatikus kórlapkitöltés
Az Alkalmazott Logikai Laboratóriumban folyó kutatás célja egy kórlapkitöltő rendszer készítése, amely
a kórházi panaszfelvételek során lejegyzett magyar nyelvű szövegeket egységes kórlap-reprezentációvá
alakítja. 

• Leletek automatikus címkézése
A számítógépes ontológiák, valamint strukturált szótárak fejlesztésében tapasztalható fejlődés ellenére
a legtöbb kórházban az adatok tárolása részben továbbra is szöveges formában történik. Szövegelemzési
(pl. nyelvtechnológiai) eszközökkel azonban lehetséges e nagy mennyiségű, szöveges adatban a rejtett
struktúra felfedezése és a tárolt információ elérhetővé tétele.
A Szegedi Tudományegyetem Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportja amerikai kórházak és ku-
tatóintézetek által 2007-ben rendezett verseny kapcsán készített el egy, az angol nyelvű leletek au-
tomatikus címkézését végző rendszert. A rendszer fő jellegzetessége, hogy kombinálja a szabályalapú
kódolást a statisztikaival, azaz a gépi tanulási modell felhasználásával. A pusztán szabályalapú
megközelítéssel kb. 83%-os pontosságot tudtak elérni, míg a statisztikai elemzés kiegészítő haszná-
latával ezt sikerült kb. 89%-ra növelni. Ezzel az eredménnyel a versenyben második helyezést értek el.
A kutatás-fejlesztés távlati célját ezek alapján egy olyan hazai alkalmazás jelentheti, amely magyar nyelvű
klinikai szövegek, nagyszámú kód alapján történő gépi osztályozásában 90%-ot stabilan meghaladó
pontosságot tud elérni.

• Pszichológiai szempontú szövegelemzés
A Pécsi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetének vezetésével (az MTA Nyelvtudományi Intézet és
a MorphoLogic közreműködésével) folyó kutatás célja a szövegek automatikus elemzésének kidolgo-
zása különböző pszichológiai dimenziók mentén. A kutatás konkrétan egy olyan szövegelemző program
kialakítására irányul, amely képes a történeti jellegű szövegekben előforduló, különböző jellegű szöveg -
részek automatikus azonosítására.
A kutatás 2007 folyamán a Magyarországon használt történelemkönyvek narratív pszichológiai elem -
zésével is foglalkozott, amelyben differenciált kép kialakítására törekedtek a magyar történelemáb -
rázolásban előforduló érzelmekről (barát-ellenség), a nemzeti identitás alakulásáról (empátia, ak ti -
vitás-passzivitás), történelmi alakokról és korszakokról stb., azaz általában a történelem szociális
reprezentációjáról.
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16 Ez a terület tulajdonképpen az alábbi 2.3.1. (Alapok), illetve 2.3.5. (Rendszertechnika) fejezetekhez is tartozik, jelentős
egészségügyi alkalmazásai indokolják az itteni szerepeltetését.

4. Bionika16 (PPKE ITK)

A kutatás és az ipar egy új területének és
minőségének kibontakozásával találkozunk a
21. század hajnalán. Ez két csúcstechnológia
az információs technológia és a biotechnológia
egy sajátos találkozási pontján alakul ki, amely-
hez az alábbi négy diszciplína jelenti az
alapokat: 

(1) molekuláris biológia és genetika, 
(2) elektromágnesség mikron és nanométer méretekben 
(3) elektronika és információs technológia, 
(4) idegtudomány.

A teljesség igénye nélkül néhány irányzat:
• „Lab-on-a-chip” technológia: olcsó, polimeralapú, mintegy félezer kis tartályocskában, egy chipen lehet

egy teljes orvosi-kémiai-biológiai laboratóriumot létrehozni, ebben a mikrofluidikának, a fénnyel de-
tektált reakciók mérésének, a genetikai vizsgálatnak, a mikroszkópnak, sőt az elektronikus vezérlésnek
és számításnak is helye van.

• Bionikai gyógyszerkeresés – nyelvtechnológiával, asztali szuperszámítógéppel, molekuladinamika-mo -
del lezéssel és funkcionális bioinformatikával ötvözve.

• Ultrahangos képalkotás új útjai és diagnosztikai eszközei.
• Az elektronikus sztetoszkóp alkalmazása és diagnosztikai lehetőségei, újfajta konstrukciói.
• EEG-eszközök kombinálása hordozható szuperszámítógéppel, a diszlexia, a tompalátás és más neu-

rológiai rendellenességek kezelésében.
• A neuromoduláció eszköztárának bővítése agysebészeti környezetben.

5. ICT és mesterséges intelligenciával támogatott egészség(ügy), illetve telemedicina-megoldások (MM)

Ehhez a területhez tartozik a kommunikációt, adatcserét végzők szerinti csoportosítás alapján a betegek
és az egészségügyi szolgáltatók közti kommunikáció, valamint a betegek, illetve az egészségügyi szakem-
berek egymás közti információcseréje. Az infrastruktúra, az eszközrendszer, a szolgáltatástípus szerinti
csoportosításban pedig az egészségügyi mobil-információshálózatokat, a távorvoslási szolgáltatásokat, il-
letve a pácienseket támogató és monitorozó hordható vagy hordozható berendezéseket lehet említeni.

57



6. Új médiatechnológiákra épülő alkalmazások (MM) 

Minden olyan médiaalkalmazás ide tartozik, amelynek esetében a multimédiás tartalom rögzítése, továb-
bítása, megjelenítése vezeték nélküli kommunikációs kapcsolatot létesíteni képes mobileszközökön alapul.
A meglévő technológiai lehetőségek az új médiaalkalmazások tekintetében is számosak, továbbá a fej -
lődés töretlen, és az integrációs lehetőségek már ma is szinte végtelenek. A fejlődést azonban ma már
nemcsak az újabb technológiák kimunkálása, hanem a megfelelő kombinációk megtalálása is jelenti. A mul-
timédiás tartalmak mennyiségének exponenciális növekedésével egyre nagyobb lesz az igény arra, hogy a
„szöveges” világban jól bevált megoldások és szolgáltatások a „multimédiás” világban is elérhetők legyenek.
Fokozott igény mutatkozik a multimédiás tartalmakban való keresésre, célzott hirdetések automatikus beá-
gyazására, a felhasználói igényeket legjobban „eltaláló” ajánlórendszerek fejlesztésére, kontextus-, illetve
helyfüggő multimédiás tartalmak megjelenítésére, újfajta felhasználói interfészek fejlesztésére stb.

7. Egészségipari és egészségügyi alkalmazások (BME KS)

• Számítógéppel támogatott prevenció (hang
és/vagy mozgáselemzés alapján) és or-
voslás, orvosi képalkotó berendezések,
GPU-alapú rekonstrukciós eljárások, szá-
mítógépes orvosi diagnosztikai eszközök,
brachiterápiatervezés, génmódosított fehér-
jék kimutatására szolgáló módszerek,
nukleáris képalkotás során alkalmazható
mozgáskorrekciós algoritmusok, valamint
képrekonstrukciós algoritmusok

• Ambiens technológiákkal segített életvitel (intelligens környezeteknél kialakított alaptechnológiák alkal -
mazása az egészségügyben), viselhető noninvazív orvosbiológiai érzékelők, intelligens implantátumok

• Biomechatronika
• A gyógyszerfejlesztés folyamatában a megfelelő molekulák kiválasztására szolgáló módszerek a moleku-

lamodellezéstől a kemometriai és biometriai módszerek felhasználásáig
• Egészségügyi nyilvántartások interoperabilitása, biztonságos adatkezelés egészségügyi rendszerekben,

személyes egészségügyi rekordok elektronikus elérhetőségének és helyfüggetlen felhasználásának a biz-
tosítása

• Nemzetközi szövegmegjelenítés és szövegkezelés egészségügyi információs rendszerekben, figyelembe
véve az Unicode ajánlásokat

• ICT-eszközök használata az otthoni felügyeletre, a terápiakövetésre, a fogyatékok pótlására/rehabili -
tációjára és az egészségmegőrző programok támogatására
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17 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 45–51 oldalain.

7. Környezeti intelligenciával segített élet (HLP)

A Nyelv- és beszédtechnológiai platform keretében e témában előirányzott feladatok:
• nyelvalapú diagnosztika,
• beszédterápiai kutatások,
• fogyatékkal élők életének nyelvtechnológiai alkalmazásokkal való segítése.

2.3. A technológiai kínálat területeinek informatikai K+F tevékenységei

2.3.1. Alapok

Alapokon az információ tárolását, feldolgozását és továbbítását végző alapvető berendezések
(„áramkörök”) technológiáit, illetve az ezeket megalapozó természettudományos törvénysze-
rűségeket, tehát elsősorban anyagtudományi, (mikro)elektronikai, fizikai, biológiai, valamint
(matematikai) számítástudományi jelenségeket értünk.17

A terület jellegéből adódóan itt elsősorban olyan „felfedező kutatási” témákkal talál -
 kozunk, amelyeknek az eredményeit a gyakorlatban a későbbiek során használják fel.

1. Nanotechnológia

Hazánkban több intézményben is végeznek nanotechnológiával
kapcsolatos kutatásokat: 

• Debrecenben a Deebreceni Egyetem Informatikai Karán elméleti
munka folyik, főleg a DNS-számítógépek és más elvű kvantum-
számítógépek működési elveinek a tisztázására. 

• Miskolcon a 2006-ban orosz együttműködés keretében létreho-
zott Nanotechnológiai Kutatólaborban anyagtechnológiai kísér-
leteket végeznek.

• A Szegedi Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai
Tanszékén az Integrált Önszabályozó Nanoelektronikai Szen-
zorok (röviden: Sanes) elnevezésű európai uniós kutatási projekt
megvalósításán dolgoznak.

• Nemzetközileg is jelentős magyar eredmények születtek többek között a szén nanocsövek kutatásában
és előállításában. Nanoátalakítások céljára jelenleg is működik Magyarországon egy igen nagy (1–2 nm)
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18 Lásd még a Rendszertechnika fejezetben is 2.2.4. 4) alatt.

felbontású pásztázó elektronmikroszkóp, amelyet úgynevezett fókuszált ionnyalábbal működő ion-
maróval és ionbeültetővel kombináltak (Microelectronic Mechanical System, MESM).

2. A mikro- és nanoelektornika alkalmazásai (IMNTP)

• Mikro- és nanoelektronika a gyógyászatban (diagnosztika és terápia), az egészség-megőrzésben és a
biztonságért

• Mikro- és nanoelektronika a mobilitásért, a szállításért és az energetikában
• Tervezési és ellenőrzési módszerek, berendezések és műszerek a mikro- és nanoelektronika számára

3. Analogikai számítógép18

Az MTA SZTAKI Analogikai és Neurális Számítógépek
Kutatólaboratórium és a PPKE Információs Technológiai
Kara mesterséges neurális áramkörökkel és analogikai
számításokkal foglalkozik évtizedek óta, különös tekintet-
tel a celluláris nemlineáris/neurális hálózatokra (cellular
nonlinear networks, CNN), az analogikai számítógépekre,
amelyekben a sok egyszerű analóg processzor lokálisan van
összekötve, és az adatok nem számok, hanem kép-
folyamok. 

Az analogikai vizuális mikroprocesszor (érzékelő számítógépének) működtetése túlmutat a Neumann-
elven, hagyományos, flexibilis tároltprogram-vezérléssel történik, ám a műveletek jó része folytonos, analóg
jelek térképszerű seregein folyik. Ezeket gyakran a fizika „végzi el”. Néhány ezer idegsejt számítógépként
történő működése segít a mesterséges képfeldolgozásban, választ ad a térhallás rejtélyére. A CNN uni-
verzális gép mintájául az agyféltekék munkamegosztása szolgál: keveredik benne az analóg (folytonos)
tér-időbeli dinamika és a diszkrét utasításokkal dolgozó logika. 

Az MTA SZTAKI Analogikai és Neurális Számítógépek Kutatólaboratóriuma a Sevillai Mikroelektroni -
kai Kutatóintézettel és a Berkeley Egyetem munkatársaival újfajta érzékelő számítógépet hozott létre egy
kis látó mikroprocesszor formájában. A vizuális mikroprocesszort felhasználva két mesterséges szemmel
rendelkező, a képet érzékelő és értelmező, rendkívül gyors kamera-számítógépet fejlesztettek.
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4. Bionformatika, szintetikus biológia

A hazai bioinformatika viszonylag rövid, nem egészen egy
évtizedes múltra tekint vissza. A kutatások az ELTE-n, bu-
da pesti központú kutatóintézetekben, az MTA – a helyi tu-
do mányegyetemmel együttműködő – Szegedi Biológiai
Központjában, a debreceni és a pécsi egyetemeken folynak.

Ezek a felsőoktatási és akadémiai intézmények teremtik
meg a magyar szintetikus biológia alapjait. Az MTA Sze -
gedi Bi ológiai Kutatóközpont Biokémiai Intézetében már
folynak ilyen jellegű kísérletek: az egyik legjobban ismert
élőlény, a kóli baktérium nagy léptékű, tervszerű genetikai
átalakításával foglalkoznak. A „háziasított” baktérium ter-
mészetes társainál hatékonyabban lesz programozható
hasznos anyagok termelésére.

A bioinformatikának a nagy hálózatokkal való kapcsolatával, valamint a genetikus sorozatok elméletében
való alkal mazásaival foglalkoznak az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetében, valamint az ELTE
Matematikai Intézetében is.

5. Biológiailag inspirált és neuromorf  modellek (PPKE ITK)

• Látás
• Hallás
• Tapintás és szomatoszenzoros érzékelés
• Multimodális érzékelés, fúzió és navigáció
• Mozgatás
• Figyelem, memória és plaszticitás
• Genetika-bioinformatika – kódolás és strukturális adatok
• Immunválasz inspirálta modellek és algoritmusok

6. Formális modellek fejlesztése

Az MTA SZTAKI Elméleti Számítástudományi Kutatócsoport célja olyan kifinomult matematikai és
számítástudományi eszközökre alapozott formális modellek fejlesztése, amelyek alkalmasak multiágens
architektúrák, (autonóm) ágensközösségek viselkedésének  a leírására, kényelmes és hatékony eszközöket
nyújtva ezzel a rendszerek számítási képességeinek, alkalmazhatóságának és hatékonyságának a tanulmányo-
zására. Kutatásaik kiindulópontja a grammatikarendszerek elmélete, a formális nyelvek tudományágának
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egyik, osztott rendszerek leírására is alkalmas irányzata. Az elméletet felhasználva igyekeznek a formális
nyelvek eszközeit az informatika nem hagyományos területein – például a molekuláris számítástu-
dományban – alkalmazni.

7. Kvantumszámítások

Kvantum-információelmélettel, valamint a kvantumszámítások hatékonyságával foglalkoznak a MTA Rényi
Alfréd Matematikai Kutatóintézetében és a BME Számítástudományi és Információelméleti Tanszékén. 

8. Műszaki kvantum-elektrodinamika (PPKE ITK)

Jelentős kutatások folytak többek között a következő területeken:

• nanoantennák,
• egyelektronos tranzisztor,
• molekuladinamika-vizsgálatok,
• plazmonrezonancia és alkalmazásai szenzorokban.

9. Algoritmusok kutatása

Az alapvető, építőkő jellegű számítási feladatok hatékony megoldásával foglalkozik az algoritmusok ku-
tatása. A cél egyrészt a minél hatékonyabb (kevés időt, kevés tárat, kommunikációt stb.) igénylő módsze -
rek kidolgozása, másrészt bizonyos feladatok ilyen értelmű nehézségének a megértése, igazolása. A terület
a matematika és a számítások világának közös határain helyezkedik el.  A témakör művelésében a hazai ku-
tatók különlegesen sikeresek voltak, ez egyike a legeredményesebb szakmai irányoknak, amint azt nagy
presztízsű nemzetközi szakmai kitüntetések (pl. Gödel-díj), valamint a világszerte ismert és alkalmazott al-
goritmusok mutatják (pl. LLL-rácsredukció, konstans legrosszabb idejű hashszerkezet, PCP-tétel és app-
roximációs algoritmusok kapcsolata). Az algoritmusok vizsgálata mára sokrétű és gazdag hagyományokkal
rendelkezik a hazai tudományos életben, több magyarországi kutatóhelyen művelik eredményesen: ELTE
TTK, Rényi Intézet, SZTE TTK, MTA SZTAKI, ELTE IK, DE IK, BME VIK, BME TTK. Igen jelen-
tősek a nemzetközi tudományos kapcsolataik. Ebben kiemelt szerepet játszanak a külföldön tevékenykedő
magyar, illetve magyar származású kutatók. Az érintett külföldi intézmények között vannak a következők:
University of  Chicago, University of  Toronto, Rutgers University, Simon Fraser University, Université
Paris Diderot.
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19 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 52–56 oldalain.

2.3.2. Hírközlés

A témakör az elektronikus hírközlés mindenféle formájára vonatkozik: távközlésre, médiatech -
nológiára, műsor- és tartalomátvitelre egyaránt. Ide tartoznak az elektronikus hírközlés korlátos
erőforrásai: a frekvenciák és a műholdszegmensek, valamint az azonosító rendszerek (hívószámok,
doménnevek, kódrendszerek) is, továbbá a hálózati topológiák, a különböző hálózatok összekötése,
a különböző hálózati és szolgáltatási szintek együttműködése.19

Az országban ma folyó kutatás-fejlesztési tevékenység igen sokrétű: egyrészt az
ipari résztvevők, illetve szolgáltatók egy-egy új termék kifejlesztéséhez, technológia bevezetéséhez erősen
alkalmazott kutatás-fej lesztést végeznek, ugyanakkor a kutatóintézetekben, az egyetemeken jelentős alap-
kutatási tevékenység is folyik. A kutatási eredmények gyakran beépülnek a nagy távközlési cégek ter-
mékeibe, amelyek közül több is rendelkezik magyarországi kutató/fejlesztő központtal, elsősorban a
mobilkommunikáció területén. Tudomásunk szerint Magyarországon a legjelentősebb internetes kutatá-
sok a BME-n, az ELTE-n, a SZTAKI-ban és az NIIF-ben folynak, vállalati szinten pedig az Ericssonban
és a Nokiában. Meg kell azonban jegyezni, hogy a hazai kutatások sok esetben inkább követő jellegűek.
A fentiek mellett a következő kutatás-fejlesztési tevékenységek említhetők.

1. Nemzeti informatikai infrastruktúrafejlesztés

Az NIIF Intézet a következő fejlett hálózati technológiákkal kapcsolatos K+F projektekben vesz részt
koor dinátorként vagy partnerként (2009. augusztusi állapot):

• HBONE+, 
• 6diss és 6deploy, 
• GEANT2 (GN2) és GÉANT3 (GN3), 
• AAI (Authentication and Authorization Infra-

structure),
• EGEE2 és EGEE3, 
• KnowARC, 
• SZEZÁM, 
• ELEMEK, 
• IPSZILON. 
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2. Kommunikáció (BME KS)

• Hálózati megoldások kutatása a jövőbeli média- és tartalomszol-
gáltatási igények kielégítésére. A jövő internetének transzport-
protokolljai, skálázható útválasztási stratégiák, multimédiás átvitel
önszerveződő és infrastruktúra hálózatokban

• Intelligens környezet lehetővé tétele: szenzorok hálózatba kap -
 csolása, környezettudatos szolgáltatások biztosítása, mobilhálózat-
alapú helymeghatározás

• Hálózatmenedzsment: a komplex infokommunikációs hálózatok
és szolgáltatások menedzselése

• Energiatakarékos infokommunikációs megoldások kutatása
• Rádiós hozzáférési hálózatok hatékonyságának növelése. MIMO- rádiós eljárások és nyalábformáló

antennarendszerek kutatása
• Szoftverrádió és „Radio over Fiber” technológiák

3. Future internet (BME KS)

• „Internet of  things and services” – a gyártási és
üzleti folyamatokban

• Fejlett webtechnológiák a termelésinformatikában
• Szemantikus felhők, cloudalapú, elosztott-tudás-

menedzsment a termelésben és a logisztikában
• Grid/cloud szolgáltatások és erőforrások ágens-

alapú felügyelete és adaptálása
• 3D-s virtualizáció robottechnika alkalmazásai in-

terneten keresztül
• Tudásmenedzsment a termelési hálózatokban
• Szolgáltatásorientált vezérlési architektúrák

4. A hálózatok matematikai elmélete

• Nagy hálózatok tulajdonságainak, rájuk vonatkozó algoritmusoknak, gráfelméleti viselkedésüknek
elméleti vizsgálatában az ELTE Matematikai Intézetében értek el nagy nemzetközi elismertséget kiváltó,
a Microsoft által is használt eredményeket.

• Kommunikációs hálózatok tervezésének és megbízhatóságának kérdéseivel foglalkoznak a BME
Számítástudományi és Információelméleti Tanszékén.
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20 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 57–61 oldalain.

2.3.3. Végberendezések

Végberendezéseken egyrészt a számítógépek, célgépek, valamint az informatikai berendezések
és a külvilág közötti kapcsolat különböző formáit megvalósító eszközöket, az úgynevezett peri -
fériákat értjük.20

A számítógép és környezete közötti kapcsolatok – ezen belül az ember-gép kom-
munikáció – eszközeinek napjainkban tapasztalható rohamos átalakulása és ter-

jedése (tabletgépek, okostelefonok, szenzorhálózatok stb.) inkább az alkalmazási jellegű tevékenységeket
helyezi előtérbe. Ennek ellenére több helyen láthatók említésre méltó kutatás-fejlesztési tevékenységek is.

1. Ember-gép kapcsolódás és egymásra hatások

Kutatások folynak a BME egyes tanszékein.

• Hangalapú technológiák kutatása a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainfor-
matikai Tanszékén, ahol elsősorban beszédfelismeréssel és -szintézissel foglalkoznak. 

• Érzékelők kutatása folyik a Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronika Technológiák Tanszékén.
• Oktatási multimédia-kutatás folyik a Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Ergonómiai Tanszékén

EU kutatási programok keretében.
• Kognitív rendszerek kutatása folyik a BME Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Kognitív Rend-

szerek Tanszékén.
• Az Információs Társadalom és Trendkutató Központ idősek informatikájával foglalkozó szakmai

műhelye társadalmi hatásokkal foglalkozik. 
• Az Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont szintén vezet egy ember-gép kapcsolat pro-

jektet, amely új algoritmusok és realizációs módszerek kifejlesztését célozza meg. 
• A Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszékhez tartozó Beágyazott Rendszerek Informatikája

Kutatócsoport a következő témakörökkel foglalkozik: szenzorhálózatok kommunikációs kérdései és
szoftvertechnológiája, mintavételezés szinkronizálása elosztott jelfeldolgozó rendszerekben, óraszinkro-
nizálás stabilitása idővezérelt rendszerekben, jelfeldolgozás és ütemezés együttes vizsgálata.

• Az Ergonómia és Pszichológia Tanszék részt vesz az Európai Unió hatodik keretprogramja által tá-
mogatott ALADIN (Ambient Lighting Assistence for the Ageing Population) projektben. Rendszerük
fontos része egy, a relaxáció elsajátításában segítő biofeedback alkalmazás, illetve az idős felhasználót
koncentrációs és problémamegoldó készségek szinten tartásában támogató kognitívtréning-program-
csomag.
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2. Korszerű felhasználói felület

Az MTA SZTAKI Virtuális Ember-Interface Csoportja
kétirányú információáramlást biztosító vizuális dialógust
megvalósító felhasználói felületen dolgozik. Olyan zárt
modalitásrendszert hoznak létre, amely belső kognitív
modell és környezet-intelligencia modul segítségével meg -
felelően reagál a monitor előtt megjelenő felhasználóra.
A VHI-interface egyaránt alkalmas általános célú informá-
ciós kioszkok, elektronikustanulás-rendsze rek, az állam- és
közigazgatásban szükséges távügyintézés és elektronikus
ügyfélszolgálat magasabb színvonalú és hatékonyabb meg-
valósítására.

3. Szenzorrendszerek

Az érzékelők fejlesztése ideális terület az olyan
országok számára, mint hazánk is, amelyek a
mikroelekt ronika chipgyártási folyamataiból ki-
maradtak. Ez a terület ugyanis nem igényli a
nagy felbontású mikro elekt ronikai techno -
lógiát, a hozzá adott érték inkább egyedi
megoldásokból, illesz tésből, rendszerbe állítás-
ból képződik.

A paletta széles. Egyaránt találhatók példák
önálló fejlesztési eredmé nyei ket gyártó,
versenyképes hazai cégek re (NIVELCO) és
külföldi termékeket forgalmazókra (Bosch).
Perspektivi kusnak tűnik például az autó ipar

(Knorr–Bremse, fékfejlesztés). A ma már szériaterméknek számító intelligens aktuátorok (motor, váltó,
fék, kormány stb.) működése összehan gol ható, a jármű elektronikus irá nyí tórendszere „mondja meg”,
milyen beavatkozást vár tőlük, például, hogy a fékrendszer számítsa ki a szükséges mértékű lassulást.

Lényeges fejlesztési eredmények látnak napvilágot egyetemi kutatóműhelyekben (BME Elektronikai
Esz közök Tanszék). Jelentős munkák folynak a Bay Zoltán Intézet Környezetvédelmi Szenzor és Moni-
toring Laboratóriumában is: többek között a szerves halogéntartalmú vízszennyezők analitikai, valamint
a folyami mozgó iszapok nehézfémszennyezésének megfigyelésére dolgoznak ki hatékony rendszereket.
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4. Ember-gép interakció (BME KS)

• Virtuális és bővített valóságtechnikák, alkalmazá-
sok és eszközök, kollaboratív virtuális környezetek,
masszívan sokszereplős játékok, 3D-s internet,
gépi és emberi szereplők együttműködése, kognitív
infokommunikációs eszközök, a virtuális világ
valós idejű fizikai szimulációja

• Multi- és unimodális felhasználói felületek (beszéd-,
gesztus-, vizuális alapú stb.), különös tekintettel a
téma, illetve alkalmazásspecifikus megoldásokra (pl.
orvosi, járműipari, logisztikai, folyamatvezérlési) és
a teljes kommunikációs kontextus kezelésére

• Természetes spontán interakciók elemzése és modellezése, gépi megoldásokkal való össze vetése
• A gépi megoldás azonosságának (identity) szerepe az emberi felhasználói élményben
• Az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe vevő, hozzáférhető (accessible) és adaptálható

(adaptable) felhasználói felületek, célorientált (pl. fogyatékot kompenzáló) felhasználói interfészek
• Affective Computing, emberi állapotot értelmező technológiák. Ergonómiai és pszichológiai aspektu-

sok. Kognitív modelleken alapuló interakció
• 3D vizualizáció, valós idejű, fotorealisztikus és illusztratív megjelenítési algoritmusok
• Etológiai indíttatású modellek az ember és az intelligens rendszerek szociális kapcsolattartására

5. Mobilalkalmazás-fejlesztés

A BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén jelentős műhely alakult ki a mobilesz -
közökre való szoftverfejlesztés eszközeinek fejlesztésre és alkalmazására.

6. Természet ember-gép kommunikáció (HLP)

• Robusztus beszédfelismerési technikák
• Skálázható kiejtésátíró szoftver és kiejtési szótárak fejlesztése



21 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 62–69 oldalain.
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2.3.4. Rendszertechnika

A rendszertechnika az informatikai berendezések és rendszerek felépítésének architekturális
alapelveire és jelenségeire terjed ki – beleértve a hálózatokkal összekapcsolt berendezések által
alkotott rendszerek és általában a rendszerekből kialakított, magasabb szintű rendszerek
felépítési elveit is.21

Az alábbiakban néhány rendszertechnikai téma, a gridek, a sokprocesszoros architek-
túrák, az ágensek és a robotok területéről mutatunk be hazai eredményeket.

1. Gridrendszerek

A grid-számítástechnikának komoly hagyományai és eredményei vannak Magyarországon:

• Az MTA SZTAKI a KFKI RMKI-val közösen létre-
hozta a HunGridet, egy (napi huszonnégy órában)
folyamatos működő és menedzselt gridet, amelyet
2005 óta a magyar akadémiai intézetek és egyetemek
kutatói használnak.  

• Az NIIF működteti a szakaszos működésű Cluster-
Gridet, amelynek célja, hogy a nappal az oktatásban
használt PC-laborokat (kb. 1600 PC huszonhat
egyetemen, illetve főiskolán) éjszakánként, illetve
hétvégeken egyéb feladatokra is lehessen használni.
A grid teljesítménye közel 400 Gflops, amely 70 tu-
dományos projektben kb. 40000 jobot futtatott. 

• Az MTA SZTAKI 2005-ben hozta létre az úgynevezett SZTAKI Desktop Gridet (SZDG) is, amely-
hez azóta 1500 donor 5000 gépe csatlakozott a világ szinte minden országából, és amelynek teljesít-
ménye 350–500 gigaflop. 

• Egyetemi és akadémiai intézetek (BME, ELTE, KFKI, SZTAKI, NIIF) aktívan részt vesznek az Eu-
rópai Unió EGEE (Enabling Grids for E-sciencE) projektjében. A hazai gridkutatás elismeréseképpen
2007 októberében Budapesten rendezték az EGEE’07 konferenciát és kiállítást, ahol bemutatták a
nemzetközi együttműködés keretében létrejött több mint 140 000 számítógép erőforrását összekap csoló
megbízható gridinfrastruktúrát, amely folyamatos 7×24 órás szolgáltatást biztosít közel 250 különböző
kutatási terület számára.



22 Kapcsolódik a fentebbi 2.3.1. 3) pontban bemutatott „Analogikai számítógép” témához.

2. Grideszközök

Az MTA SZTAKI több gridkomponenst is kidolgozott (P-GRADE portál, Mercury monitor), amelyek
azóta több nagy európai gridinfrastruktúrának is részévé váltak. A P-GRADE Portál kényelmes és köny -
nyen megtanulható grafikus felületen keresztül támogatja workflow alkalmazások fejlesztését és elosztott
végrehajtását gridrendszerekben.

Az MTA SZTAKI-nak az SZDG-vel általános célja, hogy társadalmasítsa a gridrendszerek építését, mivel
a szolgáltatói gridek (HunGrid, ClusterGrid) szinte privilégiummá tették a gridépítést. Az SZDG-vel az
MTA SZTAKI gridépítési lehetőséget kíván a jövőben biztosítani olyan intézmények számára, ahol nincs
klaszter, és ezzel is segíteni akarja a magyarországi elterjedést a különböző közösségek (pl. városok) számára.
A gridalapú csoportok a napjainkban egyre jobban terjedő felhőszolgáltatások felé is nyitnak  utat.

Az MTA SZTAKI távlati elképzeléseiben olyan célok szerepelnek, mint: 

• az SZDG és a szolgáltatói gridek együttműködésének biztosítása (Vegyes Desktop Grid),
• intézményi és vállalati gridek építésének elősegítése a hierarchikus gridek elve alapján (Hierarchikus

Desktop Grid),
• lehetővé tenni szolgáltatói gridek építését (Kollaboratív Desktop Grid).

3. Architektúrakutatások

• Az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai
Karán sok éve folyó kutatás keretében jelentős nemzet -
közi együttműködéssel foglal  koznak a többmagos
processzorok által megvalósított párhuzamos architek-
túrák tervezési, tesztelési és programozási kérdéseivel.

• A BME Kutatóegyetemi stratégia keretében kitűzött
téma: párhuzamos programozás és skálázható architek-
túrák nagy számítási igényű fel adatokban. Elosztott nagy
számítási, illetve tárolási kapacitású rendszerek.
Számítástechnikai erőforrás (grid, cloud) és szoftver-
(SaaS) szolgáltatások. 

4. Celluláris hullámszámítógépek22 (PPKE ITK)

• Celluláris hullámszámítógépek alapjai – komplexitás és tér-időbeli, analóg-bináris hullámlogika
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• Kiloprocesszoros celluláris számítógépek fizikai megvalósításai, tipikus platformok (FPGA, CELL,
GPU, EyeRIS, XENON)

• Virtuális és fizikai gépek új algoritmusai egyes feladatosztályokban
• Szoftverkeretrendszerek és szoftverkönyvtárak sok ezer processzoros számítógépekben

5. Ágenstechnológiák

Az 1990-es években indult hazai ágenskutatást elsősor-
ban az MTA SZTAKI, néhány felsőoktatási intézmény
(ELTE Informatikai Kar, BME, Pannon Egyetem stb.)
és magáncégek (AITIA International Zrt. stb.) fej -
lesztései jelentik.

• Az MTA SZTAKI Rendszerfejlesztési Osztály cél ki -
tűzése olyan interfésztechnológia fejlesztése, amely
lehetővé teszi, hogy egy adott internetes információforrást
el lehessen érni ágensinterfészen keresztül is. Magyar part-
nerekkel (Országos Széché nyi Könyvtár, T-Systems
Dataware, AITIA), valamint az Agentcities-kezde -
ményezés Ágensek és Webszolgáltatások Munkacso-
portjával dolgoznak együtt. 

• A KFKI Számítástechnikai Rt.-vel és a BME-vel közös Sintagma (Szemantikai Integrációs Technoló-
gia Alkalmazása Gridalapú, Modellvezérelt Architektúrákban) projekt – fogalmi szintre is kiterjedő,
elosztott, gridarchitektúrában működő, virtuálisadatbázis-kezelésen alapuló – új információintegrációs
technológia kialakítását és kísérleti alkalmazását célozza meg. Ez lehetővé teszi a legkülönfélébb típusú
információk egységes és együttes kezelését és ezzel az informatikai alkal mazások egymás közötti és
használóikkal folytatott kommunikációjának szemantikai hibáktól mentes, hatékony megvalósulását. 

• Az AITIA International Zrt. jelenlegi (és fejlesztési stádiumban lévő) beszélgető botjaik internetes
portálba épített csevegőpartnerként, információs terminálba integrált virtuális asszisztensként, valamint
internetes vagy intranetes e-learning rendszerekhez csatolt tanítóbotként egyaránt funkcionálnak (majd).
A Vásárlói Információs Kioszk (VIKI) az első magyar virtuális asszisztens 2005. decemberben kezdte
meg működését a Duna Plazában. 

• A veszprémi Pannon Egyetem Műszaki Informatika Karának Képfeldolgozás és Neuroszámítógépek
Tanszékén virtuális terápiában (de idegennyelv-oktatásban is) alkalmazható beszélgetőágensen dolgoz -
nak. Az animált fej arcjátékával öt érzelmet (boldogságot, szomorúságot, nyugtalanságot, dühöt, un-
dort) képes kommunikálni a felhasználó felé. 

• A SZTAKI Virtuális Ember-Interface Csoportja a Cyber Care Clinique-kel együttműködve virtuális-
valóság-technológiák orvosi-pszichológiai alkalmazásaival foglalkozik. 
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6. Ágensalapú modellezés

• Az AITIA cég Multiágens Szimulációs Csoportjának rendeltetése, hogy a számítógépes szimuláció
módszereit komplex szociális rendszerekben alkalmazza. Munkáik bonyolult gyakorlati problémák
megoldásától, a szociális szimulációs eszközök fejlesztésén (különös tekintettel az ágensalapú szi -
mulációkra) és a számítógépes szimulációk módszereinek finomításán át a témával foglalkozó oktatási
anyagok készítéséig terjed.

• Az AITIA támogatásával létrejött ELTE IKKK Szimulációs Központban létrehoztak egy kifejezetten
ágensalapú modellezést szolgáló programnyelvet (Functional Agent Based Language for Simulation,
FABLES) és egy webes szimulációs keretrendszert (Multi-Agent Simulation Suite, MASS). Jelenleg tár-
sadalmi folyamatok ágensalapú szimulációjával és emergens jelenségekkel foglalkoznak.

• Az ELTE TTK Biológiai Fizika Tanszékén kollektív viselkedésmodell-szimulációkra használják az
ágenstechnológiát – a csoportos emberi viselkedés (pl. mozgás, vastaps, pánik) rend és rendezetlenség
problematikáján keresztül történő kvantitatív szintű megértésére törekszenek.   

7. Robotika

• Az Óbudai Egyetem (korábban Budapesti Műszaki Főiskola) Neumann Informatikai Karán hallgatók
bevonásával legalább tizenöt éve folyik ilyen irányú kutatás-fejlesztés. 

• 1997–98-ban készült a hallgatói projektnek indult első négylábú (emlősszerű) lépegető, az Exploratores,
amelyet 1999-ben a hatlábú Hangya, 2000-ben a négylábú lépegető Kutya, 2001-ben a guruló Bogár és
2004-ben a hatlábú Fobot követett, majd 2005-ben a guruló Robotautó (együttműködve a Zrínyi Mik-
lós Nemzetvédelmi Egyetemmel). 
Egy új projektjükben az Aibo robotkutyák kameraképét használják a rendszer bemeneteként; a képen
először az arcokat keresik meg, majd azon belül olyan jellemzőket, mint a szem, a száj, az orr és az áll
környéke. Reményeik szerint a robotkutyába telepített program elmozdulásaik, geometriai formájuk
vizsgálatából következteti ki, milyen módon reagáljon a szerkezet.
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23 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 69–77 oldalain.

• Az ELTE Informatikai Karának Programozáselmélet és Szoftvertechnológiai Tanszékén mobilrobot-
kísérleteket (robotfoci stb.) végeznek. Főleg Lego Mindstorm Robotic Invention Systems készletekkel
dolgoznak. 

• A BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán az Irányítástechnika és Informatika, valamint az Au-
tomatizálási és Alkalmazott Informatika Tanszékeken ugyancsak foglalkoznak mobilrobotikával. Utób-
bin több éve folynak olyan autonóm robotfejlesztések, amelyek képesek a nemzetközi Eurobot verseny
előírásai szerint működni és annak feladatait teljesíteni.

• A Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karának Automatizálási és Al-
kalmazott Informatikai Tanszékén évek óta kísérleteznek többrobotos munkagép-kiszolgáló rendszer
számítógépes irányításával, a robotok, a munkagép- és az anyagmozgató rendszer kommunikációjának
a fejlesztésével.

• A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán robotokon alkalmazható aktuátorokkal és szenzorokkal
foglalkoznak.

• Az MTA SZTAKI Virtuális Ember-Interface Csoportja idős embereket segítő, viszonylag kevés külső
beavatkozást igénylő autonóm robotplatformot dolgozott ki. A robot központi szerverről kapja az
utasításokat: keresse meg a beteget, adja neki a gyógyszert stb. A Roomba-alapú rendszer autonóm
navigációra, személyek helymeghatározásában segítő arckövetésre, valamint RFID interfészének követ-
keztében gyógyszerek azonosítására egyaránt képes.

• A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Információs Technológiai Karán többek között az alábbi
témákkal is foglalkoznak:

o érzékelőrobotika és navigáció, o
o humanoid robotok és navigációjuk,
o multimodális érzékelő-navigáló-vezérlő tömbök kimeneteinek fúziója,
o érzékelő-navigáló-vezérlő számítógépek,
o proaktív és adaptív érzékelés-mozgatás.

2.3.5. Alkalmazási rendszerek

Ha az informatikai rendszereket egy hierarchiában aszerint rendezzük el, hogy mennyire
járulnak hozzá az informatika hasznosulásához, az alkalmazási rendszerek képviselik a
legfelső szintet. Ezek feladata, hogy közvetlenül ellássák a szükséges információkkal az em-
bereket, mint egyéneket és mint emberi közösségeket.23

Jelen fejezetben a konkrét alkalmazások kidolgozását segítő technológiai témák
közül a szemantika és a szövegfeldolgozás, valamint a helymeghatározás esz közeivel kapcsolatos hazai
eredményeket mutatjuk be.
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1. Jelentésalapú technológiák, szövegelemzés

Magyarországon 2000 óta folyik kutatás
a szemantikai integráció és az ontológia -
kezelés határterületein. Az IQSYS (illet -
ve jogelődje az IQSOFT) egyik korábbi,
EU-finanszírozású projektjének eredmé -
nyeire alapozva (Semantic Integration via Logic & Knowledge, SILK) vezetett K+F projektet a Nemzeti
Kutatási-fejlesztési Program keretében (SINTAGMA, Szemantikai IN-tegrációs Technológia Alkalmazása
Grid alapú, Modellvezérelt Architektúrákban). A SINTAGMA egy olyan kísérleti technológiát hozott létre,
amely az információintegrációt szemantikai szinten – azaz modellek, illetve ontológiák segítségével, je-
lentésgazdagon – képes megvalósítani, és amelyet a kísérleti alkalmazásokban használnak fel gridjellegű ar-
chitektúrába szervezett hálózati gépeken keresztül.

A magyar nyelvvel kapcsolatos számítógépes nyelvészeti kutatások mind akadémiai jelleggel (teljes gram-
matikai leírás, mintaszöveg-állomány), mind gyakorlati alkalmazásokban folynak (pl. nemzetközileg is ter-
jesz tett helyesírás-ellenőrzők és fejlett angol–magyar/magyar–angol fordítóprogram, sőt ez utóbbi ingye nes
webes felülettel: Webforditas.hu). A legfontosabb fejlesztéseket a MorphoLogic Számítástechnikai Kft. és
az Alkalmazott Logikai Laboratórium végzi, míg aka dé miai-egyetemi háttérrel az MTA Nyelv tudományi
Intézete és a Szegedi Tudományegyetem tevékenysége a meghatározó. Ezeket egészítik ki a BME (pl.
szószablya-algoritmus) és az MTA SZTAKI (egyértelműsítési eljárás) nyelvi fejlesztései, a BME-n folyó
beszédfelismerési kutatások eredményei, és nem hagyható ki az MTA SZTAKI-ban folyó kutatási irány
sem, amely képek és videók tartalmi feldolgozásával, annotálásával foglalkozik.

Fontos megemlíteni a szintén az NKFP keretében megvalósult Magyar Egységes Ontológia (MEO) pro-
jektet is, amely – a felsorolt kutatócsoportokon kívül többek közt a Scriptum Informatika Zrt. munkájának
eredményeképpen – egy adott szakterület általános szemantikáját leíró, magyar nyelvű általános ontológiát
hozott létre. Érdekes további kutatási irány lehet az általános (pl. a MEO által létrehozott) és a szöveg-
környezet-specifikus (pl. SINTAGMA által kezelt) ontológiák együttes alkalmazása a szövegértelmezésben.

2. Nyelvtechnológiák

A szűkebb értelemben vett nyelvtechnológiák területén három szervezetnek van meghatározó jelentősége.
Ezek a következők: az MTA Nyelvtudományi Intézete (NYTI), a MorphoLogic Kft. és a Szegedi Tu-
dományegyetem (SZTE) Nyelvtechnológiai Csoportja (NYTCS). Mellettük még fontos szereplőként em-
lítendő meg a BME Média Oktatási és Kutató Központ (MOKK) és az Alkalmazott Logikai Laboratórium
Kft. (ALL). Szövegelemzési és szövegbányászati feladatokkal foglalkoznak még a BME Távközlési és Mé-
dia informatikai Tanszékén (TMIT) is.
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E szervezetek tevékenységének köszönhetően a lexikai elemzés területén elég jó a helyzet, mert jelenleg
van három teljes körű morfológiai rendszer (HUMOR – MorphoLogic Kft., HUNMORPH – BME
MOKK, Elekfi-rendszer – MTA NYTI). 

A szintaktikai elemzés területén – a komplexitásából adódóan érthető módon – kevésbé jó a helyzet, itt
még csak részeredményekről lehet beszámolni. A MorphoLogic a már magyar WordNetre épülő Meta-
Morpho fordítórendszerének szintaktikai elemzője kívánkozik első helyre, de már ma is említésre méltó
a NYTI névszói és melléknévi szerkezeteket, valamint tagmondatokat felismerő rendszere, továbbá a
MOKK HUNPARS rendszere is.

A szintaktikai elemzéshez kapcsolódnak az úgynevezett korpuszok (szintaktikai adatbázisok). A korpu szok
alapján gépi tanulóalgoritmusok (pl. neuronhálók) segítségével szintaktikai elemzőket vagy névelem-felis-
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24 Lásd a Végberendezések fejezetben is.
25 Lásd a Magánfelhasználás fejezetben is.

merőket (named entity recognizer) lehet fejleszteni. Jelenleg az SZTE, az MTA Nyelvtudományi In-
tézetével és a MorphoLogic Kft.-vel együtt készítette el a legnagyobb magyar korpuszt (az úgynevezett
Szeged Korpuszt), amely mintegy 1,2 millió szót foglal magában, és legújabb, harmadik változata (treebank)
már a mondatok szintaktikai fáit is tartalmazza (treebank).

A szemantikai elemzés területén nagy előrelépés várható a fenti három intézmény együttműködésével
létrehozott magyar WordNet létrejöttétől és szabad hozzáférhetővé tételétől, valamint a névelemek (pl. tu-
lajdonnevek, mozaikszavak, azonosítók) felismerése terén a HUNNER projekttől (MOKK, SZTE, NYTI).

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) Információs Technológiai Karán foglalkoznak a nyelv- és
beszédtechnológiák olyan speciális kérdéseivel is, mint az érzékelők útján történő mesterséges értés sze-
mantikus beágyazás segítségével.

3. A nyelv- és beszédtechnológia összefoglaló feladatai (HLP)

• Nemzeti kutatási infrastruktúra kialakítása és szolgáltatása a nyelv- és beszédtechnológia területén:
o nagyméretű, különböző nyelvi információval ellátott spontánbeszéd-adatbázisok létrehozása,
o magyar nyelvtechnológiai alapeszközkészlet kifejlesztése és közzététele,
o a kiértékeléshez szükséges adatbázisok és fórumok létrehozása.

• A nyelvi információ kezelése, tárolása és feldolgozása:
o magyar nyelvű szöveges anyagokból történő információkinyerés és -visszakeresés,
o magyar nyelvű hangzó anyagokból történő információkinyerés és -visszakeresés,
o webbányászat.

• A nyelvi kulturális örökség digitális korba való átmentése:
o a régi magyar nyelvemlékek átmentése a digitális korba,
o a magyarországi és határon túli magyar nyelvváltozatok feltérképezése és adatbázisba szervezése,
o nagy nemzeti hang/film/multimédia archívumok szövegtartalom szerinti kereshetővé tétele,
o rokon nyelvek nyelvi erőforrásainak fejlesztése.

• Természetes ember-gép kommunikáció:24

o robusztus beszédfelismerési technikák,
o skálázható kiejtésátíró szoftver és kiejtési szótárak fejlesztése.

• Környezeti intelligenciával segített élet:25

o nyelvalapú diagnosztika,
o beszédterápiai kutatások,
o fogyatékkal élők életének segítése nyelvtechnológiai alkalmazásokkal.

75



• Többnyelvűség, a nyelvi korlátok leküzdése: 
o számítógépes lexikográfia,
o többnyelvű információkinyerés és -visszakeresés,
o automatikus gépi fordítás.

4. Szövegbányászat

• Nyelvfüggetlen tulajdonnév-felismerő rendszer
A Szegedi Tudományegyetem Informatikai Inté -
zetében folyó fejlesztés eredményeként egy szá-
mos alkalmazásban kiemelkedő pontosságot elérő
statisztikai tulajdonnév-felismerő rendszer kia -
lakítása van folyamatban. A rendszer – elsősorban
az összegyűjtött nagyméretű tulajdonsághalmaz,
illetve az abban rejlő lehetőségek hatékony ki-
aknázásának köszönhetően – több összehason-
lításban is versenyképesnek bizonyult a hasonló
problémákra ismert legjobb módszerekkel.

• Szövegosztályozási alkalmazások
A BME Távközlési és Médiainformatikai Tanszékén már 2002 óta foglalkoznak a szövegelemzés egyik
klasszikus feladatával, a szöveg témájának meghatározásával. A kutatások során kifejlesztettek egy olyan
kategorizáló eljárást, amely igen hatékonyan képes hierarchikus kategóriarendszerbe (taxonómiába)
történő osztályozásra. A módszert eredményesen alkalmazták többek közt:
o szabadalmi szövegek automatikus és félautomatikus osztályozására,
o néhány szavas internetes keresőkifejezések kontextusának meghatározására, amellyel a keresés té-

maköre leszűkíthető,
o híranyagok tematikus besorolására,
o valamint más módszerekkel kombinálva numerikus (azaz nem szöveges) objektumok osztályozására,

amelyet orvosi diagnosztizálást segítő döntéstámogatásnál alkalmaztak.
• Magyar, internetes, gazdasági témájú tartalmak keresése

Szintén a BME TMIT-en folyó fejlesztés célja egy olyan keresőszolgáltatás kiépítése, amely az interneten
magyar nyelven elérhető gazdasági témájú tartalmak lehető legteljesebb körét egy helyen kereshetővé
és – amen nyiben a tartalomszolgáltató, illetve a jogtulajdonos részéről ennek nincs akadálya – elérhetővé
is teszi. A keresőszolgáltatás tematikus, valamint szemantikus elveket és újfajta vizualizációt alkalmaz.

• Dokumentumok automatikus kódolása tudásbázis alkalmazásával
Az MTI Zrt.-ben az Ovitas Kft.-vel együttműködve kialakítottak egy tudásbázison alapuló automatikus
kódoló rendszert, amely a többszintű szűkítő keresést is támogatja. Az automatikus kódolás előnye az,
hogy az emberi – szubjektív – tényező a kódok elhelyezésénél elmarad, így az egységessé válik, jelen-
tős kódolói kapacitás takarítható meg. Olyan tartalmilag megbízható szolgáltatások alakíthatók ki, ame-
lyek emberi kódolás esetén nagy „zajjal” működnének.
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5. Adatbázisok matematikai elmélete

A relációs modell tulajdonságaival a MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézetben és a SZTAKI-ban,
az adatbányászat elméleti megalapozásának kérdéseivel az ELTE Matematikai Intézetében foglalkoznak.

6. Adatbányászat (KIP)

• Intelligens (szakértői) rendszerek létrehozásának módszertana, területei
• Adatbányászati eljárások, alkalmazási területek azonosítása
• Multimediális közegben végzett keresés, indexelés

7. Helymeghatározás

Nemzetközi szinten is sikeresek a mobil-
GPS-navigációt szolgáló hazai szoftver-
fejlesztések. A Nav N Go szoftverei
nemzetközi szinten elismertek. A hazai
cégek – mindenekelőtt a Geometria
Rendszerház – eredményesen működ-
nek közre a navigációhoz szükséges digi -
tális térképek és egyéb adatbázisok
létrehozásában.

Az RFID-eljárást felhasználó (lokális)
helymeghatározás első kísérletei most
folynak a különböző hazai kutatóhelyeken. (Az RFID azonosításra szolgáló alkalmazása különböző
cégeknél üzemszerűen folyik.) Az eljárást felhasználó helymeghatározás – külföldi tapasztalatok alapján –
a hazai autópálya-díjbeszedés egyik szóba jöhető technológiájaként is szerepel.

A képalkotást felhasználó (távérzékelési alapú) helymeghatározás két lehetősége közül a Földről készített
digitális képeken alapuló eljárást elsősorban építészeti és régészeti projektekben használják fel.

Az űrtávérzékelés alkalmazása sokrétű. Az elemzésekhez mind meteorológiai, mind erőforrás-kutatási,
mind térképészeti célra készített felvételeket felhasználnak. 

Hazai önálló műszerfejlesztésről nincs tudomásunk, kísérleti célra azonban meglévő elemekből állítanak
össze rendszereket (pl. az IKTI-ben létrehozott BATSY rendszer, amely a helymeghatározást az RFID és
az ultrahang együttes felhasználásával végzi). 
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26 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 77–82 oldalain.

Több cég foglakozik helymeghatározással összefüggő navigációs szoftverek fejlesztésével. A hely-
meghatározásra alkalmas szoftverek fokozatosan beolvadnak sokféle szolgáltatásra képes szoftverrend -
szerekbe.

Magyarország résztvevője két nagy nemzetközi projektnek (GEOSS, INSPIRE), ezen kívül hazai ku-
tatóhelyek közreműködnek a témával összefüggő több kisebb projektben.

A helymeghatározás várható hazai fejlődése feltehetően alkalmazkodik és kapcsolódik a nemzetközi tren-
dekhez. 

2.3.6. Tartalomkezelés

A tartalomkezelés témakörén a különböző típusú információk (szöveg, kép, hang, mozgókép
stb.) egyéni és csoportos előállítását, fejlesztését, rendszerezését, visszakeresését és tárolását
értjük. Elsősorban nem a produktumot, a különböző technológiák által létrehozott tényleges tar-
talmat, hanem az ahhoz vezető – vagy azt megőrző – eljárásokat, a tartalom-előállítás, -elérés,
és -tárolás formáit elemezzük.26

Jelen fejezetben a tartalom-előállítás és -szolgáltatás általános kérdései mellett foglalkozunk egyes speciális
tartalomformák (játékok, multimédia, videó stb.) kezelésének speciális kérdéseivel is.

1. Web 2.0 jellegű szolgáltatások

• Blogolás
A legjelentősebb blogszolgáltatók, a Freeblog.hu, a Blog.hu és a Blogter.hu körében nagyrészt dön-
tetlenre áll a verseny a látogatottság tekintetében.

• Közösségépítés
A MySpace-szerű iWiW ugyan már 2002 óta létezett, szélesebb körű elterjedésére azonban 2005-ig
kellett várni. Akkor azonban annyira népszerűvé vált, hogy 2006-ban felvásárolta a Magyar Telekom,
és a leglátogatottabb magyar weboldallá vált. 2006-ban beindult egy újabb hasonló szolgáltatás, a
MyVIP, és az azóta megaportállá terebélyesedett két rendszert folyamatosan követik újabbak. Mind -
ezeket azonban az utóbbi időben jelentősen meghaladja a nemzetközileg elterjedt rendszerek (Face-
book, Twitter) rohamosan növekvő hazai népszerű sége.

• Videomegosztás
A Szonda Ipsos és a Gemius Hungary felmérései alapján a hazai felhasználók is jelentős mennyiségű
időt töltenek a videomegosztó oldalakon, és minden második internetező látogatott meg legalább egy
alkalommal ilyen oldalt.
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A videomegosztók között nemzetközi szereplő, a YouTube áll az első helyen. A nemzetközi oldalt a
három nagy hazai online kiadó, a T-Online Videája, a Blogter által működtetett Indavideo (korábbi
Videobomb.hu) és a Sanoma Budapest Videoplayer megoldásai követték. Említésre méltó még a Free-
blog ez irányú szolgáltatása.

• Magyar Wikipédia 
Az eredeti Wikipédia ma már alig
kevesebb, mint 11 millió szócikket
tartalmazó gigantikus tudásbázisa
naponta több ezer új címszóval
gyarapodik. Ezzel párhuzamosan a
2003. július 8-án indult magyar
Wikipédia (hu.wikipedia.org) szintén
gyorsan fejlődik: 2011 márciusában
185 000 szócikket számlál, és átla go -
san napi száz-százhúsz újjal bővül.

• Közösségi tartalom-előállítás 
A közösségi tartalom-előállítás egyik
érdekes magyar példája a Virtus.hu.
Ez egy magyar webhasználók által
készített elektronikus lap, amely kísérlet egy új típusú, szabad és minőségi sajtó megteremtésére.
A legkülönbözőbb témájú és irányultságú elektronikus újságok (blogok, portálok) a hazai média egyre
jelentősebb részét alkotják.

• Vállalatirányítási szoftver mint szolgáltatás
A ma még elsősorban a civil szféra számára vonzó lehetőségek mellett mindenképpen előremutató je-
lenség, hogy 2006 tavaszától Magyarországon a vállalatirányítási alkalmazások körében is megjelent a
web 2.0-s technológia, mivel már van működő, szolgáltatásként használható szoftver erre a területre.
A CBM OnDemand ugyanis egy szolgáltatásként előfizethető CRM- és vállalatirányítási rendszer.
A szolgáltatás, mint általában minden szükség szerint igénybe vehető szoftver, hatékony megoldást
nyújt a kis- és középvállalatok üzemeltetési gondjaira alacsony költség mellett.

2. Tartalom-előállítás

Az iWiW 2006 tavaszi felvásárlása után (közel egymilliárd forintért vette meg a szolgáltatást a T-Online)
hamarosan lázas fejlesztésbe fogtak a konkurensek és több általános közösségi oldal is gyorsan elindult (pl.
MyVIP, Baratikor, Milgram). Az azóta eltelt egy-két évben a specifikus, kisközösségekre szakosodott
oldalak is megjelentek a kapcsolatiháló-oldalak között, például az intergalaktika.hu, amely a sci-fi rajongókat
tömöríti.
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A web 2.0 és a közösségi tartalom-előállítás terén persze találhatunk izgalmasabb kisebb fejlesztéseket is.
2007 őszén futott például a BlueSpot kísérleti projekt, amelynek keretében budapesti éttermeket, kávézókat
és szórakozóhelyeket kötöttek össze az internettel, és a vendégek kommunikálhattak egymással (helyben,
illetve helyek között egyaránt).

Jelentős fejlesztési eredmény a Kitchen Budapest ZUI-ja. A ZUI (zoom user interface) „egy zoomoláson
és fraktálszerűen elrendezett információn alapuló vizuális kommunikációs módszer, mellyel sokféle tar-
talmat lehet érdekesen bemutatni vagy felfedezni” – többek között akár közösségi tartalmat is.

Végül a fejlesztések kapcsán említhetünk meg még két hazai szolgáltatást a mikroblogolás világából: a
Mommo a Blogter mikroblog-szolgáltatása, ahol képeket, videókat, rövid bejegyzéseket lehet közzétenni
gyorsan és egyszerűen. A Turulcsirip pedig gyakorlatilag a magyar Twitternek tekinthető, a felhasználók
SMS-szerű üzenetben tudathatják ismerőseikkel és a világgal, hogy éppen mit csinálnak, hogyan érzik
magukat (az alkalmazás érdekessége, hogy felismeri a magyar nyelvű és Magyarországról Twittert
használókat is, és bejegyzéseiket megjeleníti a saját nyitóoldalán). A mikroblogolás világát azonban ter-
mészetesen Magyarországon is egyre inkább a Twitter uralja.

3. Online játékok

Míg 2000 körül nyolc-tíz, amerikai kia -
dókkal együtt dolgozó fejlesztőcég dolgo-
zott, manapság a hírnevét az 1999-ben
indult űrstratégiai Imperium Galacticával
megalapozó Digital Reality, az Andy Vajna
megrendeléseinek (pl. a Terminátor 3 egyes
animációi) is eleget tevő Black Hole a szin-
tén stratégiai (Midway) játékokat készítő
Eidos Hungary és a Stormregion a leg-
fontosabbak. Utóbbiak Panzers sorozata
(amelynek legújabb darabja, a Codename:
Panzers – Cold War 2008 márciusában je-
lent meg) számít komoly sikernek.

Nemzetközi viszonylatban számottevő szintetikus világot, online közösségi játékot, különösen MMORPG-t
még nem fejlesztettek hazai műhelyekben, és – a régió többi országához hasonlóan – erre a jövőben sincs
esély. 

A közeljövőbeli fejlődést illetően, egyrészt az egyre gyakoribb honosított, szinkronszínészekkel felvett
magyar hangú változatok hatására a felhasználók számának rohamos növekedése, még több játék körül
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kialakuló – a Sims Hungaryhez hasonló – internetes közösség, szubkultúra, másrészt a tehetséges (és
közepesen olcsó) magyar tervezők, fejlesztők elvándorlása és általában kisebb, feltörekvő nemzetközi
cégek számára történő fejlesztések várhatók.

4. Videokommunikáció

A magyar nyelvű portálokon, honla -
pokon, blogokon egyre több a video -
anyag, folyamatosan nő a felhasználók
által készített tartalom mennyisége, az
iskolarendszerben terjed a mozgókép-
oktatás, a kutatási központokban (pl.
SZTAKI Médiatechnológiai Csoport)
és a felsőoktatási intézményekben K+F
szinten is egyre fontosabb szerephez
jut a videózás. 

A világ egyik legnagyobb mobilblog- és
videohálózata, az élő streamelést lehe -
tővé tevő webes szolgáltatás, a 2007
márciusában indult Ustream részben
magyar alapítású, és Budapesten fej -
lesz tették. 2 milliónál több a regisztrált felhasználók száma, havonta kb. 50 mil  lióan látogatják, és mintegy
1,5 milliónyi órát streamelnek. 

5. Intelligens tartalom és algoritmika (BME KS)

• Adatkezelő technológiák: előfeldolgozás – hatékony adatleképezési struktúrák kialakítása, a nagy adat-
tömegek előszűrése

• A mesterséges intelligencia módszertanához tartozó algoritmusok (tanulás, következtetés, bizonytalan
tudás kezelése stb.) kidolgozása, fejlesztése

• Adatbányászati algoritmusok. Adatbányászat, adattárházak és a hozzájuk kapcsolódó matematikai sta-
tisztikai algoritmusok fejlesztése. Strukturált és nem strukturált adatok kezelése. Multidimenziós
adatábrázolás

• Multimédia-adatkezelés. Beszédbányászat beszédfelismerésre és nyelvtechnológiára alapozva
• Komplex algoritmusok kidolgozása és speciális nagy sebességű implementációja. A hardverarchitektúra

lehetőségeinek és az algoritmusoknak az összehangolása. Párhuzamos és elosztott módszerek kutatása
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6. Multimédia (KIP)

• Mozgóképek audioanyagainak valós idejű szöveggé konvertálásával a multimédiás anyagok kereshetővé
tétele:
o a filmfelvételek tartalmi leírására szolgáló kiegészítő információk (metaadatok) előállítása (hang- és

képfeldolgozás, szöveggé alakítás, feliratozás, jelenetek narrálásával),
o releváns információ hozzáfűzése (például vakok, idősek, színtévesztők, térben nem látók számára),
o a filmfelvételek megjelenítési környezetének optimalizálása (weblapok minősítése)

• Fogyatékos és idős emberek multimédia-hozzáférésének támogatása (eInclusion)
• Hangfeliratozás szinkronizálása mozgóképekre
• Multimodális adattárházak kezelése
• Heterogén térben (virtuális és valós) mozgó szereplők alkalmazása
• Digitális átállás a moziiparban (DRM, technológia)
• A kiterjesztett valóság elemeinek alkalmazása (kulturális turizmus, mozgóképek tartalmára vonatkozó

kiegészítő információk szolgáltatása)

2.4. Néhány átfogó terület informatikai K+F tevékenységei

2.4.1. Fejlesztés és működtetés

Ebbe a témakörbe tartoznak az alkalmazási rendszerek létrehozásának és folyamatos működ-
tetésének teljes életciklusánál (igényfelmérés, tervezés, kivitelezés, bevezetés és üzemeltetés) használt
módszerek és eszközök, beleértve a stratégiaalkotás, a fejlesztési munkafolyamatok és az állandó
megújítás (innovációs) folyamati technológiájának és szervezésének támogatását is.27

Ebben a fejezetben elsősorban a napjainkban rohamosan terjedő „felhő-
számítástechnika” alapját képező szolgáltatásalapú közelítések és az ehhez (is) kapcsolódó fejlesztési mód-
szerek terén folyó hazai tevé kenységekről adunk számot.

1. Szolgáltatásalapú alkalmazásfejlesztés (SOA)

• A hazai szoftver- és rendszerintegrációs cégek elsősorban a kedvező piaci perspektívával rendelkező,
külföldi eszközök hazai forgalmazásával és üzleti projektekben történő felhasználásával foglalkoznak.

• Ennek ellenére több példa is van magyar szervezetek olyan hazai, illetőleg nemzetközi K+F projek-
tekben való részvételére, amelyek a SOA egyes részterületeire irányulnak. 
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• Az IQSYS (korábban az IQSOFT)
a szemantikus információintegráció
és metaadattár-kezelés szűkebb te -
rü letén törekszik olyan élenjáró
tech nológia kialakítására és ehhez
kapcsolódóan technológiai isme re -
tek megszerzésére, amelyek felhasz -
ná lásával javíthatja versenyképes-
ségét a hazai integrációs megoldá-
sok piacán. 

• A BME részvételével folyó FUSION
EU-projekt pedig az üzleti folya -
ma tok szemantikai szintű mo delle -
zésével igyekszik a webszolgáltatások
integrációjára gyakor latban is hasz -
nálható eszközöket kifej leszteni,
amelyek a „szolgáltatások inter-
netjének” (Internet of  Servi ces) nevezett komplex szolgáltatási infrastruktúrát valósítják meg, amely nek
építőelemei a SOA, a web 2.0 és a szemantika a technológiai oldalon, valamint az üzleti model lek és a
szisztematikus, közösségre alapuló innovációs megközelítések a használati oldalon.

• A vezető magyar alkalmazásfej lesztő cégek (pl. IQSYS, Fornax, Alerant) szakemberei már a 2000-es
évek elején megismerkedtek az alkalmazásintegráció alapeszközei vel (pl. BEA WebLogic, IBM Web-
Sphere), és azóta több sikeres projekt ben is használták őket – elsősorban pénzügyi területen. 

• A SOA célkitűzése megjelenik a (BME KS) stratégiai célkitűzései között.
• Rendszertervezési eszközök és módszerek. 
• Referenciatervek és -architektúrák. 
• Service engineering.
• A BME MIT aktív résztvevője a SOA elméleti alapjainak kidolgozásával foglalkozó Sensoria projekt-

nek, amelyet a TU München vezet.
• Ugyancsak – hangsúlyosan – szerepel a SOA a (NESSI) platform által meghatározott feladatok között.
• Gyártófüggetlen referenciamodell, architekturális és implementációs minta kidolgozása hosszú lefutású

szolgáltatási folyamatokra. 
• Architektúra-refaktorálás elosztott rendszerekben.
• Validált modelltranszformációval támogatott modellalapú rendszerfejlesztés.
• Metamodell-alapú fejlesztési technológia kidolgozása folyamatok, webszolgáltatások és protokollszab-

ványok egységes kezelésére. 
• Szoftver-refaktorizációs módszerek fejlesztése és formális verifikációs lehetőségeik kidolgozása. 
• Ontológiakezelési (létrehozási és integrálási) módszertan és technológia kidolgozása független szer -

vezetek informatikai rendszereinek szolgáltatásintegrációjához. 
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• Közigazgatási rendszerekben a szolgáltatási sín kialakítási szempontrendszerének kidolgozása. 
• Módszertan kidolgozása független szervezetek szolgáltatásintegrációjának szervezeti és felügyeleti

kérdéseihez.

2. Programozási és rendszerfejlesztési módszerek

• Párhuzamos programozás és ská -
lázható architektúrák nagy számítási
igényű feladatokban. Elosztott nagy
számítási, illetve tárolási kapacitású
rendszerek. Számítástechnikai erő-
forrás (grid, cloud) és szoftver-
(SaaS) szolgáltatások (BME KS).

• Alkalmazásorientált rendszerarchi -
tektúrák, teljes rendszer egy áram -
körben (SoC = System on Chip).
A kisebb sorozatok esetében komp -
romisszumos megoldás a progra -
moz  ható, általános célú hardver (pl.
FPGA) és a specializált elemek (a
szoft módon programozható utasí -
tás készletű processzorok, beágya-

zott kontrollerek, DSP-k) használata, valamint dedikált cél-IC-k tervezése és kis sorozatú gyártása
(BME KS).

• Programfejlesztéssel, nevezetesen többmagos processzorok teljesítményének mérésére (benchmark)
kidolgozott úgynevezett tervezésitér-elemző módszerrel tettek szert nemzetközi hírnévre az Óbudai
Egyetem Neumann János Informatikai Karán. Az eltérő számítógép-architektúrák hatékony összeha-
sonlítását is lehetővé tevő programrendszerre felfigyelt az IBM böblingeni kutatólaboratóriuma, és
együttműködési szerződést kötött az intézménnyel.

• Új szoftvertechnológiai platformok és programozási metodikák fejlesztésével foglalkoznak a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Karán (PPKE ITK).

3. Szoftverminőség (NESSI)

• Komplex, automatizált tesztmérési, tesztpriorizálási, tesztgenerálási és tesztvégrehajtási módszerek ku-
tatása

• Módszertan és eszközkészlet kidolgozása szoftvertermékek minőség- és biztonságszempontú
kiértékelésére és tanúsítására
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• Szoftvertermékre vonatkozó, mind a műszaki, mind a használhatósági minőséggel kapcsolatos mo -
del lek és szabványok kutatása, egységesítése, új modellek kidolgozása. A minőség folyamatos mérésére,
kiértékelésére és javítására szolgáló módszertan, technológia és eszközkészlet kifejlesztése

• Módszertan kidolgozása minőségvezérelt multimodell-alapú szoftverfejlesztési folyamatok kialakí tásához

4. Szoftvertermékek elemzése (Szeged)

A Szegedi Tudományegyetem Szoftvertechnológiai Tanszékén kidolgoztak egy olyan módszertant és hoz-
zá kapcsolódó keretrendszert, amelynek segítségével vizsgálhatók a bonyolult rendszerek szoftverminőségi
paraméterei (metrikái), és ennek alapján azonosíthatók a szoftverüzemeltetés szempontjából kritikus prog -
ramrészek. A keretrendszer nemzetközileg is ismertté vált. Kutatói környezetből közel ezren töltötték le,
és fontos ipari alkalmazások is születtek – mindez az informatikai szakmában nagy reputációt vívott ki.
A módszertan elméleti alapját a programkomponensek közötti függőségek feltárása, az úgynevezett prog -
ramszeletelés jelenti.

5. Infrastruktúra- és alkalmazásszolgáltatás

A statisztikai adatok a közműszerű IT-szolgáltatás növekedését mutatják Magyarországon is. Mint ahogy
máshol, az infrastruktúra-szolgáltatás (HIS) a meghatározó itthon is, míg a SaaS a nagy várakozások és a
témakör folyamatos felszínen tartása ellenére sem fejlődik olyan dinamikusan.

A SaaS-t néhány helyi alkalmazásfejlesztő biztosítja saját alkalmazásaira (pl. Volán Elektronika, Euro-
Macc), és még néhány szakosodott cég (Hostlogic, BCN – volt MatavCom portfolió, de ez is kiszervezés
alatt áll a BCN-ből).

A HIS piaci alszegmensének két legnagyobb szolgáltatója a Dataplex és az Interware. A hagyományos IT-
szolgáltatók közül kevesen nyújtanak HIS-szolgáltatást (HP, MÁV Informatika) és ha igen, akkor sem
fókuszterületként, hanem csak kiegészítő jelleggel egy-egy kivételes ügyfélnek biztosítják. 

6. IT-szolgáltatásmenedzsment

Magyarországon jelentős mértékben nö vekszik az
informatikai szolgáltatások menedzsmentjével
kapcsolatos megoldások (pl. rendszer- és szolgál-
tatásfelügyeleti eszközök) és megközelítések (pl.
IT Infrastructure Library, ITIL) iránti igény. Az IT-
szolgáltatásmenedzsment fókuszba kerülése ugyan -
is nagyban elősegíti a beszállítók és az „outsourcing”-
szolgáltatók (így a HIS- és SaaS-szolgáltatók)
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28 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 91–96 oldalain.

racionális, előítéletektől mentes, a tényszerűen és bizonyíthatóan működő meg oldásokra építő használatát.
Nemzet közi szinten ez a tendencia már javában beindult, és ennek kedvező hatásait Magyarország is élvezi:
több európai, illetve multinacionális cég is (pl. az EDS, az LH Systems) hazánkba szervezte ki bizonyos
„outsourcing”- és szolgáltatásmenedzsment tevékenységét (near-shore vagy best-shore outsourcing).

A BME Kutatóegyetemi stratégiája (BME KS) is előirányoz egy ehhez kapcsolódó témát. Ez a menedzs-
mentszolgáltatások (ICT Management Services), azaz kapcsolat a szolgáltatás- és komponensintegráció-
val, informatikai infrastruktúrák és rendszerek mérés- és szabályozástechnikája.

2.4.2. Biztonság

A biztonság témakör két, az ICT-k iránti bizalom megteremtését szolgáló területet fog össze.
Az egyik az információbiztonság, a másik pedig a magánélet-védelem. Ez utóbbi terület euró-
pai viszonyok között leginkább a személyes adatok védelmének kérdéseként értelmezhető a
gyakorlatban. Az információbiztonság a szervezeti értelemben vett biztonság megteremtésének
eszköze, míg a személyesadat-védelem a felhasználóknak és az ügyfeleknek az egyre növekvő
kiszolgáltatottsággal szembeni biztonságérzetének megőrzését elősegítő eszköz.28

Az informatikai biztonság hazai helyzetének rövid bemutatása mellett ismertetjük a BME KS és a NESSI
terveinek biztonsági vonatkozásait is.

1. Az információbiztonság rendszere

A nemzetközileg elismert értékelési és tanúsítási rezsimek már
Magyarországon is megjelentek, és egyre jelentősebb figyelmet
kapnak. A COMMON CRITERIA egyezményhez Magyar -
ország 2003-ban csatlakozott, a csatlakozással egyidejűleg pedig
elindult a hazai CC tanúsítási rezsim kialakítása, amely jelenleg
a MIBÉTS (Magyar Informatika Biztonsági Értékelési és
Tanúsítási Séma) nevet viseli. Emellett természetesen vannak
magyar szakértők és cégek is, amelyek foglalkoznak BS 7799
szerinti tanúsítással is. Tanúsítási körben mindenképpen em-
lítést érdemel az is, hogy a több mint 100 országban működő
és 30 000-nél is több tagot számláló Information Systems Audit

and Control Association (ISACA) magyar tagozata elkészítette és könyv formában is megjelentette a
COBIT magyar verzióját. A COBIT-módszertan szerinti értékelések elsősorban a pénzügyi szektorban ter-
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jedtek el, nem kis részben annak köszönhetően, hogy a PSZÁF is ezt a módszertant alkalmazza a pénzü-
gyi intézmények ellenőrzése során. Az ISACA magyar tagozata a legaktívabb magyar informatikabizton-
sági szakértői közösség.

A CERT-nek (Computer Emergency Response Team) is működik magyar tagozata az MTA SZTAKI-n belül.
A Hun-CERT elsősorban internetes hálózatbiztonsági incidensek felderítésében és megelőzésében nyújt
segítséget. Egy korábbi, az IHM által támogatott kutatási projektjük célja „Az informatikai hálózati infra-
struktúra biztonsági kockázatai és kontrolljai” című ajánlás kidolgozása volt. Hazánkban is kezd megjelenni
az informatikabiztonsági szabályozás. Figyelemre méltó a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény 2004-es módosítása, amely a 13/B. § keretében szabályozza a törvény hatálya
alá eső vállalkozások kötelezettségeit az informatikai rendszerük védelmével kapcsolatban. Emellett még az
adatvédelmi törvénynek az adatkezelések biztonságra vonatkozó rendelkezéseit érdemes kiemelni.

2. Privát szférát erősítő technológiák (PET)

Magyarország szakértői szinten több európai uniós identitásmenedzsment-projektben részt vesz, köztük
a PRIME-ban is, és több magyar kutató fejlesztett ki egymástól függetlenül nemzetközileg elismert PET-
koncepciókat és alkalmazásokat. A magyar hozzájárulás a privát szférát erősítő technológiák fejlődéséhez
és elterjedéséhez azonban elsősorban nem fejlesztői, hanem alkalmazói szinten várható, pilot projektek,
alkalmazási szigetek létrehozásával és a tapasztalatok visszacsatolásával az EU szervei felé. Ehhez a
meglévő szakértelem és a szabályozási környezet kedvező feltételeket nyújt.

2008 tavaszán létrejött a privát szférát erősítő technológiák első hazai internetes fóruma, a PET Portál és
Blog (http://pet-portal.eu), amely 2010 november óta  már háromnyelvű, három felhasználói csoport
számára szegmentált International PET Portal and Blog formájában működik. A fiatal műegyetemi kutatók
kezdeményezésére, nemzetközileg ismert szakemberek támogatásával megvalósított független nonprofit
szakmai portál célja, hogy a PET-ek témakörével kapcsolatos ismeretek, hírek, elemzések, publikációk és
vélemények meghatározó magyar nyelvű fórumává váljon.

3. Biztonságot segítő szolgáltatások (BME KS)

• Biztonság és bizalom (Security and Trust). Sze mélyazonosító
rendszerek (tárgy, tudás, biometriai, viselkedés, illetve rádió -
frek venciás alapokon). Kriptográfiai eszközkészlet és alkal -
mazásai

• Garantált szolgáltatásbiztonságú rendszerek tervezési
metodikái. Rendszer / szolgáltatás / szoftver / hardver minő -
ség és megbízhatóság (Quality and Dependability). Szolgál-
tatásbiztos rendszerek modellalapú analízise és szintézise
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• Jogi, szervezeti, szemantikai és technikai interoperabilitás, nyílt szabványok (Interoperability). A hézag -
mentes integráció és middleware eszközei, valamint kiegészítésük a szolgáltatásbiztonságot garantáló
eszkö zökkel és módszerekkel

• Menedzsmentszolgáltatások (ICT Management Services). Kapcsolat a szolgáltatás- és komponensin-
tegrációval, informatikai infrastruktúrák és rendszerek mérés- és szabályozástechnikája

4. Internetbiztonság (NESSI)

Az internet – más kiterjedt infokommunikációs rendszerrel együtt – mind több módon befolyásolja a
mindennapi életet, így a továbbfejlesztés, a biztonságos működés gazdaságos elérésére irányuló kutatás/fej -
lesztés meghatározó jelentőséggel bír.

• IT-biztonság közgazdasági megalapozása
• A „tárgyak internetének” biztonságos kezelése, irányítási és felépítési modellje, „tárgyak internete be-

mutatóház”
• Számítógép-hálózati anomáliákat elemző, a forgalom jellegéből biztonsági incidensek fellépését detek-

táló, területileg elosztott érzékelő és elemző rendszer kialakítása
• Állampolgárok, jogi személyek és közigazgatási dolgozók megbízható azonosítása e-közigazgatási rend-

szerekben

5. Kriptológia

Kriptográfiai módszerek kutatásával foglalkoz-
nak az ELTE Matematikai Intézetében, valamint
a Deb receni Egyetem Informatikai Karán, a
titokosztás (secret sharing) módszereit, valamint
a digitális ujjlenyo mat és vízjel felismerésével
kapcsolatos kérdéseket kutatnak az MTA Rényi
Alfréd Matematikai Kutatóintézetében. 
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29 Bővebben lásd a fentiekben idézett könyv 96–101 oldalain.

4.2.3. Szabályozás

Az ICT-szektorhoz kötődő tevékenységeket érintő állami szabályozás ma már kiterjedt és
sokrétű. A szabályozásnak négy megjelenési formájával találkozhatunk: (1) jogi szabá -
lyo zás, (2) államilag támogatott piaci önszabályozás, (3) támogatási politika és (4) szab-
ványosítás.29

A jogi szabályozásra vonatkozó általános feladatok meghatározására mellett
szó esik egy fontos részterület, a szellemi közjavak kérdéseiről és ennek kap -
csán a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatos hazai helyzetről.

1. Jogi szabályozás (BME KS)

A szabályozás alkalmazott jogtudomány, amely egy adott
szektor műszaki, gazdasági viszonyait, annak változásait
tükrözi. Az ICT szabályozás kérdéseivel egyre több egyete-
men foglalkoznak, vizsgálják hatásait, modellezik a piaci
viszonyokat, a technológiai fejlődést és a szereplők reak-
cióit, igyekeznek optimális megoldásokat kialakítani. Mód-
szereivel mind gyakrabban találkozhatunk az internet
gazdasági és társadalmi hatásait elemző konferenciákon,
szakfolyóiratokban, az effajta vizsgálatok fontos szerepet
kapnak az internet újragondolásában, a Future Internet
kialakításában, a spektrum-, azonosító- és doménmenedzs -
ment problémaköreiben. Ennek egyik legfontosabb esz -
köztára a játékelmélet módszertana, amely jól hasznosítható a versengő szempontok modellezésére, a piaci
szereplők mozgásának, az ügyfelek viselkedésének leírására, árverési eljárások tervezésére, piacszabályo -
zási, árazási, beruházásösztönzési, szankcionálási kérdések vizsgálatára, optimálására.

Az ICT szabályozásának számtalan új elemét generálja az informatika és a távközlés konvergenciájából
fakadó harmonizációs igény, amely a távközlés alapvetően technológiavezérelt szabályozásának és az in-
formatika inkább újonnan felmerülő, jellemzően a biztonsághoz kapcsolódó kritikus szabályozási kérdé-
seinek összehangolásával jár. A kérdéskör számos elemének felhasználóbarát megoldatlansága az intelligens
környezet és az e-technológiák kibontakozásának talán legjelentősebb akadályát képezték, és képezhetik
a jövőben is, ezért a témakör a nemzetközi jogi szabályozási kutatások előterében áll. A problémakörön
belül a műszaki ismereteket leginkább igénylő kriptográfiai kérdéséket, az elektronikus aláírás és azonosítás
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témakörét, valamint az adatvédelem eljárásainak sokoldalú szabályozási vizsgálatát emeljük ki, amelyek
mellett az ICT szoftvermeghatározottságából fakadóan a szoftverek mint szellemi alkotások védelmének
nyitott kérdései hangsúlyosak, különösen a nyílt forráskódú rendszerek jelentőségének növekedésével. 

Mindezek alapján az alábbi négy kutatási témakört definiáljuk:
• az ICT-szabályozás módszertani megalapozása,
• kriptográfia, elektronikus aláírás, elektronikus azonosítási rendszerek,
• személyes és üzleti adatok védelmének a kérdései,
• szellemi alkotások jogi szabályozása.

2. Szellemi közjavak

A szellemi közjavak és a mögöttes mozgalmak
jelen vannak hazánkban is. Mi több, az Open Ac-
cess tudományos publikálási mód elindulása bu-
dapesti kezdeményezéshez köthető. Ugyanakkor a
jelek szerint még nem sikerült az állam figyel -
mének felkeltéséhez szükséges kritikus tömeg
elérése. Mindenesetre az elkövetkező években a
magyar nyelvű és eredetű nyílt forrású tartalom és
a nyílt forrású szoftverhasználat dinamikus növe -
kedése várható hazánkban is. Ám már megalakult
a Free Software Foundation Hungary Alapítvány a
Szabad Szoftverek Magyarországi Népszerű -
sítéséért és Honosításáért. Az FSF.hu Alapítvány
koordinálja sok szabad szoftver magyar változatá-

nak elkészítését. Az OpenOffice.org honosítását a kezdetek óta ők végzik a közösség bevonásával, a
Mozilla programcsalád tagjait is ők honosítják 2002 márciusa óta. Az alapítványnak köszönhető, hogy van
magyar nyelvű Firefox, Thunderbird és hivatalos magyar Mozilla honlap. Évek óta ők koordinálják a Linux
Documentation Project anyagainak, a HOGYAN (HOWTO) dokumentumoknak a fordítását, e projek-
tjük neve Magyar Linux Dokumentációs Projekt. 2004-ben felvállalták egy Windows platform alatt
működő szabad szoftveres programgyűjtemény, a TheOpenCD magyar változatának elkészítését is. Emel-
lett aktív szabadidős programokat szerveznek a szabad szoftver népszerűsítéséért, továbbá a szabad
szoftver felé történő „vándorláshoz” (migration) is segítséget nyújtanak. A hazai linuxos világ ma még
alapvetően társadalmi szervezetek és mozgalmak által dominált világ, ám már létezik szövetsége (Linux
Ipari Szövetség – LIPSZ) a linuxos fejlesztésekből és felhasználótámogatásból (supportból) élő vál-
lalkozásoknak is.
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30 A téma több, a szabályozás területére nem tartozó feladatot is tartalmaz, de az egységes kezelés érdekében ezeket is itt
szerepeltetjük.

3. Kreatív gazdaság, jogi szabályozás (KIP)

• A kreatív gazdaság definíciója, mérése, támogató akciók kidolgozása
• Oktatási tartalmak szerzői jogi korlátjainak lebontása
• A kreatív tanulási környezet fejlesztésének szerzői jogi korlátjai
• A felhasználók/tanulók és szerzők közös érdekére alapozott üzleti modellek megvalósulásának támo-

gatása
• A „hungarikummá” nyilvánítás lehetőségei, támogató akciók kidolgozása

4. Integrált e-gazdaság és e-társadalom (BME KS)30

• Az integrált e-szolgáltatások kialakításának általános problémái:
o szolgáltatási sín működési követelményei és infrastrukturális szolgáltatásai különböző alkalmazási

területeken (e-gazdaság, e-közigazgatás stb.),
o szolgáltatási folyamatok formális leírása és modellvizsgálati módszerei,
o perzisztenciakövetelmények és erőforrásigényük SOA-alapú integráció és hosszú lefutású folya ma-

 tok esetén,
o adatvédelmi követelmények teljesítése szabványos tokenkezelési megoldásokkal,
o felügyeleti és tesztfunkciók automatikus származtatása formális folyamat- és szolgáltatásspeci-

fikációkból,
o automatikus tesztelés lehetősége SOA-rendszerekben,
o konvergens, kooperatív munkaszervezési modellek kidolgozása önálló szervezetek

együttműködésére,
o hatékony felhasználó felületek minden állampolgárnak

• Az interoperabilitás technikai, szemantikai, szervezeti és jogi feltételei
• Vállalati alkalmazások integrációja
• E-jogszolgáltatás modellalapú jogszabálykezeléssel
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1. ábra. A tizenkét ismertetett terület hazai kutatás-fejlesztési tevékenységeinek áttekintő „térképe”



A bizottság javasolja, hogy az MTA állásfoglalását az informatikával kapcsolatos alapvető kérdésekben az
alábbi szempontok határozzák meg:

1. Biztosítani kell a legfontosabb informatikai kutatás-fejlesztési feladatok finanszírozását, különös te -
kin tettel az alábbiakban megadott kiemelt területekre.

2. Az MTA-nak meghatározó szerepet kell vállalnia a kor igényeinek megfelelő hazai információs infrast -
ruktúra kialakításában, az új számítógépes kultúrák (pl. grid, szuperszámítógépek, új generációs inter-
net, szenzoralapú hálózatok) meghonosításában, ezeknek az ország szolgálatába állításában és a kutatás
céljait szolgáló informatikai infrastruktúra színvonalas működtetésében.

3. Annak érdekében, hogy betöltse a nemzet tanácsadójának szerepét, az Akadémia illetékes intézményei
az informatikával kapcsolatos fontosabb feladatok megoldását
• szakmai tanácsaikkal, 
• a szükséges kereskedelmileg hozzáférhető informatikai termékek és módszerek beszerzését segítő

javaslatokkal, valamint
• az informatikai kezelhetőséghez jobban alkalmazkodó törvényi szabályozás és eljárásrend

kialakításában nyújtott segítséggel támogassák, elsősorban a következő területeken:
o a nagy, társadalmi jelentőségű modellek kialakítása és végigszámítása (pl. a nyugdíjbiztosítás folya-

matai, prognózisai),
o az informatikai tartalmú megoldások népszerűsítése, használatuk bátorítása, elterjedésük

erősítése,
o a közigazgatási ügyintézés elektronizálásával kapcsolatos központi döntések megvalósítása.

4. A társadalom jövője szempontjából alapvető jelentőségű oktatás vonatkozásában a jelen bizottság szük-
ségesnek tartja az informatikai felnőttképzés („élethosszig való tanulás”) jelentőségének fokozott
hangsúlyozását, tekintettel egyrészt az informatikai munkaerőpiac gyorsan változó igényeire, másrészt
az informatikai eszközök használatának fokozott szerepére ezen a területen (e-learning stb.).

5. Az Akadémia továbbra is foglaljon állást a társadalom és a gazdaság minden területén egyre fontosabbá
váló geoinformációk megfelelő szinteken való kezelése érdekében, kezdeményezve egy törvényter-
vezet kidolgozását a helyhez kapcsolódó információk kinyeréséről és felhasználásáról. Egy ilyen törvény
többek között biztosíthatná a párhuzamosan folyó nemzetközi projektek közötti összhangot, és segít -
hetné olyan fontos feladatok megoldását, mint a különböző biztonsággal összefüggő, helyhez kap -
csolódó szolgáltatások kialakítása.
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IV. Ajánlások, javaslatok





6. Mozdítsa elő a jelentős nemzetközi sikereket elérő hazai (termék)fejlesztések szélesebb körű megis-
mertetését, és a – jelenleg még gyakran hiányzó – kapcsolataik fejlesztését az akadémiai (és felsőoktatási)
szférában folyó kutatásokkal.

7. Ösztönözze a hazai kutatók fokozott, aktív részvételét a nemzetközi tudományos életben, előmozdítva
közreműködésüket a jelentős rendezvények programbizottságaiban, valamint az európai kutatási prog -
ramokat meghatározó testületekben, különös tekintettel az Európai Unió K+F+I tevékenységeinek
átalakítását célzó 2011 februárjában indult nyilvános konzultációra.

8. Gondoskodjon a kidolgozott stratégia alapján elvégzendő tevékenységek koordinálásáról és az infor-
matikai trendek folyamatos figyeléséről (elsősorban a szakterületileg illetékes akadémiai, felsőoktatási
és ipari intézmények révén). Célszerűnek tartjuk azt is, hogy ezekről a tevékenységekről, az elért ered-
ményekről és javaslatokról évente a Magyar Tudomány egy tematikus száma áttekintést adjon. Mind -
ezek hez szükség van egy kis, de szakmailag erős és elkötelezett munkacsoportra, amely a koordi nálásokat
végzi, és az Akadémia vezetésének olyan jellegű részvételére, amely a végrehajtás során felmerülő ál-
lami, társadalmi folyamatokat befolyásolni képes. 

Kiemelt tématerületek

Az informatika fejlődési irányainak és az európai terveknek az áttekintése valamint a kutatás-fejlesztés
hazai helyzetének részletes bemutatása után, az alábbiakban meghatározunk néhány kiemelhető magyar fej -
 lesztési területet a következő szempontok alapján:

a) a hazai társadalom és gazdaság számára fontos, nagy jelentőségű feladatok megoldásával foglalkozzon;
b) jelentős hazai szellemi ráfordítást igényeljen: ne vagy csak kis részben legyen lefedhető kereskedelmi-

leg hozzáférhető termékekkel;
c) álljon rendelkezésre számottevő hazai kutató-fejlesztői kapacitás, amely alkalmasságát nemzetközi-

leg is elismert eredményekkel bizonyította.

A fenti kritériumok szerint kiválasztott tématerületek a következők:

I. Architektúra és rendszertechnika
Nagyon sok processzoros számítógépek és gridrendszerek

II. Szoftverevolúció 
Minőségvezérelt szoftverfejlesztés támogatása

III. Magyar nyelv- és beszédtechnológia
Az ember-gép kommunikáció legfontosabb eszközkészletének fejlesztése
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IV. Adatbányászat
A kutatásban és az élet más területein keletkező nagy mennyiségű adat kezelése

V. Termelési folyamatok irányítása és informatikája 
Nagy és összetett, termelési folyamatok irányítási feladatai

VI. Infobionika
Az informatika és a biotechnológia találkozási pontján kialakult új diszciplína

VII. Társadalmi hatások
Az információs technológiák életviszonyokat átalakító szerepe

A fejezet végén levő 2. ábrán bemutatjuk a kiemelt tématerületek főbb kapcsolódásait a harmadik fe-
jezetben áttekintett hazai kutatás-fejlesztési tevékenységekhez.

A következőkben röviden áttekintjük az egyes tématerületek szakmai tartalmát, és egy-egy bekezdésben
indokoljuk a kiválasztás a)–c) kritériumainak teljesülését az adott tématerületre. 

A kiemelt tématerületek rövid ismertetése

I. Architektúra és rendszertechnika

A 2010-es években a számítástechnika gyö -
ke res átalakulása az újszerű architekturális és
rendszertechnikai megoldásokra építve foly-
tatódik. Ezen belül meghatározó jelentőségű
a nagyon sok processzoros chipek használata
és a sok gép együttes működésének integ -
rálása (szuper)nagy teljesítményű számí tás -
technikai rendszerekbe (a sok egyforma
berendezésen virtuális gépeket futtató adat -
központoktól a különböző helyeken lévő
gépek erőforrásait egy feladat megoldására
összpontosító grid rendszerekig).

Az elmúlt fél évszázadban kifejlődött algoritmikus gondolkodás egyprocesszoros (néhány wattos) hall-
gatólagos feltétele már nem érvényes, és egy chipen a pár évvel ezelőtt gyártott szuperszámítógépek tel-
jesítménye jelenik meg, alapvetően topografikus sokprocesszoros és on-chip nagyobb memóriát tartalmazó
fizikai architektúrákon.
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Alapvető kérdés tehát, hogy hogyan lehet az ilyen nagy párhuzamosságú számítógépekre algoritmu-
sokat/szoftvereket fejleszteni, figyelembe véve, hogy egymás mellett többfajta, sőt egy számítógépen belül
is különböző parallel architektúrák működnek együtt egy komplex feladat megoldásában.

A kutatások célja egy új algoritmikus és implementációs gondolkodásmód kialakítása, néhány algoritmikus
feladatosztályra strukturálisan új algoritmusok kidolgozása és kapcsolatos szoftverfejlesztési metodika
kimunkálása.

A gridrendszerek széles körű működtetése mellett a kutatások célja, hogy kényelmes és könnyen megta -
nulható grafikus felületen keresztül támogassa workflow-alkalmazások fejlesztését és elosztott végrehajtását
gridrendszerekben, illetve hogy társadalmasítsa a gridrendszerek használatát, gridépítési lehetőséget biz-
tosítva olyan intézmények számára, ahol nincs klaszter, és ezzel is segítse a magyarországi elterjedést a
különböző közösségek (pl. városok) számára. A gridalapú csoportok a napjainkban egyre jobban terjedő
felhőszolgáltatások felé is utat nyitnak.

A kritériumok teljesülése:
a) Az informatika jelentős számítástechnikai igényű alkalmazásai (pl. társadalmi-gazdasági modell-

számítások, nagy nyilvántartások, intelligens rendszerek stb.) egyre nagyobb teljesítményű számítástech-
nikai kapacitások rendelkezésre állását igénylik a felhasználók egyre szélesebb körénél. Ez az igény,
figyelembe véve a meglévő hely- és energiakorlátokat, csak az újszerű elvek alapján működő rendszerek
széles skálájával elégíthető ki. 

b) Bár a legkorszerűbb architektúrájú berendezések fejlesztése általában nem Magyarországon (sőt nem
is Európában) fog végbemenni, egyes niche-területeken lehet esély nemzetközileg is elismert ered-
mények elérésére, és – ami fontosabb – a külföldről beszerzett rendszerek hatékony használatához
szükség van ezek olyan szintű ismeretére, amely csak a működési elvek kutatásában való aktív részvétel-
lel érhető el.

c) A MTA SZTAKI és a PPKE ITK együttműködésében jelentős eredmények születtek a celluláris
érzékelő- és hullámszámítógépek fejlesztésében és programozási módszereik kidolgozásában. A grid-
rendszerek alkalmazásának és fejlesztésének európai szintű vezető szakembergárdája a MTA SZTAKI-
ban van.

II. Szoftverevolúció

A szoftvertermékek fejlesztésének és üzemeltetésének teljes életciklusa döntően az alábbi fő fázisokra
oszt ható: kezdeti fejlesztés, evolúciós fázis, karbantartási fázis és kivezetés. Az evolúciós fázis a rendszer
első üzemelő változatának átadásával kezdődik, alapvetően minden jelentős további fejlesztést és javítást
magában foglal. Ez a rendszerek életciklusának az aktív szakasza, amelyben a jelentős változtatási igényeket
megvalósítják. Ezek származhatnak az új és megváltozott üzleti igényekből, az üzemelés során felfedezett
hibákból, a megváltozott környezethez való igazításból, illetve belső minőségi javításból. A folyamatos
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változtatások hatására a szoftverek minősége megromlik,
létrejön az úgynevezett szoftvereróziós folyamat. Ennek a
folyamatnak az lesz az eredménye, hogy bizonyos idő eltelte
után egy jelentősebb módosítás végrehajtása indokolatlanul
sok ráfordítást igényelne. Ekkor kerül a szoftver a karban-
tartási fázisba, amely már csak kritikus hibajavításokat és
adaptációkat tartalmazhat (szokás az ilyen rendszereket
ősrendsze reknek [legacy] is nevezni). Mivel a szoftverevolú-
ciós fázisra esik a szoftvertermékek fejlesztésére és üze mel -
tetésére fordított költségek jelentős része (egyes becs lések

sze rint 60–70%-ra tehető ez az arány), ezért kritikus olyan algoritmusok, technológiák, fejlesztési folya -
ma tok kidolgozása, amelyekkel lassítható a változtatások miatti szoftver-minőségromlás.

A szoftverevolúció viszonylag fiatal kutatási terület, ennek ellenére már meghatározó eredmények szület-
tek különböző algoritmusok, módszertanok, szabványok, technológiák formájában, és a terület világvi -
szonylatban kiterjedt kutatói hálózattal rendelkezik. A szoftverevolúcióval foglakozó tudományos
publikációk nagyon népszerűek a vezető szoftverfejlesztési folyóiratokban, nemzetközi konferenciákon.

A szoftverevolúció néhány aktuális kutatási területe:
1. Visszatervezés és újratervezés. A meglévő rendszerek megértése és azokból magasabb szintű modellek

előállítása sokat segíthet az ősrendszerek úgynevezett migrálási folyamatában, amikor ezeket a rend sze -
reket a karbantartási fázisból megpróbáljuk visszatranszformálni az evolúciós fázisba.

2. Változások kezelése. A változtatás kockázatainak becslésével és a hatások analízisével csökkenthető a
szoftvereróziós folyamat gyorsasága. 

3. Szoftverfolyamatok. Olyan szoftverfejlesztési folyamatok (pl. modellalapú, formális modellek) kidol-
gozására van szükség, amelyekben a változások megbízható kezelése megoldható. 

A kritériumok teljesülése:
a) Az informatikai rendszerek fejlesztési költségeinek csökkentése és üzemeltetésük biztonságának

növelése fontos a hazai társadalom és gazdaság számára.
b) Jelenleg még a szoftveriparban hiányoznak a szoftverevolúciós fázis minden lépését támogató rendsze -

rek, ezért a kutatás mellett jó lehetőség kínálkozik nemzetközileg sikeres termékek létrehozására is ezen
a területen.

c) A Szegedi Tudományegyetem Szoftverfejlesztés Tanszéke jelentős eredményeket ért el a szoftver-
minőség, a változásmenedzsment, valamint a tesztelés területén. A BME Méréstechnika és Informá-
ciós Rendszerek, valamint Alkalmazott Informatikai Tanszéke főleg a modellalapú minőségbiztosítás
és objektumorientált technológiák, valamint a vizuális modellezés területéhez kapcsolódóan értékes
kutatásokat folytat. Az ELTE Programozási Nyelvek és Fordítóprogramok Tanszéke a refaktoring és
a funkcionális nyelvek területén ért el eredményeket.
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III. Magyar nyelv- és beszédtechnológia

A nyelv- és beszédtechnológia egyik legfon to -
sabb feladata, hogy a nyelvi információt hordozó
digitális adatfolyamokat (nyomtatott oldalak
beszkennelt képét, írott szöveget, beszédet tar-
talmazó hangfelvételt, videót) automatikus mód-
szerekkel feldolgozva olyan – az eredeti anyagban
explicit formában nem szerep lő – további infor-
mációval lássa el, amely lehetővé teszi a szövegben
kódolt információ, illetve tudás minél többféle
szempont szerinti megtalálását (az intel ligens
keresést), strukturált adatbázisokba szer vezését
és a felhasználó számára optimális prezentá-
cióját. Az optimális prezentálás magában foglalja – többek között – a legrelevánsabb információ kiemelését
és annak a felhasználónak leginkább megfelelő modalitásban (írás, beszéd, esetleg animált szájmozgással
kísérve jelelés stb.) és nyelven (pl. automatikus fordítással) való visszaadását. A nyelvi tartalmak hatékony
szűrése, a lényeges információ megtalálása és kiemelése az adattengerből, a nehezen érthető információ-
nak a felhasználó számára jobban értelmezhető formában való  visszaadása alapvető fontosságú felada-
tok, amelyek megoldásával a nyelv- és beszédtechnológia nélkülözhetetlen háttér-infrastruktúrát ad a többi
tudományterületnek. Az intézmények, a vállalkozások számára a (szöveges, hangzó- és videoanyagokból
automatikusan kinyert) tudásbázisok komoly versenyelőnyt jelentenek információs társadalmunkban, és
így az állampolgárok számára is az élet jobbításának alapvető eszközeivé válnak. Kiemelkedő szerepet ját-
szhat különböző hátrányos helyzetű csoportok (siketek, gyengénlátók, beszédkészségüket elvesztők, ide-
gen nyelveket nem tudók) életminőségének a javításában.

Ma alapvető fontosságúak azok a módszerek, amelyek segítségével tájékozódni tudunk a nagytömegű, ter-
mészetes nyelven megfogalmazott információ között, könnyebben és gyorsabban tudjuk elérni a szá-
munkra fontos információt, és csak azt. A nyelv- és beszédtechnológia éppen ebben tud segíteni.
E tudományterület célja, hogy olyan új technológiákat és alkalmazásokat állítson elő, amelyek az emberi
kommunikációt természetesen szolgálják ki, a természetes nyelven történő információáramlást gépi esz -
közökkel hatékonyan támogatják. A jövő tudásalapú gazdaságának és társadalmának nélkülözhetetlen
alkotóelemei ezek a technológiák. A szektor mai gazdasági, társadalmi környezete a hajtóerők, a motivá-
ciók tekintetében tehát nagyon ígéretes.

A kritériumok teljesülése:
a) A természetes nyelven történő kommunikáció az ember-gép kapcsolatok egyik legfontosabb eszköze

az informatikai alkalmazásokban, szerepe egyre növekszik. A téma társadalmi szerepének, nemzetgaz-
dasági jelentőségének fontosságát mutatja, hogy az európai szintű stratégiákban a nyelv- és beszédtech-
nológia kiemelt helyen szerepel.
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b) A nyelv- és beszédtechnológia terén világszerte elért eredmények általában a nagy világnyelvekkel (el-
sősorban az angollal) kapcsolatosak. Ahhoz, hogy ezek a magyar nyelv vonatkozásában is elérhetőek
legyenek, jelentős hazai kutatás-fejlesztési tevékenység szükséges.

c) Több kutatóhelyen (pl. MTA Nyelvtudományi Intézet, Szegedi Tudományegyetem, MorphoLogic,
Pázmány Egyetem stb.) jelentős eredmények születtek, esetenként nem is csak a magyar nyelv
vonatkozásában (pl. a gépi fordítással kapcsolatos EU-projekt vezetése).

IV. Adatbányászat

Az információs társadalom fon -
tos ígérete, hogy könnyebb, ol -
csóbb és szabadabb lesz az
információhoz való hozzáférés.
Ugyanakkor mára már világossá
vált, hogy nem elég a rengeteg
információt digitálisan elérhető -
vé tenni, azok kereshetőségét és
elemezhetőségét is meg kell ol -
dani. Az adatbázisokból való tu -

dás kinyerés, az adatbányászat kiemelt alkalmazási területei a szociális közösségek és jelenségek, a személyre
szabott információkeresés, a hasonlóságkeresés, az ajánlás, a spamszűrés, az orvosi bioinformatika, illetve
a biztonság (a pénzügyi kockázatoktól a biztosítási csalásokon keresztül, a szervezett bűnözésig terjedő tel-
jes spektrumban). Az adatbányászat a web következő 10 éves szakaszára elképzelt fejlődés egyik hajtóereje
is. Erőteljesen hozzájárul a tetszőleges eszközről (PC vagy mobil) elérhető, gyors és személyre szabható
úgynevezett Web 3.0 alkalmazások kibontakozásához, amelyek alapjait a közösség által létrehozott tartal-
mak (blogok, videomegosztó csatornák, Wikipédia) és a kollaboratív szűrésre épített ajánlórendszerek je-
lentik. Az utóbbinak egyik éllovasa egy hazai KKV, a Gravity.

Az adatbányászat az extrém adatmennyiségek kezelésének tudománya: az elektronikus adatok létrehozása
mindennapi gyakorlat lett; ennek során olyan nagyméretű és gyorsan változó adathalmazok jönnek létre,
amelyek hatékony kezelése különleges algoritmikus megoldásokat igényel. A hatalmas méretű problémák
megoldásában a közelmúltig a hardver teljesítményének exponenciális növekedésére támaszkodhattunk.
Néhány éve azonban, a processzorgyártás módjának fizikai korlátokba ütközésével, e tendenciának vége
szakadt. Ez a törés hosszú távon éles szemléletváltásra fogja kényszeríteni az összes szoftverfejlesztőt, de
a leghangsúlyosabban az adatbányászatban és határterületein jelentkeznek új kihívások, mivel itt nagy adat-
tömegek feldolgozása a feladat. Fontosabb irányok: many-core, elosztott keretrendszerek (Google Map-
Reduce illetve BigTable), NoSQL-adatbázisok.
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A kiemelt terület több, egymással összefüggő kutatási terület együttműködésének kiaknázását jelenti:
algoritmusok elmélete, kiemelten a párhuzamosítás az új hardverarchitektúrák kihasználása céljából, adat-
bányászat és információ-visszakeresés, gépi tanulás, illetve adatbázisok elmélete. A kiemelt újdonságtar-
talmú területek a következők:
1. többmagos és elosztott architektúrák alkalmazása nagyméretű üzletiintelligencia-, tudományos és mul-

timédia-információkeresési feladatok megoldásában,
2. adatbányászat, gépi tanulás és hatékony algoritmusok a biztonság szolgálatában (hálózatok, pénzin-

tézeti kockázatok csökkentése és szervezett bűnözés elleni küzdelem),
3. multimédia-információkeresés és ajánlórendszerek új platformokon (mobileszközök, televízió és in-

ternet fúziója, Web 3.0 törekvések támogatása),
4. adatvezérelt megközelítések az e-science, ezen belül a humánviselkedés kutatásának területén, mate m-

a tikai és adatbányászati modellek, illetve algoritmusok alkalmazása. 

A kritériumok teljesülése:
a) Geoinformációk; magyar nyelvű hagyományos és közösségi webtartalom, hazai nagyvállalatok és a kor -

mányzat kapcsolattartása az ügyfelekkel,
b) A létező, részben egyedi, részben dobozosszoftver-megoldások mind valamely speciális adatmodellre

vagy feltevés köré épülnek. 
c) Amint azt több hazai sikeres vállalkozás bizonyítja, a hazai műhelyek meghatározott területeken képe-

sek nemzetközileg versenyképes fejlesztéseket létrehozni: MTA SZTAKI, BME; hazai KKV-k:
Gravity, IQSys, DSS, Data Explorer stb. A terület hagyományosan erős kapcsolatokkal rendelkezik a
hazai ipar, az alkalmazók felé, és jelentős nemzetközi sikerek is születtek. 

V. Termelési folyamatok irányítása és informatikája

Napjaink gyártórendszerei gyorsan változó, bizonytalansággal terhelt környezetben működnek. A növekvő
komplexitás a másik jellemző, amely a gyártórendszerekben, a gyártási folyamatokban és a vállalatstruk-
túrában egyaránt jelentkezik.

A probléma – amellyel a hazai gyártóvállalatoknak is
szembe kell nézniük – az, hogy miként tudják a megren-
delő igényeit megfelelő időben, minőségben és persze
költséghatékonyan kielégíteni. A megoldás egyáltalán
nem könnyű, hiszen a piaci igények bizonytalanok, ne-
hezen jelezhetők előre, sokszor szinte teljesíthetetlenül
rövid határidőre vonatkoznak. További nehézséget je-
lent a gyártási-logisztikai folyamatok komplexitása,
beleértve a földrajzilag elosztott termelési struktúrákat.
A rendelkezésre álló erőforrások végesek, főbb muta -
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tóik és rendelkezésükre állásuk időben változhat. A döntéseket sokszor bizonytalan és hiányos informá-
ciók alapján kell meghozni, mégpedig igen rövid idő alatt.

A piacokat tipikusan termelési hálózatok szolgálják ki, amelyek jórészt autonóm vállalatokból tevődnek
össze. A magas kiszolgálási szintet mint fő prioritást alapul véve, a gyártók csak idő-, kapacitás- és
anyag/(fél)késztermék bufferekkel tudják biztosítani magukat a megrendelések bizonytalanságával szem-
ben. Ez a megoldás viszont a költségek megnövekedésével és – különösen dinamikus piaci körülmények
ese tén – eladhatatlan készletekkel jár együtt. A termelési hálózatban szereplő cégek általában jogilag
független egységek, saját erőforrásokkal, célokkal és belső döntési mechanizmusokkal. A kiszolgálási szint
és a költségek között a partnerek számára is elfogadható kompromisszumos döntéseket kell hozniuk. Egy
termelési rendszer viselkedése így a lokális és szinkron döntések eredményeképpen bontakozik ki. A fő
nyi tott problémák/feladatok a következők:
• Elengedhetetlen olyan szervezetek megtervezése, amelyek képesek a piaci igények érzékelésére és olyan

válaszok megadására, amelyek a hálózati partnerek közötti koordináció, és ha lehet, kooperáció fenn -
tartásán alapul. 

• A lényeges termeléstervezési és -ütemezési problémákat lokálisan kell megoldani, és ez egyben az előre
látható viselkedés kulcsa is. 

• A termelési tervek és ütemek végrehajtását valós idejű termelésirányítással kell támogatni, amely képes
azoknak a megváltozott körülményeknek megfelelő adaptálására, az előzetes tervekhez képest mini mális
módosítások mellett. 

• A legújabb információs és kommunikációs technológiák segítségével a teljes termelési és logisztikai
folyamatot digitalizálással transzparenssé kell tenni. 

A vállalatok kooperációra, gyors válaszadásra és a változások, valamint zavarok kezelésére szolgáló
képessége a hatékonyság és a túlélés létkérdésként jelentkezik, mégpedig a vállalati méretektől függetlenül. 

A kritériumok teljesülése:
a) A termelővállalatok igen jelentős szerepet játszanak hazánk gazdaságában. Az autóipar vagy az elekt -

ronikai ipar mellett más iparágak is alkalmazhatják a termelésirányítási és informatikai kutatások ered-
ményeit, és kiemelendőek a beszállítói szerepet ellátó KKV-k. 

b) Az alapkutatási eredményeken alapuló irányítási és informatikai rendszerek testreszabási fázist igényel-
nek, és a K+F munka figyelembe veheti a speciális hazai szempontokat.

c) Sokéves, nemzetközileg is elismert hazai kutatómunka, a hazaiak mellett európai és tengerentúli
bevezetési referenciák, szabadalmi bejegyzések. Fraunhofer Termelésmenedzsment és -informatika
Projektközpont létrejötte és működése az MTA SZTAKI-ban.
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VI. Infobionika

Az infobionika két csúcstechnológia, az infor-
mációs technológia és a biotechnológia egy sajá-
tos találkozási pontján alakul ki. Ami a
szol gáltatásokat és az új termékeket illeti, a fő
célpontok a biológiai, az információs és az or-
vosi technológiák területei és azok metodikái, de
az agrár- és állategészségügyi alkalmazások is.
Az új termékek és szolgáltatások néhány példája:

• genetikai kódjaink személyes megha -
tározása, 

• személyre szóló gyógyszeradagolás és -ki -
választás, 

• elveszett vagy megsérült érzékelő- és mozgatószer veink pótlása, 
• gyógyszeradagolók beépítése a testbe, 
• új, nem invazív orvosi diagnosztikai képalkotó eljárások, 
• teljes orvosi kémiai laboratórium egyetlen chipen (pl. vérvétel észrevétlenül és vérkép egy perc alatt).

A fentiek létrehozásában négy diszciplína jelenti az alapokat: 
a) molekuláris biológia és genetika, 
b) elektromágnesség mikron és nanométer méretekben, 
c) elektronika és információs technológia, 
d) idegtudomány.

Az új terület nagyon gyors fejlődését, kibontakozását egyrészt az teszi lehetővé, hogy a technika törté -
netében első ízben vált lehetővé a molekulák műszeres megfigyelése, valamint a molekulaméretű
alkatrészekből gépek építése. Másrészt a számítástechnika sokoldalú új lehetőségeket nyitott meg.
A mikrotechnika, mikroelektronika kibontakozásával és elterjedésével, majd egyes nanotechnológiai eljárá-
sok megjelenésével megragadhatóvá és alakíthatóvá váltak a molekulák dinamikáját meghatározó elek-
tromágneses kölcsönhatások. Így olyan gépek építhetők, amelyek az élő anyag mozgásait kísérő fizikai
jelenségeket már molekuláris szinten is érzékelik és megjelenítik, illetve az élő anyaggal kölcsönhatásba lépő
programozott gépek építhetők be az élő szervezetbe. 

Új molekuláris képalkotó rendszerek egész sora van születőben (Molecular and Bio Imaging). Új lehetőségek
nyílnak az élő és az élettelen kapcsolatok, interfészek kialakítására, intelligens „protézisek” és gyógyszerek
kidolgozására. A mikro- és nanoelektronikai technológiai bázison a chipek mechanikai, optikai, elektromos
és mágneses tulajdonságaival kémiai és biológiai laboratóriumok építhetők egy chipen, tömeggyártással.
Ezeket egészítik ki a polimer optoelektromechanikai (POEM) eszközök mikrofluidikával.
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A kritériumok teljesülése:
a) A kialakuló új iparág kibontakozási lehetőséget jelenthet az egyetemekhez kapcsolódó innovatív kisvál-

lalkozások számára (ahogy ezt a külföldi – elsősorban USA-beli – példák mutatják), és jelentős alkal -
mazásokra találhat az egészségügy különböző területein.

b) Európában mindenütt most indulnak, ezért egy koncentrált oktatási-kutatási-innovációs és piacépítő
programmal, helyzeti előnnyel indulhatunk, és aktív nemzetközi együttműködéssel Magyarországon
az innováció egyik fontos bázisa lehet ez a terület.

c) Az új terület jellemzője a kutatással szoros kapcsolatban lévő oktatás, amelynek jelentős bázisai van-
nak a Pázmány Egyetemen, ahol a Semmelweis Egyetemmel együttműködve 2008-ban megindult az
alapképzés, amelyet rövidesen a Szegedi Tudományegyetem is követett 2010-ben (Debrecen és Pécs is
tervezi).

VII. Társadalmi hatások

A fő feladat itt az információs technológiák életvi -
szonyokat átalakító szerepének a vizsgálata. Az infor-
mációs társadalom a technika két, a történelemben
példátlan újdonságát mutatja fel. 

Gyakorlatilag megszünteti az időbeli és a térbeli korlá-
tokat és így alapvetően más kapcsolati rendszereket
képes létrehozni. Feladatunk ennek az adottságnak és
lehetőségnek az elemzése, mindazokban a vonatkozá-
sokban, amelyek a kapcsolatokat érintik, és ezen elem -
zések alapján a kapcsolati tartalmak újratervezése, a
technikai megvalósítások előtt és azok során.

Az információs technikák nemcsak a kapcsolatokat alakítják át gyökeresen, hanem az egyes emberek lét-
feltételeit is. Történelmileg viszonylag gyorsan szüntetik meg a gyötrelmes fizikai erőfeszítéssel járó
munkákat, és automatizálják a monoton feladatokat. Így egyre nagyobb mértékben azokat a munkaköröket
teszik általánossá, amelyek közelebb állnak az ideális emberi feladatokhoz, a kutatás, a fejlesztés és a másik
emberrel törődés munkakörei, amelyek korábban csak a társadalom töredékét érintették, alaptevékenységgé
válnak a maguk magasabb igényességi szintjükkel. 

Az információs technológiák közvetlen és közvetett hatására az elmúlt évszázadban körülbelül megkét-
szereződött a cselekvésképes emberi élet átlagos tartama. A közvetlen és közvetett hatások folyamatának
leírása maga is tudományos elemzést igényel, egyes egészségvédelmi és gyógyászati eredmények szakmai
hátterének értékelését, de itt, számunkra az eredmény ténye a fontos, annak minden következményével és
új lehetőségével. 
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A leírtak mind az emberről szólnak, azaz az emberrel foglalkozó tudományokról, amelyeket egyre inkább
nemcsak a háttérben alkotó információs technikai tudomány, hanem a tudomány egésze alakít, az infor-
matika alaptudományai, tehát a matematikán és a számítás-távközlési technikai tudományon túl érintik –
többek között – a szociológiát, a pszichológiát, a gazdaságtant, a nyelvészetet, a történelemismeretet, az
antropológiát, a jogtudományt.

A további kérdések között szerepelnek a médiumok (egyik példaként a könyv és sajtó változásai), a
szórakozási szokások és lehetőségek, az állampolgárok és a hatóságok kapcsolatrendszerei, a polgári jogok,
a biztonság és a magánélet (security, privacy), a nyilvánosság és az informáltság lehetőségei és szerepei, a
tudomány és a technika eredményeinek és fejlődésének társadalmi feldolgozása és mindenekelőtt a fenn -
tartható fejlődés kéréskörei. Ezekre a technikai változások éppúgy új kérdésfeltevéseket és válaszle-
hetőségeket adnak, mint az idézett közelmúlt tanulságai. A társadalmi változások egyik radikálisan új és
hasonlóan gyors fejlődési mutatói a nagy nemzetközi társadalmi-információs mozgások az internet, a nagy
információkeresők (pl. Google) és információtárak (pl. Wikipédia) és társadalmi kapcsolatrendsze rek
(pl. Facebook) megjelenése.

A kritériumok teljesülése:
a) Az információs technológiák jelentősen alakítják életviszonyainkat, a technológiák fejlődését viszont a

társadalmi igények (és korlátok) befolyásolják.
b) Az informatika magyarországi társadalmi hatásainak vizsgálatában a konkrét hazai helyzet elemzésére

és adataira kell támaszkodni, tehát ez mindenképpen csak itthon végezhető.
c) Elszigetelten folyik a kutatás több – mind informatikai, mind társadalomtudományi – kutatóhelyen

(pl. BME, ELTE, CEU, MTA Szociológiai Intézet), de születnek érdekes eredmények egyes szolgál-
tatóknál is (pl. MTelecom). 

105



106

2. ábra. A kiemelt tématerületek főbb kapcsolódásai a harmadik fejezetben áttekintett hazai kutatási-fej lesztési tevékenységekhez



A programbizottság vezetője: Csirik János

A programbizottság társelnöke: Pap László

A programbizottság felkért szakértője: Dömölki Bálint

A programbizottság tagjai:
Arató Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Balaton Károly Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest
Demetrovics János MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest
Detrekői Ákos Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Horváth Dezső MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont Részecske- és Magfizikai Intézet,

Budapest
Katona Gyula MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet, Budapest
Makara B. Gábor MTA Kíséleti Orvostudományi Kutatóintézet, Budapest
Mizsey Péter Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest
Neményi Miklós Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron
Pongor Sándor International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology, Trieszt
Prószéky Gábor MorphoLogic, Budapest
Rónyai Lajos MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest
Szolgay Péter MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest
Vámos Tibor MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet, Budapest
Váradi Tamás MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest
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A kiadvány készítésében részt vettek





http://download.intel.com/
http://images.wikia.com/
http://mta.hu/
http://wikimedia.org/
http://www.bme.hu
http://www.dmsone.hu
http://www.flickr.com
http://www.jatekom.hu/
http://www.motioncomputing.com/
http://www.neiu.edu/
http://www.ppke.hu
http://www.sztaki.hu
http://www.u-szeged.hu
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikitech.hu/
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