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Vezető fények a lézertudományban
Az Extrém Lézerfény Infrastruktúra (Extreme Light Infrastructure, 
ELI) egy csúcstechnológia köré épülő projekt, amely előmozdítja 
a nemzeti és az európai szintű kutatómunkát azáltal, hogy a 
tudományos világ, a magánszektor és az üzleti szféra számára 
egyaránt hozzáférhető, nemzetközileg elismert kutatási infra-
struktúrát hoz létre. A projektet a Kutatási Infrastruktúrák Európai 
Stratégiai Fóruma (ESFRI) 2006-ban az egyik legfontosabb euró-
pai kutatásiinfrastruktúra-projektté nyilvánította. A projekt hoz-
zájárult az agyelszívás megállításához, ugyanis kiváló kutatói 
állásokat kínálva megakadályozza a helyi kutatók elvándorlását, 
emellett más országokból is vonz szakembereket.

Az ELI-ALPS projekt – a páneurópai lézerinfrastruktúra magyar 
pillérének – végső célja az uniós versenyképesség biztosítása, 
valamint az európai lézertudomány vezető pozíciójának megőrzése azáltal, hogy élvonalbeli 
lézerkutatási létesítményeket hoz létre. Ilyen módon a projekt segít annak biztosításában, hogy 
Európa a csúcstechnológiai kutatások élén maradjon. 

Ezenkívül a projekt azt is megmutatja, hogy mit lehet elérni a határokon átnyúló együttműködés révén, hiszen az ELI létesít-
ményeinek építésében Csehország, Románia és Magyarország is részt vesz. Az ELI-ALPS projekt lézeralapú kutatási létesítményt 
hoz létre Szegeden, ahol egy attoszekundum néhány tizedét kitevő fényimpulzusokat generálnak. Ezeket az impulzusokat az 
alap- és az alkalmazott kutatásban használják, és lehetővé teszik az atomokban és a molekulákban lejátszódó alapvető 
folyamatok megfigyelését, valamint a szilárd anyagok felszínén tapasztalható fény-anyag kölcsönhatások megismerését. 

https://www.eli-alps.hu/
https://europa.eu/!DG74NV

Napelemek segítik a regionális 
energiahatékonyságot 
A közel 365 000 EUR értékű finanszírozásnak köszönhetően a Közép-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság a kiskörei Tisza II. telephelyen, valamint 
Abádszalókon, az Érfű szivattyútelepen két napelemes kiserőművet 
telepített. Az Igazgatóság működteti Magyarország legnagyobb vízgaz-
dálkodási létesítményét, a Kiskörei-tározót (Tisza-tó). A tározó melletti 
vízerőmű villamos energiát termel, és az ország kritikus infrastruktú-
ra-hálózatának része, ezért a létesítmény zavartalan működése létfon-
tosságú. A napenergia a két létesítmény folyamatos működését teszi 
lehetővé még hosszabb áramszünet esetén is. A fejlesztésnek köszön-

hetően Kiskörén, a raktárépület tetejére 529 polikristályos napelemet szereltek fel. A 
megtermelt energia hozzávetőlegesen 60–70 háztartás éves áramfogyasztását fedezi. 

Abádszalókon a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 286 napelemet telepített cölöpözős technológiával, ami 30–40 ház-
tartás éves fogyasztásával egyenértékű. A projekt hozzájárul a régió fokozott megújulóenergiaforrás-fogyasztásához és az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. 

A PROJEKT 
KÖLTSÉGE: 
130 millió

UNIÓS 
TÁMOGATÁS: 

120 millió EUR

(100 % ERFA)

A PROJEKT 
KÖLTSÉGE: 

377 000 EUR

UNIÓS  
TÁMOGATÁS: 
336 000 EUR

(89 % ERFA)

https://europa.eu/!DG74NV

