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VILÁGSZÍNVONALÚ KuTATÁSOKAT VEZET 

A BERÉNYI SZÁRMAZÁSÚ PROFESSZOR

A jászberényi születésű Illés Balázs 2019 ok-
tóberében kapta meg egyetemi karrierjének 
csúcsát jelentő egyetemi tanári kinevezését. 
Előtte az elektronikai metallurgia és hőtransz-
port folyamatok vizsgálata terén elért kutatá-
si eredményei elismeréseként egyedülálló 
módon nagyon fiatalon megkapta az MTA 
doktora címet. A Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Elektronikai  Tech-
nológia Tanszék ifjú professzora az elektroni-
kai ipar számára rendkívül fontos forrasztási 
technológiák területén ért el új tudományos 
eredményeket, gyarapítva ezzel közös tudás-
kincsünket.

A 21. század egyik legnagyobb műszaki 
kihívása, hogy elektronikai eszközeinkben 
egyre kisebb méretben érjünk el egyre ma-
gasabb integráltsági fokot. Mindez szigorú 
elvárásokat támaszt a forrasztás minőségé-
vel szemben. Komoly elektromos hibához 
vezethetnek a forraszanyag felületén hosszú 
távú használat után megjelenő tűkristályok. 
Szintén kihívást jelent a gyártók számára az 

ólomalapú forrasztópaszták betiltása és ezek helyettesítése magasabb olvadáspontú tisz-
ta ón- vagy ónötvözet-alapú forraszanyagokkal. Az ólommentes forrasztás egyik ígéretes 
módszere a technológiai szempontból még nem teljesen kiforrott gőzfázisú forrasztás. A 
két kutatási témát a közös alkalmazási területen kívül a hő- és anyagáramlási folyamatok 
vizsgálata kapcsolja össze.

Illés Balázs doktori értekezésében egyfelől a tűkristályok növekedését, illetve az azt 
gátló tényezőket vizsgálta, másfelől a gőzfázisú forrasztás hatásmechanizmusát elemezte 
új hőtechnikai modell segítségével. Előbbi témában kimutatta, hogy a korábban megbíz-
hatónak tartott forraszanyagok és alkalmazott köztes rétegek sem nyújtanak teljes bizton-
ságot a tűkristályok megjelenésével szemben. A tűkristályok megjelenési sűrűségét, geo-
metriai paramétereit és anyagi minőségét modern elektronmikroszkópos vizsgálatokkal és 
automatizált kiértékelési módszerrel határozta meg. Többek között erről is beszélgettünk 
október elején munkahelyén, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen.  
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– A Liska József Erősáramú Szakközépiskolában érettségizett. Onnan hozta magával 
a műszaki pálya iránti elköteleződést?

– Még korábbról datálódik ez a fajta elhivatottság, körülbelül az általános iskola felső 
tagozatában kezdtek érdekelni igazán a műszaki ismeretek. Ezért is jelentkeztem szakkö-
zépiskolába a gimnázium helyett. Akkor még inkább a számítástechnikához vonzódtam, 
tehát az informatikai tagozatra jelentkeztem.

– Később mégis a fizika felé fordult az érdeklődése. Volt olyan tanára, aki inspirálta 
arra, hogy ez irányba lépjen?

– Középiskolai osztályfőnököm, Máthé Barabássy Judit matematika-fizika szakos tanár 
volt. Felismerve ambícióinkat, ő kezdett foglalkozni komolyabban néhányunkkal az osz-
tályból. Több tanulmányi versenyen elindultam, ahol sikereket értem el. Tulajdonképpen 
ez predesztinálta későbbi műszaki pályámat.

– Ezek szerint a középiskolából sima út vezetett a Műszaki Egyetemre.

– Igen, érettségi után a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának villamosmér-
nöki szakára vettek fel. Itt akkor azért volt bennem egy dilemma, amikor választanom kel-
lett az informatika és a villamosmérnök irányok között. Végül az érdeklődésemhez híven a 
villamosmérnöki szakirányt választottam.

– Mint a tények igazolják, nem döntött rosszul, hiszen rövid idő alatt szép sikereket ért 
el a pályán. Számos ösztöndíjat, szakmai elismerést elnyert, sőt az MTA doktori címét is 
birtokolhatja. Mesélne kicsit az idevezető útról?

– Alapvetően villamosmérnökként végeztem itt, a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 
erre a tanszékre jöttem doktorandusznak, amelynek most a vezetője vagyok. Az Elekt-
ronikai Technológia Tanszék egy kicsit multidiszciplináris terület. Hozzá kell tennem, a 
villamosmérnöki képzésem végére érve felismertem, hogy engem mégsem kizárólag a 
villamosmérnökség érdekel, és a PhD-tanulmányom vége felé inkább a gépészeti, termo-
dinamika és anyagtudomány irányába kezdtem orientálódni. A PhD-kutatásom kapcsán 
például forrasztókemencék numerikus szimulációjával, méréstechnikájával foglalkoztam, 
ami már nem volt igazán villamosmérnöki feladat. Később az MTA doktori kutatásaim-
ban már az abszolút anyagtudomány – újféle forrasztóanyagok fejlesztése, metallurgiai 
hibajelenségek vizsgálata, ón whisker növekedés, elektrokémiai migráció stb. – irányában 
vizsgálódtam. Tehát meglehetősen távol kerültem a villamosmérnöki tudományoktól, bár 
azért még villanyt tudnék szerelni otthon...  

– Gondolom ez a sokszínű tudás szélesíti az egyetemi kar spektrumát, a kutatási terü-
letekre nagyobb rálátást nyit.
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– Nyilvánvalóan ez jó, hiszen az olyan problémákra is tudok villamosmérnöki szem-
pontból tekinteni, ami alapvetően gépészeti kérdés. Két fő kutatási területem a metallur-
gia – tehát forrasztástechnológiai szerkezetek, bevonatok vizsgálata elsősorban az elekt-
rotechnológia területére szorítkozva –, másrészt a hőtranszport folyamatok modellezése, 
mérése, a kemencék optimalizálása, fejlesztése. Az elmúlt évtizedben ezzel foglalkoztam 
munka és kutatás terén is.

– Mely területek használják a kutatás-fejlesztés terén elért eredményeket?

– A gazdasági élet számos szereplőjével együttműködünk. Sokat dolgozunk együtt a 
magyar elektronikai ipar szinte összes képviselőjével. Magyarországon szerencsére elég 
sok elektronikai gyár van jelen.

– Hogy képzeljünk el egy ilyenfajta együttműködést? Általában a cégek kérik fel az 
egyetemet valamilyen probléma megoldására?

– A legtöbb cég esetében a hosszabb távú tudományos elmélyülést igénylő problémák 
vizsgálatára sok esetben nincs elég kapacitás. Amikor olyan kérdés merül fel, amit nem 
tudnak rövid időn belül megoldani, esetleg mélyebben érdekli őket a téma háttere, akkor 
vagy a kutatás-fejlesztés részleghez fordulnak (ha van ilyen) vagy az egyetemhez.

– Nem gondolt még arra, hogy „átnyergeljen” egy cég kutatás-fejlesztési csoportjához?

– Nem igazán! Az az igazság, ha az ember már ennyi időt és energiát ráfordít az egye-
temi karrierjére, akkor erről a szintről már nem jellemző a pályaelhagyás.

– Itt a BME-n minden feltételt megtalál ahhoz, hogy ilyen magas szintű kutatásokat 
végezzen?

– Igen is meg nem is. Itt az egyetemen, főleg a villamosmérnöki karon elég jók a fel-
tételek. Nyilván mindig lehetnének jobbak, de megpróbáljuk a lehetőségeinkből kihozni a 
maximumot. Persze nem lehet összehasonlítani egy nyugat-európai egyetem lehetőségei-
vel, de még így is tudunk világszínvonalas dolgokat létrehozni a mostani keretrendszerün-
kön belül is.

– A fiatalok nyitottak a műszaki tudományok iránt? Egyetemi tanárként hogy látja, 
mennyire népszerű ma a szak?

– Amit mi csinálunk, ennek azért van egy hátulütője is. Az a hallgató, aki a villamos-
mérnöki karra jön, nem feltétlenül ez iránt érdeklődik. Azt lehet mondani, egy nagyon erős 
eltolódás tapasztalható ma az informatika irányába. Az adatok is ezt támasztják alá, hiszen 
idén a felsőoktatásba jelentkezők számában csökkenés látható, a műszaki tudományok felé 
csupán tíz százalékuk jelentkezett. Ezen belül is nagy részük, mintegy nyolcvan százalé-
kuk informatikus akar lenni. A maradék két százalék, amiben benne van az építésztől a 
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vegyészig mindenki, marad műszaki képzésben. Nálunk is érzékelhető, hogy aki hozzánk 
jelentkezik villamosmérnöki képzésre, az jellemzően informatikai beállítottságú. Mi meg 
nagyon nem azzal foglalkozunk, ebből kifolyólag amit én csinálok itt, az kevésbé vonzó 
mostanában.

– A kevés hallgatói létszámtól függetlenül van jövője a műszaki pályának?

– Természetesen, ugyanis az informatika mögé is kell „hardver” eszköz. Nagyon jó 
példa erre mondjuk a mobilkommunikáció története. A telefont meg kell építeni valakinek, 
mert az egy dolog, hogy léteznek hozzá szoftverek, de el kell azt érni, hogy adott méretben, 
teljesítménnyel, gazdaságosan létre lehessen hozni egy működőképes eszközt. Mi ilyesmi-
vel is foglalkozunk. A kérdésre visszatérve, nyilvánvalóan van igény a munkánkra, csak 
hozzá kell tennem, hogy technológiát fejleszteni, fenntartani borzasztó sok pénzbe kerül. 
Ez az oka annak, hogy Európa kicsit ki is szállt ebből a versenyből, amelyet most Amerika 
és a Távol-Kelet ural.

– Az utóbbi időben azért kezd kirajzolódni az a tény, hogy a Távol-Kelet már nem tudja 
kielégíteni a növekvő világpiaci igényeket. Itt lehet egy kitörési pont?

– Igen, a közelmúltban kialakult chip-hiány felnyitotta az európai cégek szemét, hogy 
érdemes és kell is gyártással foglalkozni, amennyiben nem akarnak kiszolgáltatottá válni az 
ázsiai piacoknak. Azt azért el kell mondani, hogy a chip-gyártás a világon az egyik legdrá-
gább projekt, euró-milliárdos befektetésekről kell beszélnünk borzasztó lassú megtérülési 
idővel. A mi szakmánk szempontjából azonban ezek biztató változások, lehetséges, hogy tíz 
év múlva már rengetegen szeretnének elektronikával foglalkozni, mert ebben lesz az üzlet.

– Említette, hogy az elektronika rengeteg pénzt igényel. Találnak megfelelő anyagi for-
rást a kutatásokra?

– Több forráslehetőség létezik. Az egyik út, hogy a kutatást kérő cég finanszírozza a 
feladatot, a másik pedig az állami, illetve európai uniós pályázati forráslehetőségekben 
rejlik. Sajnos az unió az utóbbi időben keveset szándékozik fordítani ilyen jellegű kuta-
tás-fejlesztésre. Inkább előtérbe kerültek a szociális szférát támogató fejlesztések – például 
az idősek ápolásában létrehozott újdonságokra sokkal többet költenek, mint a gazdaságot 
mozgató fejlesztésekre.

– Jelenleg milyen projekten dolgozik?

– Az OTKA a legnagyobb magyar pályázati lehetőségeknek a volumene. Ezen belül 
létezik egy magas óntartalmú forrasztóanyagokkal foglalkozó kutatásom, ahol ezek alkal-
mazhatóságát, hibatűrő képességét vizsgáljuk a csapatommal. Ezen kívül van egy uniós 
pályázatunk is, ami nem annyira kutatás jellegű, inkább oktatási anyagok a mikroelekt-
ronikai területen. Mindemellett sok apróbb dologgal is foglalkozunk cégek felkérésére, 
amelyet a piaci verseny miatt természetesen nem árulhatok el.
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– Az „agyelszívás” korszakában sok fiatal dönt úgy, hogy a kedvezőbb anyagi és egyéb 
feltételek okán külföldön próbál szerencsét. Ön nem gondolt arra, hogy inkább gazdagabb 
országokban épít karriert?

– Nem igazán. Én itthon megtaláltam a számításaimat. Persze dolgozom együtt kül-
földi egyetemekkel különböző projektekben, de nem gondoltam arra, hogy idegenben 
vállaljak állást. Itt a család, és Budapestről gyakran haza tudok látogatni szülőváro-
somba, Jászberénybe is.

Illés Balázs fontosabb ösztöndíjai, szakmai elismerései, díjai:

ÚNKP-16-4-III - «Új nemzeti kiválóság program» post-doktori ösztöndíj (2016–2017) 
Bolyai János kutatói ösztöndíj (MTA) (2012–2015)
Pro Progressio alapítvány post doktori ösztöndíja (2008–2009) 
Állami PhD-ösztöndíj (2005–2008)
Bosch PhD-ösztöndíj (2005–2008)
Flextronics hallgatói ösztöndíj (2003–2005)
„Outstanding Reviewer” díj – Applied Thermal Engineering folyóirattól (2014)
(forrás: MTA honlap)


