
Talpra mAGYarok! -2012. október 13-14.Vác
„A MAGYAR HI-TECH IPAR NEMZETSTRATÉGIAI JELENTŐSÉGE, KIBONTAKOZTATÁSÁNAK, MEGERŐSÍTÉSÉNEK SZÜKSÉGES ÉS 

ELENGEDHETETLEN FELTÉTELEI”
összefoglaló kivonatok a konferencia/bemutató előadásokról

A „Talpra mAGYarok” -magyar hi-tech fejlesztések és termékek bemutatója-  rendezvény 
teljes videóanyaga tematikusan csoportosítva a következő címen található: 

http://talpramagyarok2012.wordpress.com/

Ez a dokumentum az ott szereplő írásos kivonatokat tartalmazza. 

Cégek, fejlesztők

Egyetemi tanárok, akadémiai kutatók

Sajtófogadás

Mi kell a nemzeti hi-tech beindításához, megerősítéséhez ?

„ Milyen a negatív ember? A negatív ember a fölmerül  kérdésekre rendesen nemet mond. Ha valamely új ő
eszme, vagy terv merül föl, akkor nem azon töri a fejét, hogy meglehet-e azt valósítani, hanem csak a 
nehézségeket és az akadályokat nézi. És többnyire azt jósolgatja, hogy nem lesz az egészb l semmi, amivelő  
még azokat is elcsüggesztheti, akiknek az alkotó munkához hajlamuk és kedvük van. A negatív ember irígy. 
Mások hibáit nagyítja, kiszínezi, az iparkodókat leszólja, a bizakodókat kigúnyolja, rendesen sokat beszél, 
másokat fölényes hangon bírál, és eközben többnyire ki is adja az erejét, és nem marad már benne energia 
a hasznos cselekvésre. Milyen ezzel szemben a pozitív ember? A pozitív ember bizakodó és jóakaratú. 
Magával szemben szigorú, mások hibáival szemben elnéz , mert az alkotó munkából jól tudja, hogy milyen ő
nehéz valamit megcsinálni, és milyen könny  tévedni. A pozitív ember szolgálatkész és amennyire teheti, ű
segít mindenkit, aki igazságos ügyben fáradozik, a szót nemigen fecsérli, inkább kevés beszéd , viszont a ű
munkában öröme telik, életének f  célja az alkotás. ő

Az olyan nemzet, amelynek sorában a negatív emberek többségre jutnak, veszve van. Legyetek 
ennek a Hazának dolgos, pozitív emberei ! " 

Klebelsberg Kunó
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CÉGEK,FEJLESZTŐK

Cégek, kutatók, fejlesztők előadásai a tevékenységükről, 
eredményeikről
Összefoglalók, videófelvételek az előadásokról( 

http://talpramagyarok2012.wordpress.com/2012/10/22/talpra/ )

•Grafén szuperrács-nanotechnológia-

•MASAT-1-űrtechnológia-

•ADMATIS kft -űrtechnológia-

•Solymosi János(BHE) -a magyar Szintetikus Apertúra Radar-űrtechnológia-

•Vincze-Pap Sándor-Magyar Buszgyártók Szövetségének elnöke-

•Götz Sándor– Innovatív Hajóipari Klaszter-

•Bogár István-gördülőelemes hajtás-

•dr. Mészáros Imre-ultrapreciziós anyagmegmunkálások-

•Héjj Demeter– NABI buszgyártó

•Rapai Tibor – PuliSpace

•Dobos Balázs – Pannonrider

•Solymosi János (BHE) - UAV(robotrepülőgép)

Nem tartottak előadást, de jelen voltak, prezentációt hoztak magukkal:

•Dr. Kulcsár Sándor (Accusealed Kft)-HIDROGÉN TERMELŐ ÉS TÁROLÓ EGYSÉG

•Kertész Krisztián-MTA MFA, nanotechnológia: színek, szenzorok-

———————————————————————————————————————
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Tapasztó Levente -Grafén szuperrács-

Tapasztó Levente a világcsúcsokat ostromló magyar grafénkutatók csapatának fiatal tagja, aki a grafén szuperrács 

kutatásban világelső .

Az átlátszó, hajlékony nagyon kis fogyasztású elektronika felé ( a grafén a jövőben átveszi a szilícium helyét) úttörő lépéseket 

tettek meg már idáig is a magyar kutatók.

- szervezők véleménye: Még idejében vagyunk, hogy kormányzati döntéssel és akarattal nemzeti felemelkedésünk egyik 

pilléreként a “magyar grafénvölgy” kiépítését megalapozzuk. -

———————————————————————————————————————

Horváth Gyula – MASAT -

A cél az volt, hogy egy komplett missziót megvalósító műholdat, műholdrendszert hozzunk létre.

A start után kiderült, hogy a 7 műhold közül rajtunk kívűl a spanyolok éppen, hogy működnek,a többiek sajnos nem igazán 

keltek életre.

1 paraméter kivételével sikerült minden létező többi cube-sat rekordot megdöntenünk a világban , ez az pedig az élettartam,itt 

van némi hátrányunk, mert van japán műhold, amelyik 3 és fél éve üzemel, igaz, hogy mást nem csinál, csak morse-ban 

letolja a saját nevét,ehhez képest mi több, mint 400 adatot, információt tudunk gyűjteni.

Magyarország az egyetlen nem ESA-tag és a MASAT-1 Jézus szíve karitász alapon készült mindenféle állami és EUs 

támogatás nélkül ilyenről sem ebben a körben nem tudunk és világviszonylatban sem.

Magyarországon a KKV szektorban kb. 25-30 olyan cég van -melyek prominens képviselőit itt látom a sorok között-Nagyon 

komoly szaktudás, hagyomány van itt Magyarországon e területen.

Ha összefogjuk ezeket az erőket, akkor igenis tud gazdaságot befolyásoló, gazdaságot építő és nemzetgazdaságilag, 

nemzetstratégiailag fontos szerephez jutni ez a szektor és hasznot hozni a nemzet számára a következő néhány 

évben. Nem néhány évtizedet mondtam, hanem néhány évet !

———————————————————————————————————————

Bárczy Tamás – ADMATIS Kft

A magyar köznyelvben meglehetősen sűrűn szinonimaként használják az ipart és kutatást. A kutatásnál az eredményeket, a 

tudást közzéteszik a szellemi

nagyság bizonyítására. Az ipar az pedig profitra megy, amiből munkahelyeket teremtenek, az egyetemeknek tudnak 

megrendeléseket adni, amiből a saját

régiójukat tudják fejleszteni.Az ipar az nem publikus.

Az ADMATIS Kft. egyik tevékenysége az űrtechnológiában az anyagtudományi vizsgálatok elsősorban a fémhab témában.

Az európai űripar évi bevétele 37 milliárd euró. Ez egy óriási nagy összeg, amibe Magyarországnak véleményünk 

szerint be kell csatlakoznia.

———————————————————————————————————————
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Solymosi János(BHE) -a magyar Szintetikus Apertúra Radar

Tavaly egy olyan műholdfedélzeti berendezésünket mutattam be, amelynek épp tegnap volt az 1 éves évfordulója, hogy két 

amerikai műholdon azóta is nagyon sikeresen és jól működnek. Most egy másik fejlesztésünket mutatom be, a Magyar 

Szintetikus Apertúra Radart. Úgy tudom, hogy közép-kelet Európában egyedül nekünk van. Gyakorlatilag olyan képet lehet 

vele készíteni, mintha egy fotókamerával készülne, csak ez átlát felhőn, sötétben is lehet használni és mindenféle érdekes 

tulajdonsága van. Két tipikus alkalmazása a repülőgép il. a műhold fedélzeti. Mindkettőre tudunk ilyet gyártani.

A rendszer kompakt, mert az adótól kezdve a végső jelfeldolgozásig mindent tartalmaz.

A felhasználása elsősorban a geodéziában és a katasztrófa elhárításban -pl vörösiszap! -(ez esetleg fel tudja kelteni bizonyos 

döntéshozók figyelmét a technológia fontosságára).

A vörösiszap katasztrófához az űrtechnológia nem-használása vezetett ! Tudniillik utólag, amikor már megtörtént a 

katasztrófa, más ügynökségek által készített műholdfelvételekből kiderült, hogy azokon már 5-6 évvel a katasztrófa előtt lehett 

látni, hogy el kezd repedni a gát! Ilyen milliméteres elmozdulásokat ki lehet ezzel a technológiával mutatni. Ha az ország 

működtetett volna egy ilyen technológiát, akkor meg lehetett volna előzni.

De még nem késő. A Kárpát-medence legalján mi vagyunk, gondoljunk csak egy Verespatakra és az egész környező 

területre. Időzített bombák ketyeghetnek itt körülöttünk, melyekről nem is tudunk és bármelyik pillanatban történhet egy nagy 

katasztrófa.

Épp itt volna az ideje, hogy elkezdjük azokat a technológiákat használni, amivel meg lehetne ezeket előzni.

Az űrtechnológia messze az a technológia, amely a legmagasabb mutatókat tudja hozni az egységnyi befektetésre eső 

értéktermelő képességben !

Összehasonlításul: egy 1köbdeciméteres dobozka, ami 50 dkg alumíniumot, meg bizonyos alkatrészeket tartalmaz, ha 

normál polgári alkalmazásban használjuk belekerül 1500 euróba, ha ezt komolyabb katonai repülő fedélzeti berendezésbe 

használjuk, akkor 10-15000 euró és ha ezt űrtechnológiába használjuk, akkor 80-100000 euró !

Egy 100 kg-os műhold ára felszereltségtől függően 20 millió dollárnál kezdődik.Ha kiszámolom az 1kg fajlagos árát, akkor 

200000 dollár!

És ez a tudás, ez a technológia itt van az országban, csak használni kellene ! 

Bár nagykésésben vagyunk, de még nem késő !

———————————————————————————————————————

Vincze-Pap Sándor -Magyar Buszgyártók Szövetségének elnöke

“Nálunk ha öt magyar cég indul egy pályázaton és egy nem magyar cég, akkor sem sikerül furcsa mód a magyarnak 

megnyerni a pályázatot !”

1972.ben -mai áron- 300 milliárd forintot tett az IKARUS-szal kapcsolatos fejlesztésekbe a kormányzat, amely pénzből nem 

csak az IKARUS, hanem a TAURUS gumigyár, a RÁBA futóműgyár, illetve a CSEPEL autómű is rendkívüli fejlesztéseket 

tudott produkálni.És most itt állunk a szomorú jelennél, hogy a

300 000 buszt legyártott IKARUS csődbevitele és megszünése után hogyan is állunk.-Ez is a világon egyedülálló, hogy egy 

ekkora gyárat hogyan lehet csődbe vinni. Ezt még a környező volt szocialista országok se tudták produkálni ! Ehhez kellettek 

úgy a kormányzat részéről, mint az IKARUS vezetése részéről is jelentős lépések, hiszen e kettő nélkül biztos nem sikerült 

volna.-

Jelenleg a VOLÁN és a BKV a legnagyobb közösségi kézben levő társaság, a 24 VOLÁN társaságnál kb. 6500 busz van, a 

BKV állománya 1500 autóbusz.
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A BKV buszállományának átlagéletkora több, mint 17 év !

Gyakorlatilag olyan helyzet van, hogy szüksége lenne az országnak, gyakorlatilag 4500 busz lecserélésére.

Ehhez képest tapasztaljuk a mostani tendert is, ahol 150 német CITARO autóbusz fog érkezni a budapesti közlekedés 

kisegítéséhez.

Az elmúlt két évben bemutatták a hazai buszgyártók az új autóbuszaikat a budapesti illetve egyéb magyarországi 

utazóközönségnek.

A teljesen alacsonypadlós busztól (a mosonmagyaróvári ill. győri székhelyű KRAVTEX gyártja); az IKARUS V187 az 

AUTORAD KONTROL-tól;az S91-t a WEBASTUS-MOLITUS csoporttól (5 autóbuszt már Svédországba ill. Norvégiába 

eladtak); az ECONELL ill. az INOVELL szintén a KRAVTEXtől; a CSM URBANUS a szeghalmi Csabametal zrt terméke; a 

NABI által készített futurisztikus tervezésű SIRIUS , melynek városi és városközi kivitele is van.

Tehát megvalósított magyar buszok vannak, csak éppenséggel nem látjuk őket a magyar utakon !

Ez a kérdés, hogy miért nem ?

Közösségi vállalkozások – Közösségi szolgáltatások – Közösségi források

Minden normális közösség a közösségi szolgáltatásokat kifejezetten saját közösségének tagjaitól, vagy annak tagjai által 

tulajdonolt vállalataitól rendeli meg !

Magyarországon ez nem egy záródó kör !

Németországban elképzelhetetlen, hogy egy pályázaton ne német cég nyerjen, illetve egy esetben, ha azon a területen nincs 

német cég !

A magyar buszgyártók évente több, mint 1000 busz gyártási kapacitással rendelkeznek.

Az önhordó vázszerkezetű buszoknál 75-85% a nemzeti hozzáadott érték a nem önhordóknál is 55% fölött van!

Miért svéd, kínai, német illetve egyéb más nemzet által gyártott autóbuszokat vesznek a magyar adófizetők pénzén ?

Az egyetlen vertikálisan kiépített piacág a buszgyártás, ami magyar kézben van.

A nemzeti piacra történő nemzeti buszgyártás csak a hazai piac nyitásával 5 éven belül 500 milliárd forintnyi piacot 

jelentene !

Nem támogatást kérnek a nemzeti buszgyártók, hanem a nemzeti piacok megnyitását, biztosítását !

A BKV és az MNV programjától függ a jövő!

———————————————————————————————————————
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Götz Sándor – Innovatív Hajóipari Klaszter-

Kb tízezer ember dolgozott a hajógyártásban, százer emberre tehető azoknak a száma, akik háttéri beszállítók voltak.

A magyar hajógyártás 150 éves évfordulóját követőleg 1992ben a magyar hajóipart felszámolták ! – Néhány ember nevéhez 

fűződik ez az ocsmány terv és végrehajtása, ezek még a mai napig is tanítanak az egyetemen közgadaságtant. -

Ez azért történt meg, mert a magyar kormány felvett egy komoly összeget azért, hogy felszámolja – még azelőtt, hogy az 

EUba beléptünk-.

A 70-es években 14db tengeri hajót és 40db úszódarut bocsájtottunk ki 1 év alatt !

Az utolsó tengeri hajóból hármat még legyártottak, majd a Budapest Bank akkori vezérigazgatójának az utasítására az egész 

dokumentációt elvitték Komárno-ba, ahol az ottani hajógyár még 10 évig ebből élt.

Pár éve néhány kollegámmal együtt elhatároztuk, hogy újra elkezdünk egy korszerűbb hajóipart felépíteni egy 

konzorciumban.

Létrehoztuk Hajóipari Klasztert . Kitaláltunk egy olyan gyártástechnológiai módszert, amivel az új hajókat már könnyen le 

lehet gyártani és egy olyan terméket, ami bázisa lehet egy új hajógyártásnak.Egy általunk kidolgozott agglomerációs hajózási 

rendszer tömegszerűsége már elégséges a hajógyártás beindításához.A prototipus egy alumínium testű, kompozit fedélzetű 

katamarán, 165 fő befogadásával, 50 km/h utazósebességgel és megújuló energiával működik.

Jelenleg a Klaszter 14db KKV és 20 külső céggel tart kapcsolatot.(Pl. a SZTAKI-t és a BME repülős és hajós részlege) Az a 

cél, hogy egy új fajta rendszert építsünk ki: egy újfajta hajót, egy újfajta kikötővel és egy újfajta informatikával párosítva.

———————————————————————————————————————

Bogár István-Bogár Drive, Direct Line Kft-

Egy új hajtástechnikai gépelemet szeretnék bemutatni, “gördülöelemes hajtásnak” neveztem el, tulajdonképpen a 

fogaskerékhajtásnak egy alternatív megoldása lehet.

A korábbi -feltaláló elődök zsákutcába futó- kísérletekhez képest, ellentétes irányból indultam el.Hogyan mozog a gördülő 

golyó a térben ?

Az eredmény egy általános matematikai modell lett.

Kiderült, hogy szinte tetszőleges hajtást meg lehet valósítani…magas hatásfok…kis indítási nyomaték…tetszőleges 

tengelyelhelyezés…a kerekek méretaránya független az átviteltől …relatív forgásirány szabadon választható…

———————————————————————————————————————

dr. Mészáros Imre -Direct Line Kft-

A Direct Line kft. egyik célkitűzése volt, hogy a nagypontosságú megmunkálás, forgácsolás hazai bázisa legyen.

Részben a BME-vel közösen létrehoztunk egy ultrapreciziós mikrolabort.

Edzett acélok nagypontosságú keményesztergálása:iT3-iT5 pontossággal,átlagos érdesség 50 nanométer.

A másik terület a színesfémek, műanyagok,gyémánt egykristály éllel történő forgácsolása optikai minőségű felületek 

előállításához, a kontúrpontosság mikron alatti, az érdesség nanométer alatt van.

———————————————————————————————————————
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Héjj Demeter– NABI

1977-ben jutott el az első IKARUS San Francisco-ba.A NABI az IKARUS egyik utódvállalata…Az USA-ban a NABI a 3. 

legnagyobb városi busz beszállító… 8500 NABI busz fut az USA-ban és 62db fut Magyarországon. … Los Angelesben 

több, mint 2000 NABI busz fut, a BKV teljes flottája nincs 1500 ! .

Ha nem látja az iparág ezt a hazai kb. 500 db-os piaci lehetőséget, akkor a fiatalok számára ez nem egy karrier lehetőség . …

A hazai piacon eladott autóbuszok árának 16-18%-a abban az évben vissza fog forogni a költségvetésbe!

Ha így számolná a magyar állam-a költségvetési egyenleg alapján-, akkor egyszerűen nem lehetne versenyképes egy 

távolkeleti autóbusz.

Az USA-ban van egy olyan jogszabály -”buy american”-, hogy az oda eladott autóbusz, ha a szövetségi vagy adófizetők 

pénzéből kerülnek felvásárlásra, akkor annak 60% amerikai hányadot kell felmutatni. … Plusz pontokat adnak a tenderekben, 

ha további hazai hányadot tud valaki felmutatni.

A helyi gyártókat abszolút előnybe helyezik. … Ha legalább az EU idáig eljutna az is nagy fegyvertény lenne, bár az EUban is 

látunk jó néhány példát arra,

hogy verseny-verseny, de a hazai az preferálva van.

Composite autóbuszokban a világon Magyarországon van a legnagyobb tapasztalat ! Most még van egy helyzeti 

előnyünk,ami 3-4-5 év múlva már nem lesz meg!

———————————————————————————————————————

Rapai Tibor- PuliSpace

A holdjárónk földi prototípusát a múlt hét végén a gánti homokos terepen teszteltük elsőként.

"Civil Magyar Holdprogram" - pontosan leírja azt a feladatot, amire vállalkoztunk.

40 évvel az amerikai holdprogram után, a GOOGLE úgy gondolja, hogy az ez idő alatt lezajlott technikai fejlődés 

következtében, egy mai holdraszállás a 40 évvel előttinek a töredékéből is megvalósítható.Jelenleg 25 csapat a civil szférából 

próbálja ezt megvalósítani.

A roverünk 10 kg súlyú, +- 150 fokos hőmérséklettartományban és sugárzásnak is kitett helyen kell működnie.

A Holdig való eljuttatás hatalmas pénzösszeget igényel. Jelenleg 2 csapat foglalt helyet nagy rakétákon:

-1 USA csapat

-1 spanyol, akik a kínai "hosszú menetelés" rakétára fizettek be.

———————————————————————————————————————

Dobos Balázs- Pannonrider

1997ben kezdtünk napenergia hasznosítással foglalkozni.Folyamatos innovációval jutottunk el a Pannonrider jelenlegi 

állapotában. Az áramvonalas test kialakításával jelentősen le tudtuk csökkenteni a légellenállást.

A napelemcellák Nap-oreientációtól függően adnak/kapnak energiát (erős hatásfok változás), az áramkivétel optimalizálva lett 

cellánként mérve az épp onnét kivehető energiát.A bemutatott jármű 80Km hatótávú, pedállal tekerve 25-30km/h sebesség 

érhető el kényelmesen. Jelenleg a KRESZ szerint a jármű kerékpár, mehet a kerékpárúton. (Nincs súlyadó, parkolási díj, 

rendszám, stb) A felhasznált akkumulátorok élettartama 10 évnél hosszabb ! A meghajtásuk ritkaföldfémes permanensmágnes 

motorokkal történik. Karcálló üveg, ledes világítás, index, ablakpáramentesítő, saját fejlesztésű mcperson rugóstag,... 

már bent vannak az újabb verzióban.
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Solymosi János(BHE) - UAV(robotrepülőgép)

UAV - robotrepülőgép

* Szénszálas kompozit technológia *Könnyen hordozható *Könnyű összeszerelni és szállítani 

*Valós idejű videó lesugárzás *C-sávú zavarvédett kommunikáció *Fedélzeti adatrögzítés *Indító katapult *Opcionális 

automata leszállító *Opcionális vészleszállító ejtőernyő

*Automatikus földi állomás ,* Teljes távvezérlés és monitoring...*Autopilóta (gyakorlatilag egy BOING repülő autópilótájának 

megfelelő funkciókkal ellátva)

Katasztrófa elhárítás, katonai feladatok, speciális tudományos/műszaki mérések.

Minden itthon készült, egy kézben az egész technológia (fejlesztés és gyártás).

Az Óbudai Egyetem Neumann Karával együttműködés van speciális fejlesztésekre.

Jelen pillanatban 3 országgal folynak tárgyalások, akik a teljes technológiát szeretnék megvenni.

———————————————————————————————————————

Dr. Kulcsár Sándor (Accusealed Kft) - HIDROGÉN TERMELŐ ÉS TÁROLÓ EGYSÉG

A rendszer főbb előnyei:

• biztonságos

• viszonylag olcsó

• nem tartalmaz mérgező anyagot

• reciklálható

• tisztán zöld energiát is alkalmazhat

• magas energiasűrűségű

• hosszú élettartamú

• H2-tárolásra és -termelésre is alkalmas
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OKTATÁS/KUTATÁS
Egyetemi tanárok, akadémiai kutatók véleményei(összefoglalók, videófelvételek: 

http://talpramagyarok2012.wordpress.com/2012/11/06/akademiaiegyetemi-szekcio/)

abc sorrendben az előadók:

•Prof. Bíró László Péter

•Prof. Dux László

•Prof. Fári Miklós

•Prof. Kellermayer Miklós

•dr. Lendvai Balázs (Richter NyRT)

•Prof. Perczel András

•dr. Peredy Zoltán (NIH/NGM)

•Prof. Pongor Sándor

•Prof. Prószéky Gábor

•Prof. Sági László

————————————————————————————————————–

Prof. Bíró László Péter

…Amiben világelsők voltunk Budapesten.

633 szabadalmat jelentettek be a cégek a világban (memória kapacitások, szuperkapacitások, síkképernyők, 

bioalkalmazások terén,…) és ha

megnézzük ezeket a cégeket, sajnálatos módon még egy sincs Európából! … 400%-os volt a megtérülése annak a 

költségvetési pénznek, amit ránk szántak, tehát nem is olyan rossz üzlet ezt a hi-tech ipart és alapkutatást finanszírozni, mert 

még hasznot is hozhat !

————————————————————————————————————–

Prof. Dux László

…Számos olyan dologgal szembesülünk, ami néhány éve még evidenciának számított, hogy tudják a középiskolából kikerült 

hallgatók, ez ma már egyáltalán nem ennyire evidens. Tehát azt lehet mondani, hogy ha a klebelsbergi örökséget,vagy a hi-

tech iparnak, innovációnak a hagyományait folytatni akarjuk, akkor a legalapvetőbb célpont a tanárképzés és a tanároknak a 

testi/lelki/anyagi pozíciójának a megerősítése. …

————————————————————————————————————–
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Prof. Fári Miklós

A biotechnológia Magyarországon született, Ereky Károly nevéhez kapcsolódik.

Ereky Károly ugyanabból a szellemi körből nőtt ki, mint Klebelsberg Kunó.

A személyiség és a gondolata is eltűnt idehaza.

Ha a jövőről akarunk elmélkedni, akkor a múltban is kell elmélkednünk.

“Akkor kerülünk végveszélybe, ha a lábunk mögött a hó betemette a lábnyomokat!”-Sütő András

Az ami ma folyik kísértetiesen az Ereky programok megvalósítása (széndioxid megkötés, fehérje,…)

————————————————————————————————————–

Prof. Kellermayer Miklós

Vannak-e egyéni illetve közösségi dimenziói a nemzeti K+F+I-nek ?

Nekünk személyi küldetésünk van.

A válasz arra, hogy a nemzetnek hol a határa, az valóban nem áll meg az országhatárnál.

Szeretjük felemlegetni, hogy mennyi Nobel-díjasunk van, ugyanakkor csupán egyetlen egy, nevezetesen

Szentgyörgyi Albert az, aki itthon végzett munkáért és itthon kapta a Nobel-díjat.

A kérdés az, hogy nekünk – ennek a közösségnek, amit magyar nemzetnek hívunk – van-e erőnk megtartani ezt az aktivitást,

amit ez a szellemiség képvisel ?

A K+F+I lelke és motorja a jól működő egyetem

- visszacsatolások

Működés záloga: stabilitás, bizalom, programfinanszírozási biztonság

Az egyetem jó befektetés !

————————————————————————————————————–

dr. Lendvai Balázs (Richter NyRT)

…A gyógyszeripar a leg K+F igényesebb iparág.A világ 10 legnagyobb K+F vállalatábólöt a gyógyszeriparhoz tartozik. A 

Richter NyRT a 196. Kutató labor:240 km csőhálózat ,12000 input-output jel …

„Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőhöz, amellyel rendelkezünk, a szellemi erők szövetségét is megszerezzük, s a 

tudományokat számunkra gyümölcsözővé tesszük.”Széchenyi István: Hitel

————————————————————————————————————–
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Prof. Perczel András

Jelenlegi kutatási témánk a GLP-1 receptor hatásmechanizmusának a megértése.Az itt

szereplő kapcsolódó fehérjék felfedezéséért adták 2 nappal ezelőtt a Nobel-díjat.

Annak ellenére, hogy kicsik vagyunk, meg lehet érezni, hogy mivel érdemes foglalkozni.

A gyógyszerpiacon az innét leszármaztatott vegyület a II. típusú diabetes kezelésénél használatos,

éves szinten 1 milliárd US$-os forgalmat biztosít !

Mi nem foglalkozunk innovációval , csak alapkutatással, de a piacon levő molekulánál jobban kötőmolekulát sikerült 

előállítanunk !

Hogy ebből lesz-e termék, innováció ez természetesen a jövő kérdése.

Oktatás, kutatás, fejlesztés, innováció … a mi jövőnk a mi kezünkben van … de csak ha ezt végre felismeri a politika

————————————————————————————————————–

dr. Peredy Zoltán (NIH/NGM)

A KFI állami források növelése és összehangolt felhasználása (EU Strukturális Alapok; Horizon2020; hazai források) 

(korszerű kormányzati KFI stratégia, fókuszált támogatások, kiegyensúlyozott policy mix)

A hazai szellemi kapacitások fejlesztése, kihasználása (befektetések az oktatásba és a KFI-be; „brain-circulation”; K+F 

infrastruktúra fejlesztés)

Innováció-barát gazdasági-társadalmi környezet

(K+F eredmények elismerése és elismertetése; média; szabályozási környezet, innovatív vállalatok helyzetbe hozása)

A KFI és az oktatás a jövőbe való befektetés, melynek eredményeit az egész társadalom élvezheti majd.

————————————————————————————————————–

Prof. Pongor Sándor

… Az oktatás és a kutatás egy rendszer, terméke a high tech szakember. Ha nincs innovációs lánc, ahol megtalálja a 

helyét, akkor a külföldnek képeztük ki. … Milyen legyen a jövö magyar innovációs társadalma? Fogadja be a fiatalokat, 

hogy idehaza épithessék ki innovációs "családi gazdaságaikat"... 

————————————————————————————————————–

Prof. Prószéky Gábor

…A “spin-off”-okra mindíg úgy hivatkozunk, hogy az USAben mennyi van, aztán megnézzük az EU-t, itt már sokkal 

kevesebb, aztán Magyarországon ez még mindíg újdonság, vagy relatív kevés. És ez nem azért van, mert a felsőoktatásból 

kikerültek nem tudnak valami olyat, ami akár piacra is vihető,hanem mert a kisvállalkozást a jelenlegi kormányzat is, és ez 

sok éve így van, hiszen még mindíg hivatkozunk a 20 évvel ezelőtti váltásra , valahogy másképp kezeli, mint ahogy 

kellene…

————————————————————————————————————–
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Prof. Sági László

A GDP hány százaléka fordítódik K+F-re ?

Az EUban 2% az átlag (a legfejlettebbek 3-4%) , ez Magyarországon az utóbbi 1-2 évben 1.2% körül van.

A felsőoktatási intézményekben ez Magyarországon 0.2%, míg az EUban 0.5%.

Az agrárbiotechnológia a teljes hazai biotech szektor kb. 10-15%-a, kb 200 fő foglalkoztatottság a cégeknél. Hólabda effektus 

a szakmában …
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SAJTÓFOGADÁS
Sajtóközlemények, válaszok a sajtó kérdéseire a következő ipari/kutatói csoportok vezetőitől (összefoglalók, videófelvételek 

http://talpramagyarok2012.wordpress.com/2012/11/02/tv-osszefolgalok/):

•HAT-P (Hungarian Aerospace Technology Platform)

•Magyar Buszgyártók Szövetsége

•MTA-, magyar grafén kutatók

•magyar hajógyártás újraindítása

•NABI buszgyártó

——————————————————————————————————

Solymosi János ( HAT-P vezetője) – űrtechnológia

…Azok a cégek, kutatók, mérnökök , akik ezt a tudást itt tartják az országban,azokat kell támogatni és esélyt adni

nekik, hogy ezt a tudást az ország javára kibontakoztassák .

Annyi tanulmányt készítettünk, annyiszor bebizonyítottuk már a számok nyelvén, tehát közgazdasági alapokon, hogy ez egy 

nagyon-nagyon megtérülő beruházás és iparág. Bebizonyítottan megéri. Az Európai Unió által is bizonyított számok 

alapján minden erre a területre befektetett euró az nyolc-tízszeresen térül vissza ! A gazdasági recesszióban, ahol 

iparágak mennek tönkre, az aerospace területe él, fejlődik, sőt növekszik!

… űrtechnológiával -amint ez később bebizonyosodott- a vörösiszap katasztrófa nem 5-6 nappal, hanem 5-6 évvel(!) 

korábban észlelhető volt !

És ez a szintetikus apertura radar technológia itt van Magyarországon!

—————————————————————————————————–

Vincze-Pap Sándor (Magyar Buszgyártók Szövetségének elnöke)

MaBuSz: “…Az IKARUS élete során 300000 autóbusz legyártására volt képes, ennek nyomán kialakult egy olyan autóbusz 

tervezési és gyártási tudás, ami egy főre esően

a legmagasabb Európában…. Csak az elmúlt évben pontosan 7 db új magyar autóbusz lett bemutatva az utazóközönségnek.

1 magyar autóbusz gyártása az 7 munkahelyet teremt.

A közösségi vállalatok tulajdonában több, mint 8000 autóbusz van, ebből a 8000-ből 4500 db már elavult, több, mint 12 éves 

élettartamú, ezeket azonnal le lehetne cserélni, ami 6-8 évig évi 500-600 dbos megrendelést biztosítana a magyar autóbusz 

gyártóknak.Ez 10 éves időszakra viszonyítottan FÉLEZER MILLIÁRDOS nagyságrendet jelent a költségvetésnek ! 

Itt nem kérünk semmiféle támogatást a magyar autóbusziparnak, csupán azt, hogy ezek előtt a korszerű, európai 

színvonalú magyar autóbuszok előtt nyissák meg a hazai piacot ! Értem ezalatt a BKV és a VOLÁNok piacát.

Ha ez megtörténik, ez a piacnyitás, akkor a magyar autóbuszgyártás a következő 10 évben fényes jövő előtt áll  ! ”
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—————————————————————————————————–

prof. Bíró László Péter (MTA, MFK, grafén kutatás) – nanotechnológia

Az a szakterület, amivel mi foglalkozunk az a nanotechnológia.

Atomi méretű objektumokat atomi pontossággal kell megmunkálni. … Már vannak iparihoz közeli alkalmazások: hajlékony 

képernyő kidolgozásával nagyon komolyan érdeklődik a NOKIA, meg a SAMSUNG. …

Mi ennek a kutatásával 7 éve foglalkozunk.

A magyar közpénz ami ebbe a kutatásba belement, az kb 25 millió forint és ezzel behoztunk 100 millió forint kóreai 

támogatást, tehát azt lehet mondani, hogy 400 %-os a haszonkulcs.

—————————————————————————————————–

Götz Sándor -a magyar hajógyártás és hajózás újraindítása-

4 különböző változatát dolgoztuk ki az új közlekedési eszköznek szánt hajónak.

Gyakorlatilag 100 000 tonna kibocsájtott széndioxidot lehetne ezzel a közlekedési móddal megtakarítani.

Jelenlega világon több, mint 1000 olyan termék van , amit a GANZ-DANUBIUS legyártott. Minden ország most a víz felé 

fordul, ezeket a termékeket korszerűsíteni kell, ezeket le kell cserélni és ezek visszaközsönnek.Az első 2db 40 tonnás 

úszódarut a révkomáromi hajógyárban fogják előállítani orosz megrendelésre.

Egy kisebb hajó összeszerelő üzemet szeretnénk létesíteni Szigetmonostor területén.

Bűnnek tartom, hogy Pusztazámorban elfáklyázzák a metánt, a BKV költségeinek a 40%-át tenné ki csökkentve az a 

gáztechnológia, amit ha felhasznál ennyivel olcsóbb lenne a budapesti közlekedés.

A napi 10000 kamion a Rotterdamból Törökországba megy, ha csak 10%-át hajóra tudnánk tenni…

Vannak lehetőségek ebben az iparágban!

Azzal a profillal, amit mi a hajóépítésben elképzeltünk 5 éven belül 3000 új munkahelyet lehetne létesíteni és 62 mrd 

eurónak megfelelő bevételt lehetne a nemzetgazdaságnak biztosítani.

—————————————————————————————————–
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Héjj Demeter – NABI buszgyártó-

“A NABI az IKARUS egyik utódvállalata… Az USA-ban a NABI a 3. legnagyobb városi busz beszállító…8500 NABI busz fut 

az USA-ban és 62db fut Magyarországon. … Los Angelesben több, mint 2000 NABI busz fut, a BKV teljes flottája nincs 

1500 !.

Ha nem látja az iparág ezt a hazai kb. 500 db-os piaci lehetőséget, akkor a fiatalok számára ez nem egy karrier lehetőség . …

A hazai piacon eladott autóbuszok árának 16-18%-a abban az évben vissza fog forogni a költségvetésbe!

Ha így számolná a magyar állam-a költségvetési egyenleg alapján-, akkor egyszerűen nem lehetne versenyképes egy 

távolkeleti autóbusz.

Az USA-ban van egy olyan jogszabály -”buy american”-, hogy az oda eladott autóbusz, ha a szövetségi vagy adófizetők 

pénzéből kerülnek felvásárlásra, akkor annak 60% amerikai hányadot kell felmutatni. … Plusz pontokat adnak a tenderekben, 

ha további hazai hányadot tud valaki felmutatni.

A helyi gyártókat abszolút előnybe helyezik. … Ha legalább az EU idáig eljutna az is nagy fegyvertény lenne, bár az EUban is 

látunk jó néhány példát arra, hogy verseny-verseny, de a hazai az preferálva van.

Composite autóbuszokban a világon Magyarországon van a legnagyobb tapasztalat ! Most még van egy helyzeti 

előnyünk, ami 3-4-5 év múlva már nem lesz meg!

Még egy sokkoló adat, hogy az a hazai 4500 autóbusz nem a 12 éves élettartam, hanem a 21 éves élettartam felett van !“
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Mi kell a nemzeti hi-tech beindításához, megerősítéséhez ?

2012. október 13. "Talpra mAGYarok!" konferencia/kiállítás bevezetője:

A 21. században lehet-e gazdasági, gazdaságpolitikai döntéseket hozni technikai, technológiai 
ismeretek és szempontok figyelembe vétele nélkül?

Nem .

Gazdasági nehézségeink 20 éve csak fokozódnak.
20 éven keresztül a döntések csak politikai, monetáris és szociálpolitikai szempontokon 
alapultak.
Elvesztettük az iparunkat.
Nem volt elegendő hit, hogy a magyar mérnök, tudós, feltaláló képes világszínvonalú terméket 
létrehozni.
Több évtizedes beidegződések miatt folyamatosan a tömegtermelést tekintettük és tekintjük a 
kilábalás egyetlen eszközének.
Látnunk kell például, hogy a fejlett országokban a mezőgazdaságot támogatni kell.
Támogatni kell, hogy fentarthassák a családi gazdaságokat, a vidéki tájat és az országok 
élelmiszerbiztonságát .
Ha nem támogatnák, akkor az emberek a nagyobb profitot hozó tevékenységeket űznék és a 
földdel, állattal nem foglalkozna senki. Nálunk azonban a mezőgazdasági tömegtermelést 
gyakran a kilábalás egyetlen útjának tűntetik fel, amely azonban korántsem a teljes 
igazság.

Véleményünk szerint a nagy hozzáadott értéket alkotó magyar mérnök, tudós, 
feltaláló éppúgy megérdemli családi gazdasága védelmét, mint a magyar 
gazdálkodó. Az innovatív gazdaságot megalapozó műszaki alkotó közösség munkája 
ráadásul alapvetően fontos ahhoz, hogy kilábaljunk a válságból, de ez csak akkor 
fog megtörténni ha az extraprofitot eredményező tevékenységek kellő súllyal 
szerepelnek majd a nemzetgazdaságban.

Mi kell ehhez?

• kormányzati akarat

• olyan gazdasági, gazdaságszabályzó környezet, amely a vállalkozásokat az innovatív, hightech 

irányba tereli

• nem pénzügyi segítség vagy támogatások, hanem adókedvezmények, könnyítések a 

szabályzókban, a foglalkoztatásban ha a vállalkozás a válságleküzdő stratégiai ágazatban 

tevékenykedik

• mindehhez technikai, technológiai szemlélet kell a döntéshozóknál
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• a magyar géniusz képes még ellenszélben is komoly alkotásokra. Ezt mutatják be 

rendezvényünk résztvevői

• De (!) szeretnénk elérni, hogy a magyar hightech cégek sokkal, de sokkal többen legyenek

• a közbeszéd, a közgondolkodás nagyon fontos. Kell, hogy végre a magyar műszaki és 

természettudományokkal foglalkozók összefogjanak és ők maguk is megfogalmazzák, hogy 

merre tovább

Ez is célja a rendezvényünknek. A párbeszéd.

Talpra mAGYarok!

Klebelsberg Kultúrkör 
Vác, 2012. október 13.
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