
FIZIKA ÉS FIZIKUSOK AZ IPARBAN
ÉS GAZDASÁGBAN
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és az MTA Fizikai Tudományok Osztálya
2017. december 1-jén kerekasztal-beszélgetést szervezett az MTA székhá-
zában Fizika és fizikusok az iparban és gazdaságban címmel. Bár mintegy tíz
évvel ezelôtt Patkós András már kezdeményezett hasonló rendezvényt,
az eltelt tíz évben nem sok változás történt az egyetemeken és akadémiai
kutatóintézetekben, illetve az iparban dolgozó fizikusok közötti intézmé-
nyes kapcsolat, az utóbbiak fizikus közéletbe történô integrálása terén.
Az MTA 11. osztályához tartozó közel nyolcszáz köztestületi tagnak legfel-
jebb egy-két százaléka tevékenykedik az iparban. Az ELFT tagságában sem
jobb az arány. Pedig az ipar és a gazdaság, valamint az egyetemi és kuta-
tóintézeti szféra közötti tudás- és technológiatranszfer mindkét oldal
számára egyre fontosabb, s ebben a fizikusok jelentôs szerepet játszhatnak.

A Sólyom Jenô által moderált kerekasztal-beszélgetésben Fáth Gábor,
a Morgan Stanley ügyvezetô igazgatója, Horváth Ákos, az MTA Energiatu-
dományi Kutatóközpont fôigazgatója, Kazi Károly, a BHE Bonn Hungary
Elektronikai Kft. ügyvezetô igazgatója, Major Péter, a Mediso Kft. kutatás-
fejlesztési igazgatóhelyettese, Richter Péter, a Budapesti Mûszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem egyetemi tanára, Rovni István, a Paks II. Atomerô-
mû Zrt. reaktorfizikus fôszakértôje és Szabó Gábor egyetemi tanár,
a Szegedi Tudományegyetem rektora vett részt. A kerekasztal-beszélgetést
vita követte, amelyben mások is elmondhatták véleményüket.

Többen az egyik alapproblémaként azt említették, hogy a diploma után
közvetlenül az iparba kerülôk számára szinte lehetetlen a fokozatszerzés.
Nemcsak a publikációs tevékenység korlátozott, de a szabadalmi bejelen-
tésben sem érdekeltek a kis cégek, mert védelem helyett inkább annak
kijátszására nyit lehetôséget. Az ipar és az egyetemek közötti átjárás ma
csak egy irányban mûködik. Követendô példaként történt utalás arra, hogy
annak idején a Mûegyetem Atomfizika tanszékét az Egyesült Izzó, személy
szerint Aschner Lipót támogatásával hozták létre, és annak vezetôje, Bay
Zoltán egyúttal az Egyesült Izzó kutatólaboratóriumában is dolgozott.

Diákok alkalmazásának, szakdolgozati vagy doktori témák kiírásának
akadálya az, hogy az iparban „más idôskálán” dolgoznak, más a célfügg-
vény, mint az alapkutatásban. A probléma felvetése után gyorsan kell a vá-
lasz, és maga a probléma is megváltozhat az egyik pillanatról a másikra.
Az ipar nem az érdekes problémák megoldását honorálja, hanem megelé-
gedett vásárlókat akar látni, akik újra az ô termékeit veszik. Ennek ellenére
lehetséges akár hosszú távú együttmûködést is kialakítani ipari és egyetemi
partnerek között, de ehhez nagyon fontos a kettejük közötti bizalom.

Abban viszont nem volt egyetértés, hogy szükség lenne-e változásra a fizi-
kusképzésben. Szabó Gábor szellemes kifejezést használva mondta, hogy
nagyon káros lenne speciális feladatokra „egyszer használható, eldobható
fizikusokat” képezni. Többen hangsúlyozták, hogy a fizikusok egyik elônye
éppen a komplex problémák megoldására való felkészültségbôl adódik.

A felszólalásokban és a rendezvény formális befejezése után – pogácsa
és üdítô mellett – folytatott beszélgetésekben elhangzott az igény, hogy ne
tíz év múlva legyen a következô ilyen alkalom, hanem az iparban dolgozó
fizikusok szervezôdjenek össze, alkossanak szakcsoportot a társulaton belül,
ami lehetôséget biztosítana közös problémáik megbeszélésére, javaslataik
szervezett megjelenítésére.
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