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2001-tõl az egyetemek vezetésével egy-
egy tudományterület köré lehetett kiala-
kítani olyan konzorciumokat, amelyek
„hidat vertek” az akadémiai és a vállalko-
zási szféra közé. Az elsõ öt állami támo-
gatású KKK közé tartozott a Pécsi Tudo-
mányegyetem Dél-dunántúli Kooperációs
Kutatási Központja (PTE DDKKK) is. 
A célkitûzése az ipari és az orvosi lézerek
kutatása, fejlesztése volt. Az évek során
a szakmai paletta a következõ területek-
kel bõvült: kémiai szenzorika, minimál
invazív sebészeti technológia, tû nélküli
oltókészülék, megújuló energiaforrások
hasznosítása. Ezekre a témákra alapozot-
tan öt spin-off vállalkozás is elkezdte
munkáját.
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2007 õszén a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal meghirdette a GOP-
2007-1.1.2 pályázatot. Ez a K+F-tevé-
kenységet végzõ szervezetek (költségve-
tési és közhasznú kutatóintézetek) már
létezõ, eredményeket felmutatni képes, a
vállalati együttmûködés elõmozdítására
kialakított K+F-központjaiból létrehozott
gazdasági társaságok megerõsítését tûz-
te ki célul.

A PTE DDKKK jogutódja, a DDKKK
Innovációs Nonprofit Zrt. már jóval a pá-
lyázat kiírása elõtt, 2007. január 1-jén
megalakult. A DDKKK-ban résztvevõk
kezdeményezték azzal a céllal, hogy ilyen
szervezeti formában folytatódjanak az
alapításakor megfogalmazott célok. Ez-
zel ez a baranyai regionális tudásközpont
elsõként ismerte fel: napjainkban már

nem hatékonyak azok a módszerek, ame-
lyek különösebb kockázat nélkül biztosí-
tották a „fejlesztési” tevékenységet.

A 2007 végén a GOP 1.1.2.-re be-
adott pályázatuk címe: „FOTONIKA a
környezet- és egészségiparban – inter-
diszciplináris lézeralkalmazások”. A pá-
lyázat a megcélzott témák kutatásán kí-
vül az oktatás segítését (kutatócsere, PhD
képzés) és a nemzetközi mezõnyben is in-
novatív, üzletileg hasznosítható termé-
kek, szolgáltatások és technológiák kifej-
lesztését is kiemelten kezeli. Ezen elvek-
nek megfelelõen a következõ négy kuta-
tási fõirányt, ezen belül 4-4 alfeladatot
határoztak meg:

1. FOTONIKA (optika és lézer) fõirány
1.1. Az EU FP7 Extreme Light Infrastruc-

ture projektben való részvétel.
1.2. Hordozható koherens Tera Hz-es

fényforrás kifejlesztése.
1.3. Röntgenlézer továbbfejlesztése.
1.4. Kvantuminformatika, kvantumkrip-

tográfia (kvantumtitkosítási eljárá-
sok) kifejlesztése.

2. Környezetipari fõirány
2.1. Geofizikai, hidrológiai mûszerfejlesz-

tés.
2.2. Hidrológiai kutatások, geotermikus

és hõszivattyús fûtésrendszerek fej-
lesztése.

2.3. Agroenergia Park (biomassza-ener-
getikai hasznosítása) pilotprojekt.

2.4. Környezeti monitoring-eljárások (lé-
zerspektroszkópiai eszközök, LIDAR).

3. Egészségipari fõirány
3.1. Természetes testnyílásokon keresztül

történõ sebészet: a NOTES technika
kifejlesztése.

3.2. Biokémiai és genetikai reagensek és
eljárások fejlesztése.

3.3. Orvosi lézercsalád, sebészeti robotlé-
zer kifejlesztése.

3.4. Nagyfelbontású képalkotó eljárások
fejlesztése.

4. Anyagtechnológiai fõirány
4.1. Miniatûr optikai szenzorok (opt-

ródák) fejlesztése.
4.2. Bio-nanotechnológiai módszerek fej-

lesztése.
4.3. Lézeres mûtárgy-restaurálás (fest-

mény-, szobortisztítás).
4.4. Lézeres mikromegmunkálás (felület-

módosítás, lyukasztás, hegesztés).

Közülük hat téma rövid bemutatásá-
val igyekszünk illusztrálni ezek szerepét,
jelentõségét. A 16 alfeladatból világvi-
szonylatban is a csúcson van az 1.1., az
1.2. és az 1.3. A 3.3., a 2.3. és a 4.1. alfel-
adatok viszont közelebb vannak a hét-
köznapi élethez, a szélesebb körû felhasz-
náláshoz.

Fárosz: az egyiptomi Alexandria mellett egy sziget, amelyen i. e. 280 óta állott az a világítótorony, 
amely az Óvilág hét csodájának egyikeként szerepel a históriában. Azóta jelentésváltozáson ment 
keresztül, napjainkban irányító, útmutató értelemben használjuk. Megítélésünk szerint ez az elnevezés 
hatványozottan érvényes a dr. Sánta Imre által megálmodott innovatív tudástranszfer szervezetre, 
amely ma már DDKKK Innovációs Nonprofit Zrt. néven szerepel, és kapocs kíván lenni 
a vállalkozói és tudományos szféra között, valamint példát akar mutatni a többi Kooperációs 
Kutatási Központnak az országban.

ÚJ ÉPÜLETBE KÖLTÖZVE NAGYOBB ÖNÁLLÓSÁGOT KAP A KUTATÁSI KÖZPONT

A régió Fárosza
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1.1. Extreme Light Infrastructure ELI
A DDKKK Zrt. szervezõje az Európai
Unió egyik legnagyobb infrastrukturális
projektjének (Extreme Light Infrastruc-
ture), amelynek célja a világon eddig volt
lézerrendszernél százszor nagyobb telje-
sítményût megépíteni. Arról, hogy ez
melyik országban lesz, Brüsszelben, 2009
elsõ felében fognak dönteni. Ennek Ma-
gyarországra kerülése jelentõs tudomá-
nyos elismerésnek számítana. Amennyi-
ben pedig Pécs környékére jutna, nem-
csak a DDKKK Zrt. szervezése alatt
tevékenykedõ egyetemi kutatóknak, ha-
nem a városnak az elismerését is jelente-
né. A sportcsarnok méretû berendezés
tervezési idõszakában a hazai feladat a
nagy optikai cégek és a KKV-k munkájá-
nak összehangolása, az építési fázisban,
2011-tõl pedig az lesz a cél, hogy minél
több munkát kapjanak a magyar lézeres
és optikai kisvállalkozások.

1.2. Hordozható koherens teraherzes
(THz) fényforrás kifejlesztése
Az utóbbi néhány évben pécsi kutatók ál-
tal nagy horderejû áttörés történt a távo-
li infravörös (THz) sugárzás (hullámhosz-
sza néhány tizedmilliméter) elõállítása te-
rén. Három nagyságrenddel sikerült a
THz-es impulzusok energiáját növelni, és
ezzel világelsõnek lenni. A berendezés
méreteinek csökkentése adhat lehetõséget
a gyakorlati, elsõsorban biztonságtechni-
kai (drogazonosítás, ruha, fal takarta ob-
jektumok megfigyelése) és biológiai (sejt-
szintû anyagcsere) felhasználásra. 

1.3. Röntgenlézer továbbfejlesztése
Az elõzõ 3 évben a világon ötödikként
Pécsett fejlesztették ki a már a gyakorlat-
ban is használható, asztali méretû
lágyröntgenlézert, amelynek a hullám-
hossza 46,9 nm, teljesen új dimenziókat
nyitva meg az ultrarövid hullámhosszú
nemlineáris optikában és a biológiai min-
ták sejtszintû röntgendiffrakciós vizsgá-
lata terén. A mostani berendezés tovább-
fejlesztését a lézer hullámhosszának
csökkentése jelenti, az argongáz helyett
más aktív közeg felhasználásával.

3.3. Orvosi lézer 
E téren a szentendrei Lasram Engineering
Kft. az eddigiekhez képest még korsze-
rûbb orvosi szén-dioxid-lézer kialakítását
fogja végezni. Mindez egyet jelent az új-
szerû célzó lézerek, sugáreltérítõ egysé-
gek, modern tápegységek kialakításával.

2.3. Agroenergia Park (biomassza
energetikai hasznosítása)
A DDKKK 2006 óta egy hároméves prog-
ram alapján egy energetikailag jelentõs
mértékben önellátó mezõgazdasági rend-
szer mûködéséhez szükséges berende-
zések kifejlesztését szervezi, melynek
központi eleme egy 2-3 MW teljesítmé-
nyû, mezõgazdasági növénytermesztés-
bõl származó mellékterméket tüzelõ
hõforrás (kazán). Ez látja el azután a ter-
ményszárítót, a melegházat, a termofil
fermentorral mûködõ biogázüzemet és a
nyersszesz-elõállító üzemet a szükséges
hõenergiával.

4.1. Miniatûr optikai szenzorok 
(optródák) fejlesztése
Ebben a fejlesztésben fotolitográfiás és
mikromegmunkálási (pl. laser, SECM)
technikákkal készülõ berendezések meg-
valósítása a cél, amely egyszerre tartal-

mazza a mikrofluidika, a szenzor és az
optoelektronikai komponenseket is. Ez
azt jelenti, hogy abszorpció-, fluoreszcen-
cia- és törésmutató-változás mérésén ala-
puló integrált érzékelõket fognak fejlesz-
teni, amelyhez a szenzorplatformokat az
integrált áramkörökhöz hasonló méret-
ben, és hasonló formában alakítják ki.

AA  jjöövvõõ::  kküüllkkaappccssoollaattookk  
kkiiaallaakkííttáássaa,,  „„lláátthhaattóó””  mmeeggjjeelleennééss
eeggyy  „„kköözzööss””  ééppüülleettbbeenn

Az alapítás óta eltelt idõszakban folya-
matos átalakítás zajlik annak érdekében,
hogy a társaság régióra kiható céljai
megvalósuljanak. Ezek nevezetesen a
következõk: komplett „high-tech” tech-
nológiák Magyarországra, ezen belül a
Dél-dunántúli Régióba történõ behozata-
lának elõsegítése, szakmai, kutatói talál-
kozók, konferenciák, tudásbörzék meg-
szervezése az innováció elõsegítésére, a
PTE további kapcsolatainak megalapozá-
sa külföldi kutatóintézetekkel, regionális
és magasabb szintû vezetõi, valamint üz-
letember-találkozók lebonyolítása. Mind-
ezek megvalósítása érdekében az rt. lét-
rehozott egy új, eleddig a szisztémájában
nem szereplõ szervezetet, a nemzetközi
kapcsolatok igazgatóságát, aminek a fel-
adata lesz elõsegíteni a külföldi partne-
rekkel történõ közös társaságok megala-
pítását is.

Új, döntõ fejezet a DDKKK Zrt. életé-
ben a társaság új, 4000 m2 körüli központ-
jába történõ – várhatóan a tavasszal befe-
jezõdõ – átköltözés. Ekkor a részvénytár-
saság „de facto” kiszakad a Pécsi Tudo-
mányegyetem védõ-óvó, ám az önálló,
hangsúlyos külpiaci megjelenést kissé
hátráltató ölelésébõl. Ez számos, elsõsor-
ban marketingfeladat haladéktalan elvég-
zését rója a társaságra. A DDKKK Inno-
vációs Nonprofit Zrt. tehát nagyot lépett
elõre. Meg kellett tennie, ha meg akart
felelni a saját maga elé kitûzött célnak,
hogy valóban a régió Fárosza legyen,
vagyis a kutatás-fejlesztés terén a Dél-
Dunántúl világítótornyává váljék.

Dr. Német Béla igazgatósági tag

Tamaskó László Ferenc 

nemzetközi kapcsolatok igazgatója

DDKKK Innovációs Nonprofit Zrt.

7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

Tel.: (72)-501-559

Honlap: http://www.ddkkk.pte.hu/
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Röntgenlézer

THz-es lézer

ELI látványterve
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