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Egy tudós munkája: stratégia

Új ismeretek szerzése a kutatómunka eszközeivel 

A megszerzett információk átadása, újabb 
ismeretszerzés elősegítése 

Mindeközben megteremteni a folyamat 
fenntarthatóságát



Egy tudós munkája: napi 
gyakorlat

A tudományos munka három fő portfoliója 

Kutatás (Research) 

Oktatás/Témavezetés (Teaching/Supervision) 

A közösség szolgálata (Service to the community)



Kutatás

 
konkrét kutatómunka: számítás, elméletalkotás, 
mérés, adatfeldolgozás, “felfedezés”  
 
publikálás: ábrakészítés, cikkírás, előadástartás, 
poszterkészítés 
 
kutatások lehetővé tétele: pályázatírás, 
adminisztráció  



Oktatás/Témavezetés

 
egyetemi óratartás 
tudományos diákkör (HU), student project 
(angolszász világ)  
diplomamunka 
PhD/posztdok témavezetés 



 A közösség szolgálata

 
peer review (referálás) 
PhD opponens  
kutatási pályázat bírálata  
előléptetési pályázat bírálata 
szakfolyóirat szerkesztőbizottság  
egyéb bizottságok: akadémiai, egyetemi, 
obszervatóriumi (TAC!)  
tudománykommunikáció: ismeretterjesztő 
cikkek, előadások, sajtómegjelenések  
 



"A tudományos közlés 
művészete"

• MSc/PhD kurzus (ELTE, SZTE) 

• TÁMOP "Ég és Föld vonzásában..." 

• Csillagászat és média: 

www.csillagaszat.hu 

Szereplések a médiában 



A tudományos közlésről 
az egyetemeken







"Ég és Föld vonzásában 
- a természet titkai"



Ég és Föld vonzásában – a természet titkai 
TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0018 



A tudományos közlés művészete 

Tudományos publikálás: 
mit, hogyan és miért? 

Kiss L. László akadémikus 
MTA CSFK KTM CSI 

Galyatető, 2013. október 12.
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Csillagászat és média:  


www.csillagaszat.hu



Ismeretterjesztés

Csillagászat: hatalmas előny a közérdeklődés... 

...ami viszont nem jár automatikusan együtt a 
magas színvonalú köztudással 

Új tudományos eredményeket közérthetően átadni 
legalább akkora kihívás, mint jó egyetemi előadást 
tartani... 

...viszont a siker önmagunk tudását is hasonlóan 
elmélyítheti.



Csillagászati ismeretterjesztés 
a magyar weben

hirek.csillagaszat.hu: MCSE (2005-2012) 

www.csillagaszat.hu: TÁMOP projekthonlap 
(2013-2014) 

urvilag.hu: EduGrid Kft. (Frey Sándor, Bacsárdi 
László) 
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Hirek.csillagaszat.hu

!Háttér 
− Mi a portál célja? Ki a célközönség? 
− Létrehozás és működtetés 
− Partnerek és támogatók 

!Eredmények, érdekességek 
− látogatottság 
− mire „harap” a média? 

!Stratégia
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Háttér  
A portál célja és célközönsége

!Mi indította el? 
− a hazai online tudományos újságírás helyzete – a szakszerűség hiánya, néha 

félretájékoztatás (pl. marsközelség) 
− naprakész csillagászati információk iránti igény magyar nyelven 
− más médiumoktól való függőség csökkentése – önálló médium létrehozása 

!Mi a célunk a portállal? 
− híradás a legfrissebb csillagászati eredményekről, 
− csillagászati ismeretterjesztés, 
− az érdeklődők informálása csillagászati programokról, szervezetekről, szakkörökről, 
− az MCSE ismertségének növelése. 

!Kinek szól? 
− elsősorban a csillagászat és tudomány iránt érdeklődő laikusoknak, 
− másodsorban a meglévő ismereteiket aktualizálni kívánó amatőr- és szakcsillagászoknak, 

csillagász egyetemistáknak
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Háttér  
A portál születése

!Hogyan jött létre? 
− Ötlet: 2005. január, Kereszturi Ákos 
− Szakmai keretek kidolgozása: Kereszturi Ákos, Balaton László 
− Meteor hírarchívum (2004-2005) feltöltése: Kereszturi Ákos,  

Jakabfi Tamás 
− Újabb hírek fordítása, feltöltése: Kereszturi Ákos 
− Technikai háttér kialakítása: Balaton László 
− Éles indulás: 2005. szeptember 
!A szerkesztőség kialakulása 
− További szerzők bevonása 
− Kiss László átveszi a főszerkesztést, Mizser Attila főszerkesztő-

helyettes (2006. január)
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Háttér  
A szerkesztőség

!Alapelvek: 
− Mottó: „A legfrissebb csillagászati hírek – szakszerűen, érthetően” 
− Magas szakmai színvonal kompromisszumok nélkül 
− A gyorsaság másodlagos szempont 
− Non-profit forma: a portál teljesen társadalmi munkában készül 
!Szerzők, lektorok: 
− csillagászhallgatók (kitűnő publikációs és szakmai lehetőség),  
− szak- és amatőrcsillagászok, 
− Meteor-rovatvezetők. 
!Állandó és alkalmi szerzők foglalkoztatás
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Háttér  
Technológia – a szerkesztőségi rendszer
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Háttér  
Technológia – a szerkesztőségi rendszer
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Háttér  
Támogatók

!2007-ben támogatást nyertünk el az NKA pályázatán 





!További szponzori támogatások: pl. T-Systems, Kürt cégcsoport 
!2008-ban: Év Honlapja különdíj 
!2009-ben: eFestival2009 “eTudomány” kategória 1. helyezés
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Háttér  
Tartalom

!Jellemző hírek 
− Naprendszer 
− Asztrofizika 
− Kozmológia 
− Tejútrendszer 
− Extragalaktikus csillagászat 
− Technikai újdonságok 
− Aktuális események

!A hét csillagászati képe 
!+ Háttérkép-letöltés 
!+ Képeslap-küldés 

!Programajánló 
!Időjárás-előrejelzés 
!Olvasóink kérdezték
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Érdekességek 
Látogatottság
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Érdekességek 
Látogatottság
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Érdekességek 
Látogatottsági csúcsok

















MTA Lendület Fiatal 
Kutatói Program - belépő 

a médiába



Lendület tapasztalatok

Az MTA (elnökének) 
kiemelt prioritású 
projektje... 

...ennek megfelelően 
rugalmas ügykezelés 
(átcsoportosítások) 

Igen pozitív média- és 
politikai fogadtatás



Mérföldkövek a média útján 
• MTV Záróra, 2010. március  

• Mindentudás Egyeteme 2.0, 2011. tavasz (folyamatos) 

• TEDxDanubia, 2011. március  

• Trinity/Science, 2011. április  

• Kutatók éjszakája, index.hu video, 2011. szeptember 

• Kozmológiai Nobel-díj, 2011. ősz 

• MTA-Delta diákverseny, 2012. tavasz

http://index.hu


Mérföldkavicsok a média 
útján 

• Kassai meteorithullás 

• Szupernóvák, kisbolygók Piszkéstetőn  

• Lendület-eredmények (via hirek.csill.hu, MTI, mta.hu) 

• MTV Ma Reggel, TV2 Mokka, Hír24 "szakértő" 

• Rádiós beszélgetések, nyilatkozatok (MR1, Lánchíd, 
Klubrádió...) 

• Reprezentációs meghívások

http://hirek.csill.hu
http://mta.hu












Miért fontos ez?

• "A tudós is ember" 

• "A tudomány is lehet szórakoztató" 

• "Modern tudomány=megvalósult fantasztikum" 

• A tudomány hathat a nagyközönségre is, a 
döntéshozókra is



Miért jó ez?

• Minden sikeres tudósban él egy csepűrágó is 

• A pozitív visszajelzés rendkívül serkentő 
tudományosan is 

• Egyik legszebb öröm a másoknak öröm 
szerzése - egy jól sikerült szereplés sokáig  
visszhangzik


