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EUROSTARS nemzeti projekt indult az R&D Ultrafast Lasers Kft. 

részvételével – Dr. Szipıcs Róbert projektvezetı irányításával 

 

Kedvezményezettek a Közös EU-s kezdeményezésekbe való bekapcsolódás támogatása (2018-2.1.5-

NEMZ) pályázati felhívásra 2018-2.1.5-NEMZ-2018-00003 azonosító számon nyújtottak be pályázatot E! 

12576 HABRIA nemzeti projekt címmel. A Támogató (NKFI Hivatal) 2019.03.01. napján kelt döntése 

alapján a Kedvezményezettek a Pályázatban részletezett projektjavaslat megvalósítására vissza nem 

térítendı támogatásban részesülnek. 

 

A projekt célja az Európai Unió Eurostars-2 pályázatán támogatásra javasolt E! 12576 HABRIA 

projekt magyar résztvevıi által vállalt kutatás-fejlesztési feladatok megvalósítása. Az Eurostars-2 

projekt célja egy 2,1 mikronos hullámhosszon mőködı, kombinált szállézeres és szilárdtestlézeres 

technológián alapuló, kompozit anyagok mikromegmunkálására alkalmas lézeres munkállomás 

kifejlesztése, ami 10 W-os átlagteljesítmény mellett néhány mJ-os lézerimpulzusokat állít elı, akár 

a ps-os idıtartományban.  

A projektben a magyar résztvevık mellett német és osztrák ipari cégek, illetve a Bécsi Mőszaki 

Egyetem (TUW) kutatói vesznek részt. A nemzetközi konzorciumvezetı Menlo Systems GmbH 

a 2005-ban a lézerfizika területén elért úttörı eredményeiért fizikai Nobel díjat nyert Prof. 

Theodor Hansch által alapított spin off vállalkozás. 

A nemzetközi projekt során kifejleszteni tervezett lézeres munkaállomás lehetıvé teszi az 

autóiparban és a repülıgépgyártásban használt kompozit anyagok mikromegmunkálását. 

Az R&D Ultrafast Lasers Kft. feladata a 2.1 mikronos hullámhosszon mőködı lézeres 

munkaállomás kifejlesztéséhez szükséges, speciális amplitudó- és fázistulajdonságokkal 

rendelkezı optikai bevonatok megtervezése és minısítése, valamint a minısítéshez szükséges 

interferometrikus mérırendszer kifejlesztése és megépítése. További feladata a lézeres 

munkaállomás fényének flexibilis, kis veszteségő továbbítására illetve a lézerimpulzusok idıbeli 

kompressziórája alkalmas optikai szálátviteli rendszer kifejlesztése. 

Kiemelten fontos alkalmazás a projekt másik magyar részvevıje, a Pécsi Tudományegyetem 

kutatócsoportja által kifejleszteni kívánt, 2,1 mikronos hullámhosszon pumpált nagyenergiájú 

THz-es forrás, ami pl. a bizonságtechnika területén alkalmazott lézeres spektroszkópia új 

eszköze lehet. 
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A projektet a Kedvezményezettek az Európai Unió EUROSTARS programja keretében létrejött 

nemzetközi konzorcium tagjaként, az EUREKA Titkárság által E!12576 HABRIA számon jóváhagyott 

nemzetközi pályázatban foglaltak szerint hajtják végre. A Projekt megvalósításához a Támogató az NKFI 

Alapból a támogatás 76,5 %-át, 60 586 898 Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt az alábbi 

Kedvezményezettenkénti bontásban: 

- R & D Ultrafast Lasers Kutatási és Fejlesztési Kft. (Konzorciumvezetı a magyar nemzeti 

projektben) részére: 26 927 510 Ft, 

- Pécsi Tudományegyetem (Konzorciumi tag) részére: 33 659 388 Ft. 

A támogatás összegének fennmaradó 23,5 %-a, 18 611 662 Ft az Európai Bizottságtól származik, 

amelynek folyósításáról a Támogató gondoskodik. 

 

A Projekt megvalósítása 2019.01.01. napjától 2021.12.31. napjáig tart. 

 


