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Hírlevél

– Mi indokolja a HBONE továbbfej-
lesztését, azaz a HBONE+ projektet?

– Az elmúlt másfél évtizedben a felsô-
oktatási infrastruktúra korszerûsítése és 
bôvítése a beruházások ellenére nem tar-
tott lépést az ágazat expanziójával, vala-
mint a gyors ütemû tudományos-technoló-
giai változásokkal. A felsôoktatás hatékony 
mûködéséhez, valamint a felsôoktatási in-
tézmények tudományos kapacitásainak a 

gazdasági folyamatokba és a kutatás-fej-
lesztésbe való bekapcsolásához szükséges 
kommunikációs és információs rendszer 
korszerûsége Magyarországon meggyen-
gült, egyes elemei teljes mértékben hiá-
nyoznak. Különösen nagy ez a deficit nem-
zetközi összehasonlításban. A tudásalapú 
gazdaság kiépítése is megköveteli az inno-
vációs folyamat valamennyi láncszemében 
való aktívabb, erôteljesebb részvételt.

– Ez azt jelenti, hogy le vagyunk ma-
radva?

– Még nem. A magyarországi felsôok-
tatási és kutatási információs infrastruk-
túra már több mint 10 éve rendelkezik az 
európai hálózatokhoz is kapcsolódó, nagy 
sebességû adathálózattal, amely az ország 
valamennyi régióját és minden intézmé-
nyét eléri. Ennek alapját ma már a nagy-
sebességû és a legújabb technológiákat 
alkalmazó adathálózati infrastruktúra, 
a numerikus modellezést és szimulációt 
támogató számítási infrastruktúra és az 
elektronikus kollaborációs technológiák, 
valamint az e területeket hatékonyan ösz-
szekapcsoló köztes infrastruktúra képezi. 
Hazánkban mindez rendelkezésre áll, de 
a felsôoktatási és kutatói közösségnek 
(mintegy 600 intézmény közel 700 ezer 
felhasználójának) a kapacitásigénye mára 
már elérte a – 2003–2004 során bôvített 
– gerinchálózati és számítási kapacitások 
maximumát. Ez az infrastruktúra a jövô-
ben nem lenne képes kiszolgálni és teljes 
mértékben kielégíteni az alkalmazói kör, 
a kutatás és felsôoktatás igényeit a TIOP, 
a KMOP, valamint az ezekhez kapcsolódó 
TÁMOP Operatív Programok fejleszté-
sei nélkül. E fejlesztések eredményeként 
ugyanakkor az innovációs pólusokban a 
jelenleginél is nagyobb és egyre növek-
vô adatforgalmi igények és emelt szintû 
szolgáltatási követelmények várhatóak.

– Melyek a projekt legfontosabb céljai?
– Elsôdleges cél az oktatási és kuta-

tási igények kielégítése. Megújul a jelen-
legi, 100%-os kihasználtsággal üzemelô 

ÚJ LEHETÔSÉGEK A FELSÔOKTATÁSBAN ÉS A KUTATÁSBAN
HBONE, HBONE+ – két kifejezés, amelyeket csak a szûkebb szakma ismer. Az elôbbi a hazai felsôoktatási, kutatási és közgyûjteményi 
közösség országos nagysebességû számítógép hálózata, amelyet a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet mûködtet. Se-
gítségével érhetô el számos, a kutatást-fejlesztést és oktatást támogató szolgáltatás és alkalmazás. Ennek a hálózatnak és szolgáltatá-
sainak az európai élvonalat célzó nagyszabású fejlesztésére irányul az új HBONE+ projekt, melyet az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
TIOP-1.3.2-08/1-2009-0001 és KMOP-4.2.1/A_2-2009-0001 projektjei keretében, az Európai Unió társfinanszírozása mellett valósít 
meg a NIIF Intézet. A projekt jelentôségérôl és szakmai tartalmáról a NIIF igazgatóját, Nagy Miklóst, és a projekt vezetôjét, Mohácsi 
Jánost kérdeztük.

A HBONE+ projekt hozzájárul a felsôoktatás szerkezeti átalakításához, kibôvíti a ta-
nulás lehetôségeit és felgyorsítja a kutatás-fejlesztés változó szükségleteihez való al-
kalmazkodást – nyilatkozta Nagy Miklós, a NIIF Intézet igazgatója.

Nagy Miklós, a NIIFI igazgatója az esemény házigazdájaként köszöntötte a programindító rendezvény vendégeit
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– Milyen területeket érint a projekt?
– A projekt négy fô területre terjed ki. 

Elsôként említeném az adathálózati infra-
struktúra továbbfejlesztését. Ez biztosít-
ja az európai kutatói gerinchálózaton és 
a nemzeti hálózatokon keresztül a nagy 
értékû kutatási erôforrásokhoz, kísérleti 
eszközökhöz, szuper-számítógépes kapaci-
tásokhoz, egyedi nagyberendezésekhez (pl. 
CERN gyorsító és feldolgozó központok) 
való távoli hozzáférést, lehetôvé téve de-
dikált nagykapacitású összeköttetések léte-
sítését is. A következô terület az elosztott 

nagykapacitású és nagysebességû számí-
tási és adattárolási infrastruktúra javítása 
a kutatás, oktatás és innováció számára. A 
harmadik terület a kutatás-fejlesztés ha-
tékonyságát növelô, és a virtuális kutatói 
környezet kialakítását lehetôvé tevô kol-
laborációs szolgáltatások fejlesztése és al-
kalmazásba vitele (videokonferencia, VoIP 
– hangátvitel Interneten keresztül). Vége-
zetül a nemzetközi együttmûködést szolgá-
ló, szövetségi alapon mûködô azonosítási 
és jogosultságkezelési köztes infrastruktúra 
fejlesztését és alkalmazását kell említenem.

– Nézzük meg közelebbrôl, mit is je-
lent a négy terület fejlesztése! Kezdjük az 
elsôvel!

– Az adathálózati infrastruktúra fej-
lesztésének eredményeként ún. „hibrid” 
adathálózat alakul ki, vagyis egy olyan 
optikai hálózati infrastruktúra jön létre, 
amely integrálja az IP alapú, tehát ha-
gyományos Internet típusú szolgáltatáso-
kat a rugalmasan létesíthetô, menedzselt 
pont-pont optikai összeköttetések lehe-
tôségével. A hibrid technológia alkalma-
zásával a kutatók úgy vehetnek részt a 
nagybonyolultságú, távoli kísérletekben 
(pl. a CERN részecskegyorsító mûködésé-
re, a fúziós kísérletekre, a nanotechnoló-
giai anyagvizsgálatokra stb. épülô közös 
kutatásokban), mintha az eszközök és 
az együttmûködô partnerek egy helyen, 
egymás közvetlen közelében, közvetlen 
kapcsolatrendszer keretében mûködnének 
együtt. Különösen fontos az ilyen magas 
igényû infrastruktúra megteremtése ak-
kor, ha Magyarországon európai szem-
pontból is kiemelt, nagyértékû kísérleti 
bázisok jönnek létre, melyeknél a hibrid 
adathálózati infrastruktúra alapköve-
telmény. Az adathálózati infrastruktúra 
fejlesztésével lehetséges lesz az egyre nö-
vekvô oktatási és kutatási igények kielé-
gítése is. Bôvül a nagysebességû felhordó 

A HBONE+ JELENTŐS MÉRTÉKBEN NÖVELI 
AZ ORSZÁG TUDOMÁNYOS VERSENYKÉPESSÉGÉT
Interjú Mohácsi Jánosssal, a HBONE+ projekt vezetőjével

Mohácsi János projektvezetô (NIIFI) elôadást tart a HBONE+ programról

számítási és adattárolási infrastruktúra. 
A fentieken túl – a kor technikai szín-
vonalának és a jogos elvárásoknak meg-
felelôen – biztosítanunk kell az Európai 
Kutatási Térséghez történô csatlakozás 
feltételeit is. Ez elengedhetetlenül szüksé-
ges ahhoz, hogy a hazai kutató intézetek 
és felsôoktatási intézmények a jövôben is 
valóban egyenrangú tagként vehessenek 
részt a nagy nemzetközi projektekben. 
Végül kiemelt cél, hogy az intézmények 
és partnereik közötti kollaboratív innová-
ciós platformok lehetôvé tegyék az inten-
zív nemzetközi kapcsolatokat és az intéz-
ményközi együttmûködést. 

– Milyen társadalmi-gazdasági-okta-
táspolitikai hatás várható a projekttôl?

– A fejlesztés számos jól definiálható 
társadalmi és gazdasági elônnyel szolgál. 
A projekt lehetôvé teszi a régiókban az 
informatikai jellegû tudományos és K+F 
tevékenységek koncentrált fejlesztését, a 
nagy nemzetközi pályázatokban, kutatási 
együttmûködésekben, kutatói hálózatok-
ban történô részvétel erôsítését. A társa-
dalmi elônyök között kiemelkedô szere-
pet játszik a felsôoktatási tevékenységek 
színvonalának fejlôdése, a versenyképes 
tudáshoz való hozzáférés biztosítása. A 
fejlesztés által érintett hálózati szolgál-

tatások az egyes kutatóközpontokban és 
felsôoktatási intézményekben minden-
ki számára egyenlô módon válnak hoz-
záférhetôvé, az ország egész területén 
biztosítva az esélyegyenlôséget. A vár-
ható gazdasági elônyök elsôsorban a tu-
dományos kutatási háttér fejlesztésében, 
a technológia-transzfer bôvülésében és a 
tudás-intenzív gazdaság fejlôdésének tá-
mogatásában jelentkeznek. A tervezett 
beruházás a fenntarthatóságot, a kör-
nyezet védelmét is szolgálja azzal, hogy 
csökkenti az egyetemi központok közötti 
utazások, illetve a külföldi kiküldetések 
számát.
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hálózati kapacitás is, és elérhetôvé válnak 
a korszerû hálózati és azokra épülô alkal-
mazási szolgáltatások az olyan felsôokta-
tási intézmények számára is, amelyek ed-
dig csak egyszerû szélessávú technikával 
kapcsolódtak a hálózathoz. 

– Másodikként említette a kutatás 
és az oktatás számára fontos elosztott 
nagykapacitású számítási és adattárolá-
si infrastrukturális fejlesztéseket. Ezek 
pontosan mit foglalnak magukba?

– Az intézmények egyre gyorsuló 
ütemben növekvô adattárolási igényeinek 
a biztonságos kiszolgálásához megbízható, 
költséghatékony, nagy teljesítményû el-
osztott adattárolási infrastruktúrára van 
szükség. Ezt az adattárolási igényt a fej-
lesztés eredményeként egy – a közelmúlt-
ban világszerte újdonságként megjelent 
– „cloud computing” architektúra segít-
ségével tudjuk majd kielégíteni, pl. adat-
mentési és adatbányászati feladatok meg-
oldása kapcsán. A tárolási infrastruktúra 
elérése mellett az európai kutatók mintegy 
két-harmada már 1 Tflops teljesítménynél 
nagyobb számítási erôforrásokhoz is hoz-
zá tud férni, ami komoly kihívást jelent a 
nemzeti – köztük a magyarországi – fej-
lesztések számára. A projekt eredménye-
ként a Magyarországon elérhetô kapaci-
tás meg fogja haladni a 6 Tflops értéket, 
és ez már biztosítani fogja a magyar ku-
tatók versenyképességét. Mindezeken túl 
– a szuper-számítástechnikai fejlesztések 
eredményeként – Magyarország az euró-
pai szuperszámítógépeket és grideket in-
tegráló konzorciumoknak (PRACE, DEISA) 
is teljes jogú tagja lehet, így a hazai ku-
tatók az Európai Unió keretében elérhetô 
kapacitásokhoz is az eddigieknél jóval egy-
szerûbben tudnak majd hozzáférni.

– A együttmûködést támogató konfe-
renciarendszerek fejlesztése mibôl áll?

– A HBONE+ projekt nagykapacitású 
videokonferencia megoldásokkal és az 
együttmûködést támogató eszközökkel 
segíti a – térben egymástól távol elhe-
lyezkedô – kutató-fejlesztô csoportokat 
feladataik közös megoldásában. Ez külö-
nösen azért fontos, mert a tudományos 
célú, nagy távolságú szakmai utazások 
költség- és idôigénye egyre inkább kor-

látozza a tényleges helyszíneken való, 
személyes részvételt. További elôny, hogy 
az utazások számának csökkentésével je-
lentôs mértékben visszafogható a szén-
dioxid kibocsátás. Az elektronikus táv-
kapcsolatokat kihasználó kollaborációs 
megoldások a mûszaki kutatási-fejlesztési 
munkákban, a legújabb távgyógyászati 
szolgáltatások bevezetésében, és a kor-
szerû orvosi oktatási módszerek terjesz-
tésében is alkalmazhatók. Az ilyen szol-
gáltatások teszik lehetôvé a távoktatást, 
a földrajzilag egymástól távol elhelyez-
kedô kutatócsoportok együttmûködését 
(pl. projekt-rendezvények, közös kutatási 
együttmûködések és kísérletek, szakértôi 
bizottsági ülések stb. szervezését), vala-
mint tágabb értelemben a távdiagnoszti-
kát, vagy éppen a távkonzultációt. 

– A negyedik területként említett, 
köztes infrastruktúra fejlesztése ponto-
san mit jelent?

– A fejlesztés eredményeként kialakí-
tásra kerül egy szövetségi alapon mûködô 
azonosítási és jogosultság-kezelési infra-
struktúra. Ez lehetôvé teszi nagy értékû, 
Európa csupán néhány intézményében el-
érhetô egyedi kutatási eszközök biztonsá-
gos összekapcsolását, ill. elérését Magyar-
országról is. Ezáltal az itthon és külföldön 
rendelkezésre álló erôforrások lehetô leg-
hatékonyabb hazai kihasználására is mód 
nyílik. Ily módon az egyetemi hallgatók 
képesek lehetnek pl. ismételt beiratkozási 
és regisztrációs procedúra nélkül áthall-
gatni a kurzusok között – másképp elér-
hetetlen tantárgyakat is megismerve, és 
új ismereteket is elsajátítva. Ez a szövet-
ségi alapon mûködô infrastruktúra meg-
felelô keretet jelenthet – egyebek mellett 
– a korszerû e-learning megoldások szá-
mára is. A köztes infrastruktúra fejlesz-
tésének eredménye például az „eduroam” 
infrastruktúra kiépíthetôsége, amely le-
hetôvé teszi, hogy az egyetemi és kuta-
tó intézeti polgárok külön engedélyezési 
procedúra nélkül hozzáférjenek más – ha-
zai és külföldi – egyetemek vezeték nél-
küli hálózataihoz. A köztes infrastruktúra 
fejlesztésének egy másik eredménye az 
lehet, hogy az egyetemek és kutató inté-
zetek dolgozói és hallgatói a korábbiak-

nál jóval egyszerûbben tudják majd elérni 
a kutatási, könyvtári, vagy publikációs 
adatbázisokat (pl. EISZ). 

– Magyarországon a jelenleg rendel-
kezésre álló informatikai kapacitások 
eloszlása igen aránytalan, a fôváros túl-
súlya jellemzi. A tervezett fejlesztések 
mennyiben javítják az esélyegyenlôséget? 

– Nagymértékben javul az egyensúly, 
az infrastruktúra és a szolgáltatások föld-
rajzi homogenitása. A HBONE már ma is 
egyenértékû hálózati hozzáférést biztosít 
az infrastruktúrához és annak szolgálta-
tásaihoz a tudományos kutatás és felsô-
oktatás valamennyi hazai képviselôje, 
illetve intézménye számára. A HBONE+ 
fejlesztés kapcsán az esélyegyenlôség je-
lentôs mértékben erôsödik, hiszen a fej-
lesztések jelentôs része vidéken valósul 
meg. A telepítésre kerülô három szuper-
számítógép például vidékre, a debreceni, 
a szegedi és a pécsi egyetemre kerül. A 
projekt fontos jellemzôje, hogy az ÚMFT 
4,2 milliárd forintos támogatása az euró-
pai strukturális alapokból történô beruhá-
zást eredményez, így az uniós szabályok 
értelmében éppen azokban a régiókban 
kerülhet sor kiemelt fejlesztésre, ame-
lyek fejlettsége az európai átlag alatt van. 
Természetesen az átlag feletti fejlettségû 
közép-magyarországi régióban is lesznek 
fejlesztések, de csak kisebb volumenben.

– Az elmondottakból következett, 
hogy a HBONE+ jelentôs mértékben nö-
veli az ország tudományos versenyképes-
ségét. De vajon hozzájárul-e a gazdasági 
versenyképesség növeléséhez is?

– A projekt eredményei és járulékos 
hatásai megjelennek majd a gazdaságban 
is. A HBONE+ fejlesztésének közvetlen 
hatásaként nô az ország gazdasági fejlô-
désében és versenyképességében kulcs-
szerepet játszó kutatás hatékonysága és 
színvonala. A projekt ugyancsak köz-
vetlenül hozzájárul az innovációs folya-
matok eredményességéhez és az ország 
gazdasági versenyképességének javításá-
hoz, továbbá – a kulcsfontosságú európai 
folyamatokkal összhangban – az Európai 
Kutatási Övezet kialakításához, valamint 
az információs társadalom és a tudás-bá-
zisú gazdaság fejlôdéséhez is.
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Egy „virtuális tudományos akadémia” jö-
het létre a hároméves HBONE+ informati-
kai programmal, ami az évtized egyik leg-
nagyobb volumenû informatikai fejlesztése 
Magyarországon – mondta Baja Ferenc 
infokommunikációért felelôs kormánybiz-
tos, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára 
július 2-án, a HBONE+ ünnepélyes projekt-
indító rendezvényén a Károlyi-Csekonics 
palotában. A kormánybiztos gratulált a 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fej-
lesztési Intézet (NIIFI) munkatársainak 

és Nagy Miklós igazgatónak, mert – mint 
mondta – csak azok vihették sikerre ezt a 
pályázatot, akik tudják és érzik a felelôs-
ségét annak, hogy mit kell tenni Magyar-
ország informatikai fejlesztéséért.

Ez a 4,2 milliárd forintos, az Új Ma-
gyarország Fejlesztési terv keretében meg-
valósuló és a NIIFI által megvalósítandó 
program segíthet annak a ténynek az alá-
támasztásában, hogy Magyarország a vi-
lág innovációs és informatikai élvonalában 
helyezkedik el. Ennek a fejlesztésnek a se-
gítségével a magyarországi fiataloknak 
esélyük lesz, hogy „együtt gondolkodjanak 
londoni, New York-i vagy japán kortársaik-
kal” – hangoztatta.

Az államtitkár kijelentette: a program 
segítségével a magyar kutatók, egyete-
mi oktatók és hallgatók „egyenrangúan, 
azonos színvonalú eszközökkel kapcso-
lódhatnak be az európai kutatási-oktatási 
programokba”, mert az intézmények az új 
adathálózati infrastruktúra fejlesztésének 
köszönhetôen a korábbiaknál nagyságren-
dekkel nagyobb számítógépes kapacitás fe-
lett rendelkeznek majd.

Baja Ferenc megjegyezte: a HBONE+ 

informatikai program hozzájárulhat ah-
hoz is, hogy Magyarország ne marad-
jon egycentrumú ország, hiszen a hazai 
vidéki egyetemek és szellemi mûhelyek 
egyenrangú félként kapcsolódhatnak a 
NIIFI által létrehozandó számítógépes 
gerinchálózathoz, amelyre a HBONE+ el-
nevezés utal.

Manherz Károly, az Oktatási és Kultu-
rális Minisztérium szakállamtitkára arról 
beszélt, hogy az úgynevezett szuper-szá-

mítógépes rendszer hozzájárul ahhoz is, 
hogy Magyarország az egységes felsôok-
tatási rendszert kidolgozó bolognai folya-
matba mind jobban bekapcsolódjon, mert 
az egyes egyetemek, fôiskolák hallgatói a 
számítógépes rendszerek segítségével job-
ban tudnak kommunikálni egymással.

Mint elmondta, a fejlesztés eredménye-
it már 2010-ben hasznosítani lehet annak a 
Budapesten és Bécsben rendezendô ünnepi 
konferenciának az elôkészületeiben, amely 
a bolognai folyamat 10 éves jubileumát 
ünnepli majd. A 380 ezer magyarországi 
hallgató a program segítségével csatlakoz-
hat ahhoz a gyors adatátviteli rendszerhez, 
amelyet a HBONE+ biztosít – tette hozzá.

Nagy Miklós igazgató elmondta, hogy 
a program az évtized egyik legnagyobb vo-
lumenû informatikai fejlesztése Magyar-
országon. Hatására a hazai egyetemek, 
kutatóintézetek által használt országos 
informatikai infrastruktúra színvonala el-
éri az európai szintet. A magyar kutatók, 
valamint egyetemi oktatók és hallgatók 
Európa élvonalába tartozó partnereikével 
megegyező infrastrukturális háttér birto-

kában kapcsolódhatnak be az európai ku-
tatási-oktatási programokba. 

Mohácsi János, a NIIFI igazgató-he-
lyettese, a HBONE+ program projektveze-
tôje a sajtótájékoztatón részletesen bemu-
tatta a program elemeit. Kiemelte, hogy 
az európai kutatási hálózattal kompatibilis 
számítógépes rendszerfejlesztést hajtanak 
végre, melynek eredményeként az eddi-
gieknél jóval nagyobb sebességû adatát-
vitel válik lehetôvé. A program keretében 
– többek között – egy 30 helyszínnel össze-

kötött videokonferencia-rendszert is kiépí-
tenek. A kutatási és oktatási együttmûkö-
dési rendszerhez terveik szerint 700 elérési 
pont csatlakozik majd, mintegy 500 intéz-
mény keretein belül. A program résztvevôi 
extrém nagy sávszélességet biztosító kap-
csolatokon keresztül is csatlakozni tudnak 
hazai és külföldi partnereikhez– közölte.

A projektindító rendezvényen Baja Fe-
renc, Manherz Károly és Nagy Miklós em-
léklapot írtak alá.

Dr. Baja Ferenc államtitkár az informatika 
jelentôségérôl és az ezzel kapcsolatos kormányzati 
politikáról, célokról tartott rövid elôadást

A HBONE+ nyitórendezvényére a felsôoktatás, 
a kutatás és az informatika minden területérôl 
érkeztek vendégek

Dr. Manherz Károly, az OKM államtitkára beszédet 
mondott az oktatás és az informatika kapcsolatáról,  
a fejlesztés jelentôségérôl

HBONE+ A VIRTUÁLIS TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁÉRT



Hírlevél Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet
National Information Infrastructure Development Institute 

Dr. Baja Ferenc kormánybiztos, államtitkár, dr. Manherz Károly államtitkár és Nagy Mik-
lós igazgató aláírta a HBONE+ program indítását kinyilvánító Emléklapot

A HBONE+ program ismertetését érdeklôdéssel hallgatták a meghívottak

Az Emléklap aláírói kifejezték azon szándékukat, hogy minden rendelkezésükre álló 
eszközzel elôsegítik a program megvalósulását

A hivatalos programok után kötetlen eszmecsere vette kezdetét

A projekt az Európai Unió támogatásával,  
az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósult meg.


