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ELI Science Park – Inkubátorház fejlesztési 

koncepciója 

Vízió:  az SZTE és gazdasági szereplők együttműködésére 
épülő tudományos és innovációs park létrehozása 

 

 

Közös stratégiák fejlesztése: Az ELI-HU Nonprofit Kft. és a Szegedi 
Tudományegyetem között létrejött együttműködési megállapodás hozzájárul 
ahhoz, hogy a lézerfizikai kutatások áttörést hozzanak több tudományterületen, 
mely új pályára állítja a régió gazdasági fejlesztését. Tervezzük a Lézerek és 
Alkalmazásaik Oktatási klaszter létrehozását az ágazatban intézmények 
munkájának összehangolására. 

 

Az ELI-ALPS Lézerkutató Központ megvalósulásával párhuzamosan tervezett 
Inkubátorház elhelyezkedése ideális ahhoz, hogy a további fejlesztések 
motorjává váljon. 

 

Inkubátor: „Ikonszerű” épületegyüttes létrehozása, amely a tervezett Park kapuja. 
Hatékony menedzsment kialakítása. 

 



Hosszú távú regionális hatás: 

Dél-alföldi növekedési zóna 

Hódmezővásárhely-Szeged tengely 

Nemzetközi minta: a hollandiai Twente Tudáspark 

• A 150 ezres Enschede és a 80 ezres Hengelo között létrehozott 

Twente Tudáspark. 

• A két város hasonló távolságra fekszik egymástól, mint Szeged és 

Hódmezővásárhely.  

• A Twente Egyetem hasonló kategóriát képvisel, mint a Szegedi 

Tudományegyetem. 



Fejlesztési piramis: 

az ELI melletti területek komplex fejlesztése  

Inkubátorház 

(rövid táv) 

ELI-Science Park 

(középtáv) 

Dél-alföldi növekedési zóna 

Hódmezővásárhely-Szeged tengely 

(hosszú táv) 

2 ha terület 

2,5 milliárd beruházás 

90 ha terület 

200 milliárd 

beruházás 

Inkubátorház bruttó alapterület: 6 420 m2 

Inkubátorház nettó alapterület: 5 430 m2 

Beruházási partnerek:  

 MFB Invest Zrt., SZTE, SZMJVÖ, MTA 

SZBK, MFB  

 

 
Stratégiai partnerek:  

 Befektetők, Csongrád Megyei 

Önkormányzat, SZMJVÖ, SZTE, ELI-

HU NKft. 

  Eu. támogatás: TOP, GINOP 



ELI-ALPS Kutatóintézet –az „Agy” 

Küldetés 

Az ELI-ALPS létesítmény a tudományos kutatói és ipari 

alkalmazások területeiről érkező felhasználók 

számára  biztosítja majd a lézerforrásokat és az általuk keltett 

másodlagos fény- és részecske-impulzusok egyedülálló 

kombinációját. A kiemelkedő paraméterekkel rendelkező 

források számos alkalmazási területen kínálnak vonzó 

lehetőségeket. 

 

Technológia 

Ultrarövid impulzusokat szolgáltató fényforrások széles skálája – 

különös tekintettel a koherens extrém-ultraibolya (XUV) és 

röntgensugárzásra, valamint az attoszekundumos impulzusokra 

 



 

 

ELI-ALPS látványterv 



Science Park célok 

• Biztosítja az egyetem és az ipari és piaci szereplők földrajzi 
közelségét. 

• Gazdaságélénkítő hatás a növekedési potenciállal rendelkező, tudás- 
és technológia-intenzív vállalkozások indítására és működtetésére 

– 50-80 vállalkozás 

– 1000-1500 fő foglalkoztatás 

– 12 Mrd Ft GDP hatás, további multiplikátor hatással 

• Tudástranszfer az egyetem, valamint az ipari és piaci szereplők 
között,  

• Tudományos park brand kialakítása az SZTE, Szeged és a Régió 
számára.  

 

A tudományos park siker-kritériumai:  

• Egységes arculatú, meghatározott tudományterületi fókuszok mentén 
szervezett, K+F+I kapacitások letelepíthetőségére szolgáló fejlesztési 
terület.  

• A tudományos park infrastruktúra fejlesztésének első eleme egy 
inkubátorház 

 



 

 

Science Park látványterv 
ELI-ALPS  

Incubator House 



Inkubátorház célok 

Az Inkubátorház üzleti modell kialakításának célja, hogy egy olyan tudományos 

park létrehozását támogassa, amely: 

• az egyetemi tudás, a meglévő, folyamatban lévő és tervezett K+F kapacitás 

fejlesztések figyelembe vételével (orvostudomány, biotechnológia, valamint 

orvosi informatika tudományterületi fókusszal), az aktuális kereslet-kínálati 

viszonyok alapján, racionálisan működtethető infrastruktúrán valósul meg, 

és amely elérhető a helyi K+F intenzív tevékenységet folytató gazdasági 

szereplők részére;  

 

• alkalmas a kiválasztott helyszínen túl egyéb potenciális helyszínre történő 

adaptálásra;  

 

• első lépésként megvalósítva egy jövőben gazdaságosan működtethető 

tudományos parki infrastruktúra alapját képezi;  

 

• potenciális befektetők számára iránymutatást ad a leendő tudományos park 

működési és a betelepülés feltételeiről.  
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Inkubátorház látványterv 



 

 

Az Inkubátorház tervezett elhelyezkedése 

Tervezett projekt: I. – II. ütem együtt. (III. fejlesztési opció) 



Az inkubátor beruházás területi jellemzői 

I. és II. üteme:  

Inkubátor ház (1+ 2 szintes) 

 nettó alapterület: 2 910 m2 

 irodák:      850 m2 

 üzlethelyiségek:     687 m2 

 apartmanok:      450 m2 

Összesen:           1.987 m2 

Labor épület (1+2 szintes) 

 nettó alapterület:  2 520 m2 

 laborok/irodák:   2 016 m2 

 

Mindösszesen:   5430 m2 

 

Telekméret:    20 645m2 
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Az Inkubátor ház tervezett fő funkciói 

I. Ütem 
Földszint: olyan funkciók, ahol fontos szempont a külső megközelítés is, amelyek 

egyrészt a belső átriumból, másrészt az utcáról nyílnak. 

Funkciók: közösségi tér (portával), vendéglátás (kávézó, bár külső-belső terasszal), 
szolgáltatások a betelepülők igényei szerint 

  

Emelet:  

Funkciók: közösségi tér, kiadható területek kisebb, közepes és nagyobb alapterületű 
irodák.  

 ELI-ALPS vendégkutatói számára kutató munkahelyként, valamint vállalkozások, 
cégek számára irodaként vehetők igénybe. Az irodák mérete terveink szerint 
utólagosan is módosítható a bérlői igények ismeretében. 

 

II. Ütem 
Funkciók: kb.15 db bérelhető iroda/apartman, kisebb méretű irodák, melyek tárgyalóként 

is bérelhetők (Az apartmanok – a változó igények szerint – irodákká alakíthatóak és 
fordítva) az ELI-ALPS-ban vagy az ELI-ALPS-nak dolgozó kutatók, és külsősök 
részére, akik rövidebb időszakot töltenek az ELI-ben. 

 

III. Ütem (opció) 
A lehetséges betelepülő partner igényei szerint kialakított iroda tér vagy labor, illetve 

technológiai környezet 

 



Tervezett ütemezés 

I. Projekt előkészítés – 2014 

 

II. Műszaki tervezés – 2015. I. negyedév 

 
III. Finanszírozás, forrásallokáció 

 

IV. Beruházás indulása – 2015. III. negyedév 
 

V. Átadás 2016 vége 

 

A projekt előkészítése, valamint a tervezés a betelepülői szándékok 
nagymértékű figyelembe vételével történik. 

 

Lehetőség van teljes mértékben cégre szabott megoldások (funkciók és 
megjelenés) kivitelezésére. 

 



A betelepülés lehetséges módozatai az 

Inkubátorházban 
 

Kismértékű és standard helyigény esetén – egyszerű helyiség 
bérlet, közösségi helyek közös használatával 

 

Kismértékű speciális igény – egyedi kialakítású és részlegesen 
elkülönített helyiség bérlés, közösségi helyek közös használatával 

 

Nagymértékű standard helyigény (több ezer m2) – önálló épület 
vagy épületrész bérlése, saját vagy közös közösségi hely 
használattal 

 

Nagymértékű speciális helyigény - önálló megjelenésű és 
funkcionalitású, a partner igényei szerint, illetve közreműködésével 
kialakított épület vagy épületrész bérlése 



Beruházási szándékok kiszolgálása a Science 

parkban 
 

Lehetséges terület méret: 2 - 40 ha 

 

Együttműködési módozatok 

• Közös fejlesztő társaság befektetői többséggel 

• Saját beruházás, hosszú távú terület igénybevétellel 

• Terület megvásárlása egyedi konstrukcióban 

 

Lehetséges forrás biztosítás 

• Saját forrás 

• Támogatott forrás (EU, Kormányzat) 

• MFB forrás 



AZ SZTE együttműködési lehetőségei a 

betelepülőkkel 
 

Képzések a felsőoktatási rendszerben, illetve azon kívül 
(kooperatív vagy duál szisztémák) 

 

Kutatás-fejlesztési együttműködések 

 (közös projektek, outsource tevékenységek) 

 

Közös piaci tevékenységek 

 (ELI-ALPS kutatásokra épülő, biotechnológia, anyagtudomány, 
egészségügy, stb.) 

 

Munkaerő toborzás 

 (események, képzések) 

 

Menedzsment aktivitások 

 (klaszterek, innovációs platformok és szervezetek) 

 

 

 

 


