
Viselkedésélettani kutatások. A helypreferencia 
problematikája. 

 
A környezetben megtalálható ingerek lehetnek vonzóak, taszítóak illetve semlegesek az állat 

számára. A vonzó illetve taszító hatásoknak mértéke, erőssége is van, melyet motivációs értéknek 
nevezünk. A pozitív motivációs érték vonzó, míg a negatív taszító ingerre utal. A semleges ingereknek 
a motivációs értéke nulla. Az ingerek motivációs tulajdonságának magatartási szinten is jól láthatók a 
jelei. A pozitív motivációs értékű, vonzó ingerek megközelítő, míg a negatív motivációs értékű, taszító 
ingerek elkerülő/elhárító viselkedést váltanak ki. Fontos hangsúlyoznunk, hogy a motivációs érték 
tulajdonképpen nem az inger saját tulajdonsága, az adott érték állatonként különbözhet, mivel a 
hozzárendelést az állat idegrendszere, illetve annak megfelelő területei végzik el, és így az érték 
nagyban függhet az állatok egyéni sajátosságaitól, eltéréseitől. A kutató számára valamely inger 
motivációs értékének megállapítása, egy adott állat esetében, elsősorban az állat magatartásának 
megfigyelése útján lehetséges. Egy-egy inger általános értelemben vett vonzó illetve taszító hatása 
nagyszámú megfigyelés alapján állapítható meg, de ekkor is csak statisztikai értelemben érvényes 
módon. Nem csupán egyes ingerek, hanem inger-komplexumok, sőt cselekvések/cselekvéssorok is 
rendelkezhetnek az állat számára motivációs értékkel, így tehát a fentebbi megállapítások ezekre is 
érvényesek. A motivációs érték egyrészt függ az állat belső, homeosztatikus állapotától1, másrészt 
értéke tanulás révén is megváltozhat [1]. Ez utóbbit nevezzük megerősítésnek. Abban az esetben, ha 
egy inger motivációs értéke nő, akkor pozitív, míg ha csökken, akkor negatív megerősítésről 
beszélünk, függetlenül attól, hogy mi volt a kiindulási érték. Megerősítő lehet valamely pozitív vagy 
negatív motivációs értékkel bíró inger. A természetes megerősítőkre példa a táplálék, a folyadék 
(általában pozitívak), illetve valamely fájdalmas inger (negatív).2 Nem csak természetes ingerek 
lehetnek megerősítő hatásúak, hanem bizonyos kémiai anyagok, drogok is. A helyet/környezetet 
tekinthetjük úgy is, mint adott ingerek megfelelő elrendezésben lévő összességét. Bármely 
helypreferencia kialakulásának lényege, hogy valamilyen pozitív megerősítővel történő társítás 
hatására egy bizonyos helynek megváltozik a motivációs értéke pozitív irányba, tehát az állat számára 
vonzóbb lesz a kondicionálás (társítás) előtti értékhez viszonyítva.  

A helypreferencia teszt egy széles körben alkalmazott magatartási paradigma, mellyel 
különböző kémiai anyagok pozitív megerősítő hatását szokták vizsgálni [2]. A paradigma mögött az az 
alapvetően nem elvetendő elképzelés áll, hogy a vizsgált kémiai anyag jutalmazó hatása esetén az 
állat azt a helyet fogja preferálni, ahol az anyaggal történő társítás során tartózkodott. Kissé 
pszichologizált megfogalmazásban az anyag aktuális hatásaként az állat a benne indukált kellemes 
érzést társítja (összekapcsolja) azzal a hellyel, ahol a beadáskor tartózkodott. Ha a szubjektív faktort 
ki akarjuk hagyni a jelenség magyarázatából, akkor visszatérve a bevezetőben említettekhez azt 
mondhatjuk, hogy az adott hely motivációs értéke az anyag hatására megváltozott, vonzó hatásúvá 
válik. A helypreferencia tesztnek több változata is ismert, jelen tanulmányban az általunk is 

1 Ilyen állapot lehet például az éhség, amely jelentősen befolyásolja a táplálék motivációs értékét és megerősítő 
hatását. 
2 Fontos megjegyeznünk, hogy egy inger megerősítő hatása és motivációs értéke szoros összefüggésben vannak 
egymással.   
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alkalmazott open field alapú paradigmát fogom ismertetni. Ez utóbbi esetben a kísérleti apparátus 
tulajdonképpen egy kör alakú (hengeres) open field berendezés, melyet négy negyed-mezőre, 
kvadránsra osztunk. Az egyes kvadránsok falán cue-k (ingerek) segítik az állatok tájékozódását, hogy 
könnyebben el tudják különíteni az egyes kvadránsokat egymástól (diszkrimináció). Kiemelt 
fontosságú, hogy a kísérleti apparátus minél homogénebb legyen, egyes részeire ne alakuljon ki 
előzetes preferencia, ennek érdekében fontos az egyenletes megvilágítás (sötétebb helyeket jobban 
kedvelik a patkányok). A kísérlet az úgynevezett habituációs üléssel kezdődik, melynek során az állat 
szabadon mozoghat a kísérleti apparátus teljes területén. A habituáció során mérjük az egyes 
kvadránsokban eltöltött időt, és ennek alapján választjuk ki azt a kvadránst, amely a leginkább 
semleges az állat számára. Erre azért van szükség, mert az előzetesen vonzó illetve taszító kvadráns 
esetében nehezebb a helypreferenciát kimutatni. A kiválasztott kvadráns lesz az úgynevezett 
kondicionáló kvadráns. A kondicionálások (társítások) száma kutatócsoportonként változhat, a 
legelterjedtebb a két-három társítás. A kondicionálások során a kvadránsokat plexilemez segítségével 
fizikailag is elválasztjuk egymástól, az állat csak a kondicionáló kvadránsban mozoghat szabadon, 
ahová a vizsgálni kívánt kémiai anyag beadását3 követően azonnal, vagy pár perccel később helyezzük 
be. A teszt ülés során - ekkor már nincs anyagbeadás - ismét lehetővé teszik az állat számára a szabad 
átjárást az egyes kvadránsok között. A potenciálisan kialakult helypreferencia mérése ekkor történik. 
A tradicionális paraméter, amelyben a helypreferencia leginkább megmutatkozik, a kondicionáló 
kvadránsban eltöltött idő. Lehetséges, bár inkább csak kiegészítő paraméterek még a kondicionáló 
kvadráns keresztezéseinek, illetve az itt történő orientációs magatartási mintázatok (ágaskodás, 
szaglászás) a száma. A kialakult helypreferencia tehát abban nyilvánul meg, hogy az állat a kísérleti 
apparátusba helyezését követően (amely sohasem a kondicionáló kvadránsba történik) megközelíti, 
majd belép a kondicionáló kvadránsba, és idejének nagy részét ott tölti a teszt során. A kondicionáló 
kvadránsban töltött időt sokszor helytelenül azonosítják a helypreferenciával, pedig - bár igaz, hogy 
ez utóbbi lehetséges jele a kialakult helypreferenciának - előbbinek az utóbbitól eltérő okai is 
lehetnek [3]. A következőben ezeket ismertetem röviden: 

- Incentív-vezérelt viselkedés: Egy olyan hely, illetve inger-komplexum, amely korábban 
valamely pozitív megerősítővel volt párosítva, vonzó lesz az állat számára. Eszerint a 
helypreferencia tulajdonképpen nem más, mint egy pavlovi kondicionálás, melyben a 
megerősítő a nem-kondicionált, azaz feltétlen inger (US). A megközelítő magatartás az US 
saját válasza (UR), és a kondicionálás során ez a válasz hozzákapcsolódik a környezethez, mint 
ingerek adott elrendezéséhez (CS), s így a társítás után ez utóbbiak (tehát a CS) is ki fogják 
váltani a választ (CR), vagyis a megközelítő magatartást. Ehhez kapcsolódik az úgynevezett 
kondicionált megerősítés, vagy jutalmazás elmélete, amely szerint a társítás után a 
környezet, illetve annak ingerei a megközelítést nem mint CR-t váltják ki, hanem a pozitív 
megerősítés során maguk is pozitív motivációs értéket nyernek, és ez által célszerűen 
megközelítendővé válnak.  A két megközelítés bár azonos alapokon nyugszik, de igen jelentős 
különbség van közöttük. Az előbbi szerint a helypreferencia nem más, mint egy egyszerű 
inger-válasz összekapcsolódás, míg az utóbbi alapján az inger önmaga is megerősítővé válik. 

- Operáns kondicionálás: A kondicionáló kvadránsban spontán megjelenő viselkedés 
valószínűsége megnő a megerősítő hatására. Az operáns kondicionálás alapfeltétele, hogy a 
viselkedés/viselkedéssor a megerősítővel egyidejű, vagy azt megelőző legyen. A teszt során a 

3 A beadás változatos módon történhet: intraperitoneálisan, intravénásan, subcután, 
intracerebroventrikulárisan, illetve intracerebrálisan is.  
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kondicionáló kvadránsba visszakerülő állat a kondicionáló kvadráns úgynevezett 
diszkriminatív stimulusainak kontrollja alatt (értsd, amíg azok hatása alatt áll) a 
megerősödött viselkedést/viselkedéssort hajtja végre ismételten. Láthatjuk tehát, hogy 
ebben az esetben, a környezet ingerei és az adott cselekvéssor között jön létre és erősödik 
meg a kapcsolat. 

- Kondicionált drog-hatás: Ez a hatás nagyon sokban hasonlít az első kategóriához, hiszen 
ebben ez is a pavlovi kondicionálás esete, ahol az US (beadott kémiai anyag) saját válaszát 
(UR) kondicionáljuk. Ugyanakkor ez esetben a CR nem egy általános megközelítő válasz, 
hanem az US által indukált specifikus válaszok valamelyike, melyek összekapcsolódnak a 
kondicionáló kvadráns ingereivel (CS), és ilyen módon kondicionált válaszokká alakulnak (CR). 
A teszt során, ha az állat visszatér a kondicionáló kvadránsba, akkor az ottani ingerek hatása 
alá kerül, és a kondicionált viselkedés ismétlésébe kezd. Előfordulhat, hogy ez a viselkedés 
nem teszi lehetővé az állat számára, hogy elhagyja a kondicionáló kvadránst. Ennek 
ellenkezője is megtörténhet, amire kiváló példa a pszichostimulánsok által kiváltott fokozott 
lokomotoros aktivitás, ami a kondicionáló kvadráns elhagyására késztetheti az állatot, ezzel 
eltakarva az esetlegesen kialakult kondicionált helypreferenciát. 

A kondicionáló kvadránsban töltött idő megnövekedésében tehát több ok is közrejátszhat, 
ugyanakkor ezek mindegyike visszavezethető vagy a pavlovi, vagy az operáns kondicionálásra. Fontos 
azonosság közöttük, hogy a társítások során valamely inger-válasz (S-R tanulás) kapcsolat alakul ki. A 
kettő között az egyik legfontosabb különbség, hogy míg az előbbinél a megerősítő saját válasza, addig 
az utóbbinál valamely spontán viselkedés alakul környezeti ingerek által kiváltott válasszá. A sorba 
egyedül a pavlovi kondicionálásnak az az esete nem illik bele, melynek során a környezeti inger 
pozitív motivációs értéket nyer a megerősítés során. Saját álláspontunk is ez utóbbival azonos, 
miszerint a megerősítés lényege - anélkül, hogy tagadnánk az S-R kapcsolat képzésének fontosságát - 
a motivációs érték változása. Hangsúlyoznom kell, hogy a fentebb említett lehetőségek együttesen, 
bármely kombinációban előfordulhatnak. Ez azért lényeges, mert a környezet ingerei például az 
operáns kondicionálás esetében is nyerhetnek pozitív motivációs értéket.  

Kevés hangsúlyt fektetnek általában arra, hogy megfigyeljék az állatok viselkedését a 
kondicionálások során, pedig ez igen nagy segítségünkre lehet a kondicionáló kvadránsban töltött idő 
megnövekedése okának felderítésében. A helypreferencia kialakulásának alapvetően két 
komponense van, a beadott anyag aktuális motivációs hatása (mármint a kondicionálások alatt), és 
ennek a kapcsolatnak az idegrendszerben történő rögzülése (konszolidáció). Csak a motivációs és a 
konszolidációs feltétel együttes teljesülése esetén alakul ki helypreferencia (ezt tapasztaljuk a teszt 
során). Fentebb már láthattuk, hogy van olyan eset, amikor a beadott anyagnak nem egy általános 
motivációs, hanem valamilyen specifikus hatása (kondicionált drog-hatás), illetve amikor nem az 
anyag hatása, hanem az állatnak valamely spontán viselkedése konszolidálódik az idegrendszerben. 
Mindkét esetben a kondicionálások során az állat egy mozdulata/cselekvéssora - összehasonlítva a 
habituációval és a kondicionálások alatt a kontroll csoporttal – egyre gyakoribbá válik, és a teszt 
során visszahelyezve a kísérleti apparátusba ismételten jelentkezik, amennyiben az állat a 
kondicionáló kvadráns ingereinek a hatása alá kerül. Így tehát megfigyelve a kondicionálások alatt az 
állat viselkedését, könnyen elválaszthatjuk az operáns kondicionálást illetve a kondicionált drog-
hatást az incentív-vezérelt viselkedéstől. Ez utóbbival ugyanakkor nehezebb dolgunk van, mivel 
minden esetben a teszt során megközelítő magatartás képében jelenik meg. A kérdés az, hogy a 
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megközelítő magatartás a kondicionálások során miként jelenik meg. Feltételezhetjük, hogy a 
beadott kémiai anyag hatása a kondicionálások során egyenletesen jelen van. A bindrai motiváció 
definíciójából kiindulva, az anyag által keltett aktuális motivációs állapot az idegrendszer aspecifikus 
aktiváltsági állapota, ebből kiindulva pedig az állatnak valamilyen aspecifikus, általános 
magatartásmintázatot kell mutatnia (mint amilyen a megközelítő magatartás is). A legkézenfekvőbb 
az exploratív viselkedésmintázat megjelenése, a szaglászás és az ágaskodások számának 
megemelkedése. Azt állítjuk tehát, hogy a beadott anyag aktuális hatása egy általános aktíváltsági 
állapot, melynek magatartási jele a fokozott exploratív magatartás, melynek mértékével arányos az 
anyag motivációs értéke. Az incentív-vezérelt viselkedés első esetében a kondicionáló kvadráns 
ingerei csak magával a viselkedési mintázattal kerülnek kapcsolatba, és ez a kapcsolat rögzül az állat 
idegrendszerében. A második esetben pedig a környezet ingereihez a beadott anyag motivációs 
értéke asszociálódik, s ennek kapcsán vagy emellett képes lesz a megközelítő magatartásmintázat 
kiváltására. Ugyanakkor ezzel nem oldottuk meg az incentív-vezérelt viselkedés két típusának 
elkülönítését. Az egyetlen lehetőségünk az egyszerű kondicionált válasz és motivációs értékkel bíró 
kondicionált inger megközelítésének elkülönítésére pontosan a kettő közötti lényegi különbségből 
adódik. Az előbbi esetben az inger bár kivált megközelítő magatartást, de nincsen motivációs értéke, 
míg az utóbbinak igen, és így önmaga is megerősítő hatásúvá válhat valamely kondicionálás során. 
Ennek alapján, a helypreferencia teszt elvégzése után ki kell mutatnunk, hogy a kondicionáló 
kvadráns mint inger-komplexum maga is megerősítő hatású. A következőkben azt szeretném 
bemutatni, hogy kísérleteink során miként találkoztunk a fentebb említett teoretikusnak tűnő 
problémák egy részével. 

Olds és Milner elektromos öningerlési kísérlete mutatott rá arra, hogy az állat a kísérleti 
apparátusba helyezve rendszeresen visszatér, illetve sok időt tölt az ingerlést kiváltó pedál közelében 
[4]. Ez volt az elektromos öningerlés hatására kialakuló helypreferencia első példája. A későbbiekben 
kimutatták, hogy az elektromos öningerlés elsősorban olyan területeken hatásos, melyek direkt vagy 
indirekt módon fokozzák a ventrális tegmentális area dopaminergiás neuronjainak aktivitását [5].  Az 
elektromos öningerlés mellett bizonyos agyterületeken kémiai öningerlés is kiváltható dopaminnal 
illetve agonistáival (direkt agonista), vagy olyan anyaggal, amely a dopamin szintet növeli (indirekt 
agonista). Általában azokon az agyterületeken, ahol az elektromos, illetve kémiai öningerlés 
kiépíthető, direkt illetve indirekt dopamin agonistákkal helypreferencia is kiváltható. Ezen 
agyterületek közé tartozik a bazális előagy területen elhelyezkedő ventrális pallidum (VP) is, mely 
vizsgálatunk tárgya volt. Kimutatták, hogy ventrális pallidumban elektromos öningerlés építhető ki 
[6], melyet szisztémásan adott dopamin antagonisták csökkentenek [7]. A VP-ba adott kokain illetve 
amfetamin (pszichostimulánsok, indirekt dopamin agonisták) helypreferenciát váltanak ki [8], a VP 6-
OH-dopaminos léziója megakadályozza ennek kialakulását [9]. Kimutatták, hogy a kokain 
többszörösére emeli a dopamin szintet a VP-ban [9]. Ezen kísérletek alapján azt a következtetést 
vonhatnánk le, hogy a dopamin a VP-ba adva helypreferenciát indukál. Ennek kissé ellentmond, hogy 
a kokain által a VP-ban kiváltott helypreferencia kialakulását az opiát antagonista naloxon majdnem 
teljesen eliminálja [10]. Kérdés tehát, hogy a fentebbi megfogalmazásban helyes-e a 
következtetésünk. A dopamin receptorokat D1-es és D2-es típusú alcsoportba oszthatjuk 
szerkezetük, az általuk aktivált jelátviteli út és elhelyezkedésük alapján. A VP-ban mind a két receptor 
altípus megtalálható. Arra kerestük a választ, hogy a VP dopamin receptorainak aktivációja valóban 
kialakít-e helypreferenciát. Kísérleteinkben az SKF38393 D1 dopamin receptor agonistát és a 
quinpirol D2 dopamin receptor agonistát alkalmaztuk három-három dózisban (0,1 µg, 1,0 µg és 5,0 
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µg), fiziológiás sóoldatban oldva. Mindkét esetben a kontroll csoport a vivőanyagot kapta. A kísérlet 
menete a fentebb, az elméleti részben már ismertetett eljárás szerint zajlott. A tradicionális 
helypreferencia paramétert, tehát a célkvadránsban töltött időt mérve a D1, illetve a D2 dopamin 
receptor agonista egyik dózisa sem váltott ki helypreferenciát. Fontosnak tartottuk annak a 
vizsgálatát, hogy a kondicionálás alatt volt-e az agonistáknak exploratív magatartást fokozó (esetleg 
csökkentő) hatása. Megállapítottuk, hogy sem a D1, sem a D2 dopamin agonista magatartási szinten 
nem váltott ki motivációs hatásokat.  Az adatok további elemzése során arra lettünk figyelmesek, 
hogy – bár a célkvadránsban töltött időben nem találtunk különbséget – az 1,0 µg D2 dopamin 
receptor agonistával kezelt csoportban a teszt során megnőtt a kondicionáló kvadráns 
keresztezéseinek száma. Első látásra ebből arra következtettünk, hogy az állatok fokozott 
orientatív/exploratív magatartást mutatnak a kondicionáló kvadráns irányába. Annak eldöntésére, 
hogy az adott viselkedés specifikus-e a kondicionáló kvadránsra, megvizsgáltuk, hogy az összes 
keresztezések számához hogyan viszonyul a célkvadráns keresztezések száma. Az eredmények azt 
mutatták, hogy az állatok átlagosan ugyanannyit léptek be a kondicionáló, mint a többi kvadránsba, 
vagyis a jelenség inkább tűnt megemelkedett lokomotoros aktivitásnak. Ezt támasztotta alá a teszt 
során az állatok által megtett út hossza is, amely a 1,0 µg D2 dopamin agonista kezelt csoportban 
jelentősen nagyobb volt, mint a kontroll csoportban. Ekkor még megmaradt annak a lehetősége, 
hogy a lokomotoros aktivitás növekedése valójában nem más, mint egy általánosan megnövekedett, 
az egész kísérleti apparátusra irányuló explorációs aktivitás4. Ezt a sztereotip magatartások 
(elsősorban ágaskodás) elemzése nem támasztotta alá, viszont a jelenség idői dinamikája - eleinte 
megemelkedett, majd fokozatosan csökkenő aktivitás - igen. Elképzelhetőnek tartottuk, hogy az 
általunk megfigyelt jelenség esetlegesen nem más, mint kondicionált drog-hatás, de  miután Gong és 
Neil kimutatták, hogy quinpirol 1,0 µg-ja  a VP-ba injektálva nem okoz motoros aktivitás változást 
[11], ezért ez igen valószínűtlennek tűnt. Valóban, a kondicionálások során sikerrel reprodukáltuk az 
általuk kapott eredményeket, ami a quinpirol különböző lokomotoros hatásait illeti. Felmerült annak 
a lehetősége, hogy a kondicionálás során esetlegesen más okból és/vagy spontán alakult ki 
megnövekedett lokomotoros aktivitás, és az anyag ezt mintegy rögzítette (operáns kondicionálás). 
Csakhogy a kondicionálás sebességre és megtett útra vonatkozó paramétereinek vizsgálata azt 
mutatta, hogy a csoportok között nem volt jelentős eltérés. Az elméleti bevezetőben nem 
számoltunk egy lehetőséggel, méghozzá azzal, hogy az adott anyag a kondicionálás alatt nem okoz 
megfigyelhető magatartási változást, de az idegrendszerben olyan strukturális és/vagy funkcionális 
változásokat indukál, amelyeknek a teszt során már látható jele van az állat viselkedésében. Jelenleg 
tehát nem tudjuk megmagyarázni ezt a jelenséget, de az nagyjából biztosnak tűnik, hogy a D1 illetve 
a D2 dopamin receptorok aktivációja nem vált ki helypreferenciát.  

Az irodalmi adatok és eredményeink alapján látjuk, hogy mind az opiát, mind a dopamin rendszer 
aktivációja a VP-ban szükségszerű, de nem elégséges feltétele a kokain indukálta helypreferencia 
kialakulásának. Korábbi, tanulási paradigmákban végzett kísérleteinkből tudjuk, hogy a VP-ba  adott, 
a helypreferenciában is alkalmazott dopamin agonistáknak memória konszolidációt fokozó hatása 
van. Mindezek alapján feltételezhetjük, hogy a kokain a VP-ban az aktuális motivációs hatást az opiát 
rendszeren keresztül hozza létre, míg ennek konszolidációját a megemelkedett dopamin szint 
biztosítja. Köszönhetően az elméleti bevezetőben már említett aktuális motivációs és a 

4 Ennek oka lehet például az, hogy az állat nem képes beazonosítani a kondicionáló kvadránst, így a pozitív 
motivációs érték az egész apparátushoz kötődik, ami az egészre kiterjedő exploratív magatartásban nyilvánul 
meg. 
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konszolidációs hatás szétválásának a VP szintjén, elfogadható, hogy a helypreferencia kialakulásának 
valóban mind a dopamin, mind az opiát rendszer aktiválódása szükségszerű, de nem elégséges 
feltétele. Az irodalmi és saját eredményeink alapján ezen interpretáció tűnik a legvalószínűbbnek. 
Ugyanakkor, miután kombinált kezelést nem végeztünk, előfordulhat, hogy az D1 illetve a D2 
dopamin receptor agonista önmagában nem hatékony, csak együttesen képesek helypreferenciát 
kialakítani. Bár a funkcionális együttműködést a két receptor mediálta folyamatok között nem tudjuk 
kizárni, mindazonáltal ez viszonylag valószínűtlen, mivel elektrofiziológiai adatok támasztják alá, hogy 
a VP-ban a két receptor között nincs interakció, mert nem azonos sejtpopuláción helyezkednek el 
[12]. A kérdést véglegesen csak dopamin adásával lehetne eldönteni.   

 Reményeim szerint rövid tanulmányomban sikerült rámutatnom a helypreferencia, illetve a 
helypreferencia teszt alkalmazásának elméleti és gyakorlati problémáira, nehézségeire, a tapasztaltak 
megfelelő értelmezésére. Ma még nem értjük teljesen a motiváció, a megerősítés és a tanulás 
idegrendszeri mechanizmusait, de azt gondolom, hogy a helypreferencia teszt, kellő körültekintéssel 
alkalmazva, fontos eszköz lehet a kutató számára ezek felderítése során. 

               Dr. Péczely László Zoltán 

 

A kutatás az Európai Unió és Magyarország támogatásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 
azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program” című kiemelt projekt keretei 
között valósult meg. 
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