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Összefoglalás

Az Einstein Teleszkóp projekt - amely a közelmúltban közvetlenül is megfi-
gyelt gravitációs hullámok részletes vizsgálatára irányul – egy olyan, jelenleg a 
tervezési fázisában lévő Európai Uniós projekt, amely megvalósulása esetén a 
világ egyik legkiemelkedőbb tudományos beruházása lehet, és amely Magyar-
országot a természettudományos kutatások élvonalába emelheti. A csúcstechno-
lógiával rendelkező kutatóközpont olyan tudományos felfedezések forrása lehet, 
amelyek az egész emberiség számára szolgálhat alapvető és más módon nem 
megszerezhető információval Világegyetemünk keletkezéséről. A beruházás a 
kutatás-fejlesztés-innováció tekintetében kiemelkedő jelentőségű Magyaror-
szág számára. A nemzeti vagyont jelentősen növelő projekt 90%-os támogatási 
intenzitású, a becsült összköltsége elérheti a 4 milliárd Eurót. Megvalósítá-
sa esetén ez a beruházás széleskörű és jelentős gazdasági-társadalmi hatásokat 
generálhat, új fejlődési pályára állíthatja a régiót és erősítheti Magyarország 
innovációs és gazdasági potenciálját.

Kulcsszavak: Einstein Teleszkóp, gravitációs hullámok, területfejlesztés, alap-
vető kutatások, technológiai fejlesztés, innováció.
JEL: O30, Q55, Z32
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The Einstein Telescope Project and its possible impacts  
on regional development

Abstract

The Einstein Telescope Project, that aims at the detailed investigation of the 
gravitational waves, that were directly observed recently - is a Conceptual 
Design Study, funded by the European Union. If fully realized, it may be one 
of the globally leading scientific investments, that may also bring Hungary to the 
forefront of fundamental scientific research. The proposed research infrastructure 
will be equipped with cuttig edge technology and it may be a unique source of 
scientific discoveries that provide fundamental information for humanity as a 
whole, about the origins of our Universe. This project may be of outstanding 
importance for Hungary as far as research, development and innovation is 
considered. When realized in Hungary, this project may increase significantly the 
gross natural assets: the project has an expected 90% EU funding level and its 
estimated total costs may reach 4 billion (4 000 million) EUR. When realized, 
this investment may induce significant and widespread economic and social 
effects, it may redirect North-East Hungary to a new trajectory of development 
and it may strengthen the innovation and economic potential of Hungary.

Keywords: Einstein Telescope, gravitational waves, regional development, 
fundamental research, technological development, innovation 
JEL: O30, Q55, Z32

Bevezetés

Egy régió gazdasági-társadalmi fejlődése szempontjából a fő irányvonalat 
megadó fejlesztési szakpolitikák mellett a legfontosabb befolyásoló ténye-
zők a régióban realizálódó beruházások. Jelen tanulmány fő célja, hogy át-
tekintse az egyik legjelentősebb, jelenleg a tervezés fázisában lévő, európai 
finanszírozású tudományos beruházást, az Einstein Teleszkóp (ET) projektet 
és a projekt várható hatásait Magyarország, az Észak-magyarországi Régió, 
valamint a beruházás szűkebb környezete vonatkozásában, feltételezve, hogy 
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az ET itt valósul meg. A szakmai áttekintést követően3 elemezzük a projekt 
gazdasági-társadalmi hatásait. Az anyag összeállításában nagy segítségünk-
re voltak a hasonló jellegű magyarországi beruházásról, az ELI-ről született 
háttér- és hatástanulmányok. A vizsgálat az ET projekt teljes kiépülésének 
idejére vonatkozik. 

Anyag és módszer

A gravitációs hullámok jelentősége és a közvetlen észlelésükre 
irányuló erőfeszítések

Albert Einstein az általános relativitáselmélet következményeként már 1916-
ban megjósolta a gravitációs hullámok létét. A gravitációs hullám a téridő 
görbületének hullámszerűen terjedő megváltozása, a gravitációs sugárzás pe-
dig a gravitációs hullámok által továbbított energia. A gravitációs hullámok 
lényeges sajátossága, hogy a világegyetemben található objektumok nem 
„árnyékolják le”, azaz nem nyelik el, szemben az elektromágneses jelekkel, 
amelyek elnyelődhetnek.

A gravitációs hullámok tehát mintegy új ablakot nyitnak a világegyetem-
re, mivel az elektromágneses megfigyelésektől független, azokat kiegészítő, 
unikális információforrást jelentenek. Fő asztrofizikai jelentőségük, hogy 
segítségükkel olyan, eddig nem látható objektumokat lehet majd megfi-
gyelni, amelyek vagy nem bocsátanak ki fényt illetve más elektromágneses 
sugárzást (pl. fekete lyukak), vagy ha igen, azokat más objektumok leárnyé-
kolják, elfedik előlünk. Így a gravitációs hullámok vizsgálata az Univerzum-
ban lezajlott olyan kataklizmákról, extrém viszonyokról adhat információt, 
köztük a Világegyetem keletkezése utáni első 300 ezer év történetéről is, 
melyek más csillagászati módszerekkel nem megfigyelhetőek. Ugyanis a Vi-
lágegyetem első 300 000 évében a fényhullámok számára átlátszatlan, opá-
los volt, de a gravitációs hullámok a Világegyetemnek még ebben a korai, 

3  Munkánk területfejlesztési aspektusait a szövegben explicit hivatkozásokkal láttuk el, a 
fizika tudományát érintő területein pedig a szakmai áttekintés a (Csörgő, 2014, 2015) kon-
ferencia előadásokra épít. Munkánk alapjait a projektet bemutató korábbi közlemények és 
előadások (Rácz 2011, 2014a, 2014b, 2014c) , valamint az ET projekt hivatalos dokumentu-
mai (ET 2014, 2015, ET R&D 2015) képezik.
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rendkívül forró és sűrű időszakáról is hírt hoznak (Rácz 2014a, 2014c), ah-
hoz hasonló módon, ahogyan a ködbe borult Mátrában nem lehet látni, de a 
ködben is jól lehet hallani a mátrai utakon jövő-menő gépjárművek közleke-
désének a zaját.

A gravitációs hullámok közvetlen észleléséhez olyan fejlett méréstechni-
ka szükséges, ami nagyon kicsi relatív hosszváltozás (a proton méretének 
ezredrésze) kimutatására is képes. A legnagyobb technikai, technológiai ki-
hívás éppen az, hogy a műszer kellően elszigetelt legyen a külső hatások-
tól, hogy azokat pontosan monitorozni lehessen – ezek a zajok ugyanis olyan 
rezgéseket keltenek, amelyek hamis jeleket eredményezhetnek. A méréseket 
zavaró tényezők annál gyengébbek, minél mélyebben van az ET a Föld fel-
színe alatt, tehát azt érdemes mélyen a felszín alá telepíteni. A zajok egy ré-
szét nehéz árnyékolni és szűrni, a felszín alatti telepítés ezen segít. Hogy ezek 
a zajok hogyan csökkennek a mélységgel, azt további mérések határozhat-
ják meg. Előzetes mérési eredmények szerint – a helyi geológiai viszonyok-
tól függően – a 100 - 1000 m mélységbe történő telepítés megfelelő zajszint 
csökkenéssel járhat (Punturo, 2015 és Vasúth, 2016).

Az 1960-as évek óta folynak próbálkozások a gravitációs hullámok köz-
vetlen megfigyelésére. Az első generációs gravitációs hullám kísérletek célja 
a technológiai fejlesztések ellenőrzése, a közvetlen megfigyelés előkészíté-
se volt. A második generációs gravitációs hullám kísérletek sikeréről, azaz 
a hullámok első közvetlen megfigyeléséről 2016. február 11-én számolt be 
a LIGO és a VIRGO tudományos együttműködések közös cikke (Abbott, 
2016, LIGO 2016a, LIGO2016b). A harmadik generációs gravitációs hullám 
kísérletek, mint az Einstein Teleszkóp, a felfedezés ismeretében a gravitációs 
hullámok tulajdonságainak részletes vizsgálatát célozzák.
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Első generációs gravitációs hullám kísérletek a technológia kifejlesztésére:

• GEO600 (Németország / Nagy-Britannia) (1995-2015)

• VIRGO (Olaszország) (1993-) 

• TAMA (Japán) (1995-2004) 

• LIGO (USA) (1992-)

• LIGO Hanford Obszervatórium, Washington állam,USA

• LIGO Livingston Obszervatórium, Lousiana állam, USA

Második generációs gravitációs hullám kísérletek, melyeknek fő célja a gra-
vitációs hullámok közvetlen észlelése:

• Advanced VIRGO (Olaszország) (2015-) 

• Advanced LIGO (USA) (2015-)

• Advanced GEO600 (Németország) (2015-)

• KAGRA (Japán) (2016-) 

• LIGO India (Együttműködési Nyilatkozat, finanszírozása megkez-
dődött) (2016-)

Tervezett harmadig generációs gravitációs hullám detektor projektek:

• LISA (világűrben)

• Einstein Teleszkóp (ET) Európában, jelenleg a helyszín kiválasztása 
folyik. A három legalkalmasabbnak mért lehetséges helyszíne: Szar-
dínia szigete, Olaszország, Pireneusok, Spanyolország, Mátra Ma-
gyarország. (1. ábra)

A gravitációs hullámok első közvetlen észlelése, és a felfedezés magyar 
vonatkozásai

A gravitációs hullámokat a világon először a LIGO elnevezésű nemzetközi 
tudományos együttműködés által épített advanced LIGO detektorok észlel-
ték 2015. szeptember 14-én. A mérési esemény kiértékelését közlő szakcik-
keket 2016. február 11-én közölte a LIGO és a VIRGO együttműködések 
konzorciuma tudományos szakfolyóiratban (Abbott, 2016, 2. ábra), és a 
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szakcikk megjelenésének a napján nagy nemzetközi sajtótájékoztatón jelen-
tették be, hogy új fejezet kezdődik a Világegyetem kezdeteit feltáró kutatá-
sokban (LIGO 2016a, LIGO 2016b, 2. ábra).

1.ábra: Az előzetes mérések alapján az Einstein Teleszkóp telepítése három helyszínen  
is lehetséges: Szardínia (zöld, ez a legkedvezőbb a 0.2 és 0.5 Hz között ),  

Magyarország (Mátra, kék, a legkedvezőbb 0.5 és 2 Hz között), Spanyolország  
(LSC, lila, legkedvezőbb 2 Hz és 10 Hz között). A színes sávok az előzetes mérések  

hibahatárait jelzik, 10 és 20 Hz között a helyszínek kb. egyformán alkalmasak fizikai  
szempontból az Einstein Teleszkóp telepítésére.

Forrás: Punturo, M (2015)

2 .ábra: A gravitációs hullámok felfedezését a sárgás/zöldes jel mutatja, a sötétkék szín a hát-
tér/zaj jele. A felfedezés a 35-350 Hz frekvencia tartományban történt, ahol nincs publikált 

ET előkészítő mérési adat. 

Forrás: LIGO 2016a, LIGO 2016b, Abbott, 2016
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Több magyar kutatócsoport is részt vesz a LIGO illetve a VIRGO nagy 
nemzetközi tudományos együttműködésekben (LIGO 2016b, Tuczai 2016), 
és ilyen módon magyar kutatók is társszerzői a gravitációs hullámok első 
közvetlen észlelését bejelentő szakcikknek (Abbott 2016). Ezen felfedezést 
közlő cikken az alábbi magyar kutatóintézetek és egyetemek neveit olvashat-
juk örömmel: ELTE, MTA Lendület Asztrofizikai Kutatócsoport, Budapest; 
Szegedi Egyetem, Szeged; MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest. 
Magyar szempontból fontos tudni azt is, hogy a LIGO-ban működik egy 
olyan zajmérő infrahang detektor, melyet a debreceni MTA ATOMKI ma-
gyar kutatói építettek, és azt is, hogy a LIGO-ban vezető szerepet tölt be egy 
magyar kutatókból álló, a Columbia University, New York, NY, USA Fizikai 
Tanszékén dolgozó csoport.

Az Einstein Teleszkóp projekt rövid bemutatása  
és jelentőségének méltatása

Az Einstein Teleszkóp annak a harmadik generációs gravitációs hullám mérő 
nagy kutatási infrastruktúra projektjének a neve, mely jelenleg a koncepcio-
nális tervezési és helyszín kiválasztási szakaszban tart. Az ET olyan kutatási 
nagyberendezés, amely európai együttműködés keretében épülhet meg (ET 
2015, ET 2016, Punturo 2016). 

Az ET már nemcsak a gravitációs hullámok észlelésére, hanem ezen ke-
resztül nagyszámú csillagászati és asztrofizikai, gravitációs hullámok kisu-
gárzásával járó folyamat precíziós megfigyelésére is alkalmas lesz. Tehát az 
ET, ha megépül, várhatóan az egyik legmodernebb, vezető színvonalú aszt-
rofizikai obszervatórium lesz a világon. Az Einstein Teleszkóp segítségével a 
Világegyetemünk keletkezése, az Ősrobbanás utáni első 300 ezer év törté-
nete is megfigyelhetővé válik. Ezért az ET olyan tudományos felfedezések 
forrása lehet, amelyek nemcsak a szűkebb tudóselitnek, a kozmológia és az 
asztrofizika kutatóinak jelentenek nagy lehetőséget, hanem az egész emberi-
ség számára is alapvetően fontos információt nyújthat. A műszer lehetséges 
magyarországi megépítése pedig új távlatokat nyit meg számunkra, hiszen 
új alapokra helyezheti a Világegyetem keletkezésével és a benne elfoglalt he-
lyünkkel kapcsolatos tudásunkat, új fejezetet nyitva ezzel a kutatásokban. 
Segítségével válaszokat kaphatunk a tudományos világot és a laikusokat egy-
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aránt foglalkoztató kérdésekre, például arra, hogy vajon egy vagy több ős-
robbanás volt-e, egyetlen világegyetem van-e, vagy vannak, létezhetnek pár-
huzamos világok, multiverzumok (Punturo, 2015).

Az Einstein Teleszkópnak a jelenlegi tervek szerint három felszín alatti, 
egyenként 10 km-es karja lesz. Ezek a 100-1000 méteres mélységben épü-
lő vízszintes alagutak, amelyekben a hatalmas térigényű berendezések he-
lyet kapnának, egyenlő oldalú háromszög alakban létesülnének. A földalatti 
helyszín és a technikai fejlődés miatt az ET 10-szer érzékenyebb lesz, mint 
a jelenleg működő advanced LIGO és advanced VIRGO műszerek, azaz az 
ET 1000-szer akkora részét tudja majd megfigyelni az Univerzumnak, mint 
amire jelenleg képesek vagyunk.

Az ET projekt célja az, hogy Európa vezető szerepet érjen el a gravitáci-
ós hullámok észlelésében. Ezzel összhangban az EU FP7-es keretprogramja 
támogatta a döntést előkészítő szakasz munkáit. A döntés előkészítéséhez a 
földfelszínen, és a földfelszín alatt 1500 m mélységig végeztek tesztméréseket 
a zajcsökkenés mélységfüggésének megállapítására (Punturo, 2015). 

Az Einstein Teleszkóp helyszínének eldöntésekor a geológiai adottságokon túl, 
fontos szerepet kap a fogadó állam kormányának, tudományt támogató szerve-
zeteinek és kutatóinak összehangolt erőfeszítése. Amennyiben ez sikerrel jár, az 
EU és az EU tagállamok pénzügyi hátterével, mintegy 1-4 milliárd Euró-
ból, 10-12 év alatt egy új, nagy kutatási központ épülhet fel, és az várhatóan 
mintegy 50 évig üzemel majd.  

A beruházás helyszínének kiválasztása és a beruházás ütemezése

Az ET projekt helyszín szelekciójának első eredményét, azaz 11 felmért eu-
rópai helyszín közül a telepítésre legalkalmasabb lehetséges helyszínek meg-
nevezését a Magyar Tudományos Akadémián megrendezett 3. ET Nemzet-
közi Műhelyen jelentették be 2010. november 22-23-án. Ezek szerint három 
földalatti helyszínt jelöltek ki további, várhatóan három évig tartó részletes 
vizsgálatra, mivel bizonyos zavaró, kiküszöbölendő zaj forrása a föld felszíne 
alatt a mélységgel közel exponenciálisan,  a helyi geológiai viszonyoktól füg-
gő módon csökken (Punturo, 2015). A három lehetséges helyszín a Mátra, 
Magyarország, Szardínia, Olaszország és LSC, Pireneusok, Spanyolország. 
Az előzetes mérési eredményeket az 1. ábra összegzi ezeken a helyszíneken. 
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Több magyar kutatócsoport is részt vesz a LIGO illetve a VIRGO nagy 
nemzetközi tudományos együttműködésekben (LIGO 2016b, Tuczai 2016), 
és ilyen módon magyar kutatók is társszerzői a gravitációs hullámok első 
közvetlen észlelését bejelentő szakcikknek (Abbott 2016). Ezen felfedezést 
közlő cikken az alábbi magyar kutatóintézetek és egyetemek neveit olvashat-
juk örömmel: ELTE, MTA Lendület Asztrofizikai Kutatócsoport, Budapest; 
Szegedi Egyetem, Szeged; MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest. 
Magyar szempontból fontos tudni azt is, hogy a LIGO-ban működik egy 
olyan zajmérő infrahang detektor, melyet a debreceni MTA ATOMKI ma-
gyar kutatói építettek, és azt is, hogy a LIGO-ban vezető szerepet tölt be egy 
magyar kutatókból álló, a Columbia University, New York, NY, USA Fizikai 
Tanszékén dolgozó csoport.

Az Einstein Teleszkóp projekt rövid bemutatása  
és jelentőségének méltatása

Az Einstein Teleszkóp annak a harmadik generációs gravitációs hullám mérő 
nagy kutatási infrastruktúra projektjének a neve, mely jelenleg a koncepcio-
nális tervezési és helyszín kiválasztási szakaszban tart. Az ET olyan kutatási 
nagyberendezés, amely európai együttműködés keretében épülhet meg (ET 
2015, ET 2016, Punturo 2016). 

Az ET már nemcsak a gravitációs hullámok észlelésére, hanem ezen ke-
resztül nagyszámú csillagászati és asztrofizikai, gravitációs hullámok kisu-
gárzásával járó folyamat precíziós megfigyelésére is alkalmas lesz. Tehát az 
ET, ha megépül, várhatóan az egyik legmodernebb, vezető színvonalú aszt-
rofizikai obszervatórium lesz a világon. Az Einstein Teleszkóp segítségével a 
Világegyetemünk keletkezése, az Ősrobbanás utáni első 300 ezer év törté-
nete is megfigyelhetővé válik. Ezért az ET olyan tudományos felfedezések 
forrása lehet, amelyek nemcsak a szűkebb tudóselitnek, a kozmológia és az 
asztrofizika kutatóinak jelentenek nagy lehetőséget, hanem az egész emberi-
ség számára is alapvetően fontos információt nyújthat. A műszer lehetséges 
magyarországi megépítése pedig új távlatokat nyit meg számunkra, hiszen 
új alapokra helyezheti a Világegyetem keletkezésével és a benne elfoglalt he-
lyünkkel kapcsolatos tudásunkat, új fejezetet nyitva ezzel a kutatásokban. 
Segítségével válaszokat kaphatunk a tudományos világot és a laikusokat egy-
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 Az előkészítő mérések 20 Hz-nél véget értek. A gravitációs hullámok felfe-
dezése a 35-350 Hz tartományban történt. Az 1. ábra szerint a magyar hely-
szín ígéretesen csökkenő zajszintet mutat, lefelé tart a mért tartomány szélén, 
20 Hz-nél, a spanyol (lila) és a szardíniai helyszín stagnáló vagy a magyarnál 
kissé magasabb (zöld) értéket mutat, de ez a frekvencia függvényében változ-
hat az érdekes tartományban, ezért további LIGO és VIRGO adatok illetve 
előkészítő mérések szükségesek, melyek kiterjednek a 35-350 Hz-es tarto-
mányra is (2. ábra). Ezért is szükséges az előkészítő mérések további folytatá-
sa (1. ábra, 2. ábra).

Az Einstein Teleszkóp és környezete:

Az ET lehetséges magyar helyszíne a Mátra-hegységben, Gyöngyösoro-
szi-Recsk térségében található. A terület természeti adottságai kiválóak abból 
a szempontból, hogy különösen alacsony „szeizmikus zaj” jellemzi a terüle-
tet. Ez azért lehet, mert a Mátra egy gigantikus geológiai lengéscsillapítón 
helyezkedik el. A meglévő bányajáratok ugyan nem hasznosíthatóak közvet-
lenül az ET projekt keretében, azonban létezésük indirekt bizonyíték arra, 
hogy a Mátra alkalmas helyszín a felszín alatti alagútrendszerek létesítésére.

Magyarország a nemzetközi versenytársaihoz, Olaszországhoz és Spanyol-
országhoz képest jelenlegi ismereteink szerint várhatóan kedvezőbb beruhá-
zási környezetet nyújt a projekt számára. A kivitelezés költségei a Magyar-
országon a dél-európaiaknál kedvezőbbek: az alacsonyabb munkabérek, a 
beruházás helyszínének jó megközelítési lehetőségei (lakott terület, a kom-
munális alapinfrastruktúra megléte, autópálya és repülőtér közelsége) miatt 
a várható beruházási költségek a felmerült három lehetséges helyszín közül 
Magyarországon a legalacsonyabbak. 

Fontos előny az MTA Csillagászati és Geológiai Kutatóközpont Piszkéstetői 
Obszervatóriumának közvetlen közelsége, és az ott évek óta működő szeizmo-
lógiai állomás megléte is. A projekt előnyeit tovább növelheti, hogy a beru-
házás tudásközpontjának helyszíne számára adott lehetőségként az Eszterhá-
zy Károly Egyetem új építésű gyöngyösi épületkomplexuma a Károly Róbert 
Campuson, melynek B épülete jelenleg kihasználatlan és kiválóan alkalmas 
nemzetközi színvonalú tudásközpont helyszínére, nemzetközi konferenciák 
megrendezésére. A B épület beruházási értéke közel 1 miliárd Ft.
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A berendezés a földfelszín alatti telepítéssel lecsökkenti az észlelést legin-
kább zavaró alacsony frekvenciás zajokat, infrahangokat. Nem mindegy 
azonban, hogy milyen zajkörnyezetben települ és milyen kőzetek veszik kö-
rül. A pontosabb helyzetelemzéshez további mérésekre van szükség. Az MTA 
Wigner Fizikai Kutatóközpont az említett vizsgálatok elvégzésére 2015-ben 
létrehozta a Mátrai Gravitációs és Geofizikai Laboratóriumot a Gyöngyöso-
roszi bányában és ott nemzetközi összefogással több műszert telepített a 
szükséges geofizikai vizsgálatok elvégzése céljából. A kutatás célja, hogy 
ezeknek a hosszabb szeizmológiai és elektromágneses méréseknek az adatait 
a gravitációs hullám detektor telepítésének szempontjai alapján kiértékelje, 
ezáltal felmérje a zajforrásokat és a kőzetkörnyezetet, modellezze a zajok csil-
lapítását a legújabb kontinuumfizikai elméletek alapján és ehhez kapcsolódó-
an technológiai eljárásokat javasoljon.  

Ez utóbbi tények tükrében elmondható, hogy a recski ércbánya esetleges 
újranyitása az Einstein Teleszkóp projekt további sorsát alapvetően megha-
tározza: a folyamatos bányaműveléssel járó recski zajszennyezés várhatóan 
a csendes szeizmológiai, geológiai környezetet igénylő ET projekttel össze-
egyeztethetetlen.

A beruházás számára szükséges alapinfrastruktúra tehát részben adott, 
másrészt pedig az ET projekt akcióterületéhez közvetlenül és közvetve kap-
csolódó, a térség fejlesztését szolgáló - kiemelt projekt státuszra előterjeszten-
dő - Mátra Régió Fejlesztési Projekt nyújthat támogatást. Ennek a fejlesztési 
projektnek a célja az infrastruktúra fejlesztése mellett a megfelelő vonzerőt 
biztosító turisztikai attrakciók megteremtése és további fejlesztése a Mátrá-
ban és környezetében.

Az ET projekt várható ütemezése:

Az ET projekt aktualitását, mielőbbi megvalósítását sürgetővé tette a gra-
vitációs hullámok közvetlen észlelése 2016 februárjában. Azonban a projekt 
hosszú távú, közel fél évszázados várható futamidejének és a projekt finan-
szírozottságának megfelelően a projekt ütemezése 3-4 évente változhat. 
Az alábbi várható menetrendet az ET projekt vezetőjének, M. Punturónak 
2016-os, a gravitációs hullámok közvetlen észlelésének ismeretében készített 
előadása alapján állítottuk össze (Punturo, 2016).
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 Az előkészítő mérések 20 Hz-nél véget értek. A gravitációs hullámok felfe-
dezése a 35-350 Hz tartományban történt. Az 1. ábra szerint a magyar hely-
szín ígéretesen csökkenő zajszintet mutat, lefelé tart a mért tartomány szélén, 
20 Hz-nél, a spanyol (lila) és a szardíniai helyszín stagnáló vagy a magyarnál 
kissé magasabb (zöld) értéket mutat, de ez a frekvencia függvényében változ-
hat az érdekes tartományban, ezért további LIGO és VIRGO adatok illetve 
előkészítő mérések szükségesek, melyek kiterjednek a 35-350 Hz-es tarto-
mányra is (2. ábra). Ezért is szükséges az előkészítő mérések további folytatá-
sa (1. ábra, 2. ábra).

Az Einstein Teleszkóp és környezete:

Az ET lehetséges magyar helyszíne a Mátra-hegységben, Gyöngyösoro-
szi-Recsk térségében található. A terület természeti adottságai kiválóak abból 
a szempontból, hogy különösen alacsony „szeizmikus zaj” jellemzi a terüle-
tet. Ez azért lehet, mert a Mátra egy gigantikus geológiai lengéscsillapítón 
helyezkedik el. A meglévő bányajáratok ugyan nem hasznosíthatóak közvet-
lenül az ET projekt keretében, azonban létezésük indirekt bizonyíték arra, 
hogy a Mátra alkalmas helyszín a felszín alatti alagútrendszerek létesítésére.

Magyarország a nemzetközi versenytársaihoz, Olaszországhoz és Spanyol-
országhoz képest jelenlegi ismereteink szerint várhatóan kedvezőbb beruhá-
zási környezetet nyújt a projekt számára. A kivitelezés költségei a Magyar-
országon a dél-európaiaknál kedvezőbbek: az alacsonyabb munkabérek, a 
beruházás helyszínének jó megközelítési lehetőségei (lakott terület, a kom-
munális alapinfrastruktúra megléte, autópálya és repülőtér közelsége) miatt 
a várható beruházási költségek a felmerült három lehetséges helyszín közül 
Magyarországon a legalacsonyabbak. 

Fontos előny az MTA Csillagászati és Geológiai Kutatóközpont Piszkéstetői 
Obszervatóriumának közvetlen közelsége, és az ott évek óta működő szeizmo-
lógiai állomás megléte is. A projekt előnyeit tovább növelheti, hogy a beru-
házás tudásközpontjának helyszíne számára adott lehetőségként az Eszterhá-
zy Károly Egyetem új építésű gyöngyösi épületkomplexuma a Károly Róbert 
Campuson, melynek B épülete jelenleg kihasználatlan és kiválóan alkalmas 
nemzetközi színvonalú tudásközpont helyszínére, nemzetközi konferenciák 
megrendezésére. A B épület beruházási értéke közel 1 miliárd Ft.
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2014-2018: A döntést előkészítő munkálatok, azaz a versenyben lévő hely-
színek részletes geológiai, szeizmológiai vizsgálata, a döntés előkészítése első 
szakaszban megtörtént. A három szűkebb listára felkerült helyszín részlete-
sebb kimérése várhatóan 2-3 év időskálát igényel, ezalatt számos még újabb 
gravitációs hullám észlelés válik nyilvánossá és kiderül, hogy milyen frek-
vencia tartományban lesznek a legfontosabb és a leggyakoribb megfigyelések. 
Jelenleg K+F fejlesztési szakaszban van a projekt.

2020-2023: Az ET helyszínének kiválasztása és a helyszín előkészítése, a 
részletes és konkrét építési helyre történő tervezés.

2023-2025: Az ET alagútépítési munkálatainak megindulása, a vákuum-
rendszer kiépítése, a detektorok kiépítése.

2025-2026: Az ET teljes műszerezése, tesztelő mérések, az első adatok 
szolgáltatása, kiértékelése, szükség szerinti finomhangolások az ismert zajfor-
rások kiszűrésére.

2026-: folyamatos természettudományos kutatás és rendszeres fejlesztések 
az újabb generációs műszerek beépítésével

Az Einstein Teleszkóp projekt időskálája a jelentől számítva még legalább 
15 éves előkészítő és építő szakasz után még legalább 50 éves üzemelési sza-
kasz, tehát legalább 65 év. Történelmi ismereteink alapján látható, hogy 
ilyen sokáig egyetlen párt vagy egyetlen politikai berendezkedés sem maradt 
hatalmi pozícióban az elmúlt 200 év során Magyarországon, feltételezhet-
jük, hogy a jövőben is egy időszakosan változó politikai-hatalmi felálláshoz 
célszerű alkalmazkodni. Amennyiben az Einstein Teleszkóp kizárólagos 
pártpolitikai projektként, széleskörű politikai összefogás nélkül indul, akkor 
fennáll annak a veszélye, hogy a projektet indító párt hatalomból való kie-
sése után az indításkor ellenzékként működő, de hatalomra került pártok a 
projektet pártpolitikai indokok alapján ellehetetlenítik, márpedig a sikerhez 
65 éves skálán szükséges a politikai támogatást biztosítani. Ezért az Einstein 
Teleszkóp legalább 65 éves futamidejű projektjének a sikeréhez az is szüksé-
ges, hogy a projektet a lehető legszélesebb körű, a pártpolitikán felülemel-
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kedni képes gazdasági, politikai, társadalmi, technológiai és tudományos 
összefogás igénye mellett valósíthassuk meg, és ezt már a projekt indításakor 
is érvényesítsük.

Az ET projekt várható finanszírozása:

A beruházás teljes időszakában az ET projekt becsült összköltség elérheti a 
4 milliárd Eurót, amely 90%-os támogatási intenzitás mellett vehető igény-
be. A konkrét helyszín kiválasztás hiányában még a legkezdvezőbb feltételek 
mellett is a beruházás költségei elérik az 1 milliárd Eurót. Az alábbi számí-
tások a teljes kiépítettséget és konzervatívabb, 4 milliárd Eurós összköltséget 
veszik alapul és egyelőre előzetes, a jelenlegi ismeretek alapján kapható becs-
lésnek tekinthetőek, melyeket a projekt részleteinek kidolgozása során folya-
matosan frissíteni szükséges (Bozsik, 2000). A számítás alapját a beruházás 
nagyságához mért beruházási munkaerő (~800 fő) állami kasszába történő 
visszatérítései és a működtetés során becsült évi 100.000 fő látogató költé-
se teremti meg. Kiegészítésképpen marginálisan beépítettünk 400 fő kutató 
és hallgató és ugyanennyi szakmai és egyéb asszisztencia átengedett bérének 
költségvetést érintő bevételeit is. A kitermelt bányavagyon tonnánkénti átla-
gárát vettük alapul, zúzott építőkő átlagárszintjén. 

Nagyságrendi becsléseink szerint a beruházás megkezdésétől számított 
várhatóan 9 ± 3 tárgyévet követően térülhet meg a hazai támogatási összeg.  
A teljes beruházás időtartamára kivetítve (10-12 év) 115-120 Mrd forint köz-
vetlen és közvetett bevétel érkezhet a költségvetésbe, a projekt fenntartásá-
nak időszakában óvatos becslések alapján évi mintegy 12-15 Mrd Ft. Ezek 
a bevételek elsősorban adókból, járulékokból, illetékből, új beruházások ha-
tásaként, valamint nemzetközi K+F projektekből származó jövedelmekből, 
beszerzésekből származnak (Ruszkai, 2016).

Becsléseink alapját a beruházás nagyságához mért beruházási munkaerő 
(~800 fő) állami kasszába történő visszatérítései és a működtetés során be-
csült 100.000 fő látogató költése teremti meg. Kiegészítésképpen marginá-
lisan figyelembe vettünk 400 fő kutató és hallgató és ugyanennyi szakmai 
és egyéb asszisztencia átengedett bérének költségvetést érintő bevételeit is. 
Becslésünkben a kitermelt bányavagyon tonnánkénti átlagárát vettük ala-
pul, zúzott építőkő átlagárszintjén, amely feltevésünk szerint nem változik 
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gravitációs hullám észlelés válik nyilvánossá és kiderül, hogy milyen frek-
vencia tartományban lesznek a legfontosabb és a leggyakoribb megfigyelések. 
Jelenleg K+F fejlesztési szakaszban van a projekt.

2020-2023: Az ET helyszínének kiválasztása és a helyszín előkészítése, a 
részletes és konkrét építési helyre történő tervezés.

2023-2025: Az ET alagútépítési munkálatainak megindulása, a vákuum-
rendszer kiépítése, a detektorok kiépítése.

2025-2026: Az ET teljes műszerezése, tesztelő mérések, az első adatok 
szolgáltatása, kiértékelése, szükség szerinti finomhangolások az ismert zajfor-
rások kiszűrésére.

2026-: folyamatos természettudományos kutatás és rendszeres fejlesztések 
az újabb generációs műszerek beépítésével

Az Einstein Teleszkóp projekt időskálája a jelentől számítva még legalább 
15 éves előkészítő és építő szakasz után még legalább 50 éves üzemelési sza-
kasz, tehát legalább 65 év. Történelmi ismereteink alapján látható, hogy 
ilyen sokáig egyetlen párt vagy egyetlen politikai berendezkedés sem maradt 
hatalmi pozícióban az elmúlt 200 év során Magyarországon, feltételezhet-
jük, hogy a jövőben is egy időszakosan változó politikai-hatalmi felálláshoz 
célszerű alkalmazkodni. Amennyiben az Einstein Teleszkóp kizárólagos 
pártpolitikai projektként, széleskörű politikai összefogás nélkül indul, akkor 
fennáll annak a veszélye, hogy a projektet indító párt hatalomból való kie-
sése után az indításkor ellenzékként működő, de hatalomra került pártok a 
projektet pártpolitikai indokok alapján ellehetetlenítik, márpedig a sikerhez 
65 éves skálán szükséges a politikai támogatást biztosítani. Ezért az Einstein 
Teleszkóp legalább 65 éves futamidejű projektjének a sikeréhez az is szüksé-
ges, hogy a projektet a lehető legszélesebb körű, a pártpolitikán felülemel-
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jelentősen a projekt építési, alagútfúrási első szakasza alatt. Azonban számos 
olyan tényező nem ismert, amely a pontosabb becsléshez szükséges lenne, 
ilyen például az alagútfúrási időszak hossza, ami alatt a kitermelt bányava-
gyon járulékait figyelembe lehet venni, becslésünk nem tartalmazza a nem-
zetközi finanszírozásban megvalósítandó üzemeltetési, működtetési költsége-
ket sem, melyeket a CERN működtetéséhez hasonlóan a tagországok éves 
tagdíjfizetéseiből lenne célszerű finanszírozni, megkötendő, jelenleg ismeret-
len nemzetközi szerződések alapján. Ezért a várható megtérülési idő ponto-
sabb becsléséhez a projekt kibontakozásával párhuzamosan, az aktuális fejle-
ményeket figyelembe vévő számításokat rendszeresen aktualizálni frissíteni 
kell (Ruszkai, 2016).

Az ET várhatóan 2018-ban kerülhet fel az ESFRI (European Strategy Fo-
rum on Research Infrastuctures) által támogatásra javasolt projektek listájá-
ra, annak legközelebbi frissítésekor. Ekkor közel 10 új projekt indítására lesz 
lehetőség. Mivel az ESFRI projekt listára való felkerüléshez három EU tagál-
lamának kormányzati kötelezettségvállalása szükséges, a projekt a Visegrádi 
4-ek közös erőfeszítése esetén jelentős lendületet kaphat. Az ET Obszervató-
rium finanszírozása 2020-ban kezdődhet meg, melynek lehetséges forrása az 
ERDF (European Regional Development Funds), mely a Cseh Köztársaság, 
Magyarország és Románia közös, 3 helyszínes ELI projektjét már jóváha-
gyott döntések alapján mintegy 850 millió EUR értékben finanszírozza. 

Az ET projekt egyes fázisaihoz szükséges beruházási összegek: 

A döntés előkészítési szakaszt (2008-2011, a CDR elkészítése) az Európai 
Unió FP7 keretprogramja finanszírozta, 3 millió Euro összegben. Az Eins-
tein Teleszkóp (ET) koordinációját végző European Gravitational Observa-
tory, az EGO átszervezésével, European Research Infrastructure Consorti-
um (ERIC) szervezésével tervezik biztosítani. A beruházás teljes időszakában 
az ET becsült összköltsége, kiépítettségtől és helyszínválasztástól függően 
várhatóan 1-4 milliárd Euro. A projekt magyarországi megvalósításához az 
önerő biztosítása, kormányzati szerepvállalás szükséges. A projekt mintegy 
90 % EU támogatási intenzitás mellett valósulhat meg.
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Ha nem a Mátrában valósulna meg az ET detektor, az ET alrendszerei-
nek gyártására irányuló technológiai fejlesztések önmagukban is hosszútá-
vú, kedvező megtérüléssel járó K+F befektetésre adnak lehetőséget, mind a 
LIGO, mind VIRGO, mind pedig az ET detektorok kapcsán. Azonban a 
terep zajszintjének meghatározására, szeizmológiai mérésekre költött össze-
gek sikertelen pályázat esetén elvésznek. Ezen költségek viselését az EGO-val 
közös, EU pályázati forrásokból célszerű biztosítani

Partnerek, kapcsolódási pontok 

Az ET széleskörű nemzetközi kutatási, fejlesztési és innovációs összefogást 
igényel és generál (ET 2015, ET R&D 2015). Az Einstein Teleszkóp felépí-
tése valamennyi szomszédos ország, elsősorban a V4-es országok tudásbázi-
sának fejlődését és együttműködését serkenti. A hazai természettudományos 
és műszaki egyetemeken kívül Lengyelország, Szlovákia, Csehország tudo-
mányos intézetei, finommechanikai, precíziós és informatikai vállalkozásai 
is érdekeltté válhatnak a projekt megvalósításában. Az ET technológiai és 
tudományos húzóhatását a V4-nél szélesebb, teljes EU régióban is kifejtheti.

Az ET nemzetközi főpartnere az EGO, az European Gravitational Obser-
vatory, az ET koordinátora. Jelenleg az ET projekt számos nemzetközi szer-
vezet utitervében szerepel, mint például GWIC, ASPERA, OECD. Az ET 
projekt kapcsolódik a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteihez 
(MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA Atommag Kutatóintézet, Deb-
recen) és egyetemeinkhez (Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem, Eszterházy Károly Egyetem, Szegedi Egyetem). 

Az Einstein Teleszkóp Projekt magyarországi koordinátora az MTA Wig-
ner Fizikai Kutatóközpont.

Eredmények – Az Einstein Teleszkóp Projekt várható hatásai

A beruházás mind nagysága, mind tudományos jelentősége miatt új gazda-
sági-társadalmi pályára állíthatja a beruházás közvetlen környezetén kívül az 
Észak-magyarországi régiót és országos hatásai is kiemelkedő jelentőségűek 
lehetnek.
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ményeket figyelembe vévő számításokat rendszeresen aktualizálni frissíteni 
kell (Ruszkai, 2016).

Az ET várhatóan 2018-ban kerülhet fel az ESFRI (European Strategy Fo-
rum on Research Infrastuctures) által támogatásra javasolt projektek listájá-
ra, annak legközelebbi frissítésekor. Ekkor közel 10 új projekt indítására lesz 
lehetőség. Mivel az ESFRI projekt listára való felkerüléshez három EU tagál-
lamának kormányzati kötelezettségvállalása szükséges, a projekt a Visegrádi 
4-ek közös erőfeszítése esetén jelentős lendületet kaphat. Az ET Obszervató-
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ERDF (European Regional Development Funds), mely a Cseh Köztársaság, 
Magyarország és Románia közös, 3 helyszínes ELI projektjét már jóváha-
gyott döntések alapján mintegy 850 millió EUR értékben finanszírozza. 

Az ET projekt egyes fázisaihoz szükséges beruházási összegek: 

A döntés előkészítési szakaszt (2008-2011, a CDR elkészítése) az Európai 
Unió FP7 keretprogramja finanszírozta, 3 millió Euro összegben. Az Eins-
tein Teleszkóp (ET) koordinációját végző European Gravitational Observa-
tory, az EGO átszervezésével, European Research Infrastructure Consorti-
um (ERIC) szervezésével tervezik biztosítani. A beruházás teljes időszakában 
az ET becsült összköltsége, kiépítettségtől és helyszínválasztástól függően 
várhatóan 1-4 milliárd Euro. A projekt magyarországi megvalósításához az 
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Gazdasági hatások

Az Einstein Teleszkóp közvetlen gazdasági és közvetett gazdaságfejlesztő- 
gazdaságélénkítő hatásai sokrétűek és szerteágazóak. A beruházás számos 
tudományos, műszaki, ipari és gazdasági húzóágazat megjelenését jelentené 
hazánkban, a szűkebb és tágabb régióban is (Dinya 2014).

A hasonló kaliberű nagyberuházásokkal (mint pl. CERN LHC) szerzett 
tapasztalat azt bizonyítja, hogy az ilyen volumenű csúcsberendezések terve-
zése, építése és működtetése a környék gazdasági fejlődésének motorjává vá-
lik (Dusek 2015). 

A beruházás jelentős számú hazai kivitelezőt hoz kedvező helyzetbe. Ezzel 
kapcsolatos igen lényeges tényező a stabil munkahelyteremtés. A kivitelezés 
ideje alatt hozzávetőlegesen 1200 embernek ad munkát, majd az elkészült lé-
tesítmény és a hozzá kapcsolódó látogatóközpont megközelítően 800-900 főt 
foglalkoztat. Külön előnye a projektnek a stabil munkahelyteremtés, hiszen 
hosszú távú üzemeltetéssel (50-65 év) számolhatunk.

A létesítmény kivitelezéséhez és működtetéséhez kapcsolódik a kreatív, 
világszínvonalú iparágak megjelenése: pl. vákuumtechnika, lézerfizika, mű-
szertechnika és az informatika területén.

Közvetett hatásként értékelhető a szolgáltató szektor megerősödése. A ku-
tatói jövedelmek vásárlóerőparitáson a nyugat európai jövedelmekkel egyen-
lők, magyar viszonylatban nagyon magasak. Így az alkalmazottak nagyobb 
jövedelme miatt nagyobb helyi költés realizálódik. Elsősorban a magas hoz-
záadott értékű szolgáltatások iránti kereslet részaránya emelkedik meg.

A projekt további EU-s fejlesztési források bevonzását is serkenti, amely to-
vább erősíti a térség és a régió gazdasági jelentőségét. Külön ki kell emelni a 
tudáskoncentrációból származó pozitív imázs vonzó hatását, valamint a vál-
lalkozási kedv erősödését.

Az Einstein Teleszkóp gazdasági hatásai között jelentkezik a beruházás 
színteréhez és a kutatóközponthoz szorosan kapcsolódó turizmus kialakulása 
és fellendülése, amely a térségben már meglévő attrakciók iránti érdeklődést 
is emeli. Emellett természetesen célirányos turisztikai érkezések is realizálód-
ni fognak az ET és kutatóbázisa irányába: mind a laikus turisták, mind pe-
dig a szakirányú látogatók (konferenciaturizmus, szakmai turizmus) száma 
emelkedni fog. A hasonló nagyságú genfi hadronütköztető (CERN LHC) 
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évente igen jelentős számú turistát fogad. A vezetett túrákon résztvevő láto-
gatók  száma 100 000-hez közelít évente, az összes látogatók száma évi  200 
000 – 300 000 fő. (Jende, 2014).

Társadalmi hatások

A beruházás jelentős mértékű pozitív társadalmi hatásokat indukál. Az elő-
rejelzések alapján a következő évtizedekben a globális munkapiaci trendek 
nyertesei a fejlett gazdaságokban várhatóan a magas végzettségűek lesznek. 
A réteg nagyfokú mobilitással és magasabb igényekkel rendelkezik, viszont 
egy térség fejlődésének felhajtóerői is lehetnek (Kürtösi 2015). A beruházás 
környezetében a kvalifikált munkaerő betelepülése mellett a helyi foglal-
koztatottak aránya is növekedni fog, amely a magasabb bérekkel együttesen 
az életszínvonal emelkedését eredményezi. Az alapinfrastruktúra fejlesztése 
mellett a projekt emeli a nem gazdasági jellegű beruházások, intézményi fej-
lesztések (óvoda, iskola) mértékét is. A beruházással párhuzamosan annak 
környezetében felélénkül az ingatlanpiac, az ingatlanok értéke növekszik.  
A térség megnövekedett tudományos-szellemi potenciálja, tudásbázisa javít-
ja az itt tanuló gyermekek lehetőségeit és emeli továbbtanulási és későbbi 
szakmai esélyeiket (Dinya 2014). A projekt eredményeképpen interkulturális 
kapcsolatok alakulhatnak ki, a lakosság toleranciája, elfogadása javulhat.

Mindezen tényezők együttesen emelik az itt élők társadalmi jólétét, és az 
eddigi kedvezőtlen trendet megfordítva a projekt hatásaként munkaerő beá-
ramlással számolhatunk (Dinya 2014). 

Hatásai a tudományos életre és a felsőoktatásra

A projekt eredményeképpen jelentősen megnövekedhet Magyarország nem-
zetközi tudománypolitikai súlya. A beruházáshoz kapcsolódóan hosszútávon 
működő világszínvonalú komplex tudományos-innovációs központ jöhet létre, 
hasonlóan a szegedi ELI projekthez. A tudományos élet mellett a térség közép 
és felsőoktatási intézményei is nyertesei lehetnek a projektnek (Kürtösi 2015).

A tudás- és technológiatranszfer, spin-off cégek létrejötte, a tudáskoncent-
rációból származó pozitív imázs vonzó hatást gyakorol társadalmi és gazda-
sági tekintetben is.
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vább erősíti a térség és a régió gazdasági jelentőségét. Külön ki kell emelni a 
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lalkozási kedv erősödését.

Az Einstein Teleszkóp gazdasági hatásai között jelentkezik a beruházás 
színteréhez és a kutatóközponthoz szorosan kapcsolódó turizmus kialakulása 
és fellendülése, amely a térségben már meglévő attrakciók iránti érdeklődést 
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Az ET tevékenységének nemzetközi jellegéből adódóan az egész világból 
Magyarországra vonz kutatási kapacitásokat  és Magyarországon tart kuta-
tókat, akik az ET hiányában a világ valamelyik más országában lévő kuta-
tóintézetben dolgoznának, illetve a szakterületen külföldön dolgozó kutatók 
számára hazatérési, együttműködési lehetőséget teremtene. Ennek várható 
hatását a CERN (Jende 2014) és az ELI adatainak és hatásainak további 
részletes elemzése (Dusek 2015, Székelyhidi 2015)  alapján szükséges lenne 
pontosabban megbecsülni.

Mind a térség középfokú szakképzési intézményei (új képzések), mind pedig 
a gimnáziumok (specializálódás) számára is széleskörű lehetőségeket biztosít a 
projekt a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok szélesítése révén. 

A beruházás közvetlen hatást gyakorol Magyarország műszaki és termé-
szettudományos profilú felsőoktatási intézményeinek specializáltságára, 
amely versenyelőnyt jelent nemzetközi viszonylatban. Igen jelentős tudomá-
nyos és képzési előrelépésre tehetünk szert elsősorban a precíziós fizika, az 
anyagtudományok, a matematika, a csillagászat, és az informatika területén. 
A beruházás összekapcsolható az ELI lézerkutató fejlesztéseivel, mivel az 
Einstein teleszkóp a lézeres interferencia mérési módszerét alkalmazza.

A projekt jelentős hatást gyakorol a fővárosi valamint az észak-magyaror-
szági egyetemek profiltisztítására, kutatási és képzési struktúrájuk megerősí-
tésére. A Budapesti Műszaki Egyetem, a Wigner Kutatóközpont, az Eszter-
házy Károly Egyetem képzése és a Miskolci Egyetem műszaki, informatikai 
és természettudományos képzései nemzetközi szinten is jelentős érdeklődésre 
számíthatnak. Ezek közül kiemelt jelentőséggel bírnak az Eszterházy Károly 
Egyetem egri és gyöngyösi campusain folyó természettudományos és infor-
matikai képzések.

Területi hatások

A területi hatások a beruházás nagyságából és jellegéből fakadóan alapve-
tően nemzetközi, országos és regionális szinten értelmezhetők. Az Eins-
tein Teleszkóp projekt megvalósítása markáns térstruktúra változással jár 
együtt, mivel olyan iparágak letelepedését és megerősödését jelenti hazai 
viszonylatban, amely a következő 40-60 év fejlődési folyamataira alapvető 
hatást gyakorolnak.
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Regionális hatások

Regionális hatások tekintetében a gazdaság, társadalom, környezet hármasát 
lehet elsősorban kiemelni. Az Einstein Teleszkóp beruházás erőteljes gazda-
ságélénkítő hatása elősegíti a hazai technológiai KKV-k és szoftverfejlesztő 
cégek tartós megerősödését, valamint a kapcsolódó külföldi működőtőke be-
áramlását. Olyan technológiaintenzív térszerkezet kialakulása várható, amely 
Budapest, Miskolc, Debrecen gazdasági tengely felzárkózását indítja el Euró-
pa legfejlettebb régióihoz. Az ET, továbbá a régió gazdaságára jellemző autó-
gyártáshoz kapcsolódó vállalatok, technológiaintenzív ipar/ kutatásfejlesztés 
és a precíziós magyar mezőgazdaság képesek szavatolni az Észak-magyaror-
szági régió polgárainak életminőségét, a minőségi munkaerő hazatérését és a 
fenntartható gazdaságfejlesztést. Tehát az Észak-magyarországi régió számá-
ra kitörési pontot jelent a kevésbé fejlett helyzetű besorolásból.

Az Einstein Teleszkóp rendkívül nagy hatású, regionálisan és EU szint-
jén is jelentős projekt. Várhatóan a V4 országok szintjén lehetne létesítését 
a kormányzatok összefogásával biztosítani. Léptéke indokolttá teszi az út-
hálózat fejlesztését a Krakkót az M3 autópályával összekötő, észak-déli út-
vonalon, a régi borostyán-út egyik szakaszának felélesztésével, várhatóan a 
Krakkó-Besztercebánya-Salgótarján-Hatvan útvonalon. Egy ilyen új autópá-
lya csomópont Hatvanban nem csak a tudományos és kulturális, hanem az 
iparfejlesztésre és a kereskedelemre is rendkívül pozitív hatást gyakorolhat.

Egri központtal új egyetem jött létre 2016 júliusától, az Eszterházy Károly 
Egyetem. Egy ilyen új egyetem számára a közelében létrejövő EU nagybe-
rendezés óriási pozitív hatást jelenthet: a világ vezető kutatóinak napi szintű 
jelenléte, a fizikai, informatikai, matematikai, és az alkalmazott vákuum-
technológiai és lézertechnológiai kutatások fejlesztése, illetve rendkívül nagy 
tudományos hatású kutatásokba való közvetlen, helyi szintű bekapcsolódás 
óriási tudományos lehetőség az új, egri központú Eszterházy Károly Egyetem 
számára is.

Az ET projekt nem csupán az Eszterházy Károly Egyetem, hanem a többi 
közeli hazai egyetem (Debreceni Egyetem, ELTE, Szegedi Egyetem) fiziku-
sai és informatikusai számára, valamint a Miskolci Egyetem geológusai és 
geofizikusai számára is új, óriási lehetőségeket jelentenek. Új tudományos 
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Az ET tevékenységének nemzetközi jellegéből adódóan az egész világból 
Magyarországra vonz kutatási kapacitásokat  és Magyarországon tart kuta-
tókat, akik az ET hiányában a világ valamelyik más országában lévő kuta-
tóintézetben dolgoznának, illetve a szakterületen külföldön dolgozó kutatók 
számára hazatérési, együttműködési lehetőséget teremtene. Ennek várható 
hatását a CERN (Jende 2014) és az ELI adatainak és hatásainak további 
részletes elemzése (Dusek 2015, Székelyhidi 2015)  alapján szükséges lenne 
pontosabban megbecsülni.

Mind a térség középfokú szakképzési intézményei (új képzések), mind pedig 
a gimnáziumok (specializálódás) számára is széleskörű lehetőségeket biztosít a 
projekt a hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatok szélesítése révén. 

A beruházás közvetlen hatást gyakorol Magyarország műszaki és termé-
szettudományos profilú felsőoktatási intézményeinek specializáltságára, 
amely versenyelőnyt jelent nemzetközi viszonylatban. Igen jelentős tudomá-
nyos és képzési előrelépésre tehetünk szert elsősorban a precíziós fizika, az 
anyagtudományok, a matematika, a csillagászat, és az informatika területén. 
A beruházás összekapcsolható az ELI lézerkutató fejlesztéseivel, mivel az 
Einstein teleszkóp a lézeres interferencia mérési módszerét alkalmazza.

A projekt jelentős hatást gyakorol a fővárosi valamint az észak-magyaror-
szági egyetemek profiltisztítására, kutatási és képzési struktúrájuk megerősí-
tésére. A Budapesti Műszaki Egyetem, a Wigner Kutatóközpont, az Eszter-
házy Károly Egyetem képzése és a Miskolci Egyetem műszaki, informatikai 
és természettudományos képzései nemzetközi szinten is jelentős érdeklődésre 
számíthatnak. Ezek közül kiemelt jelentőséggel bírnak az Eszterházy Károly 
Egyetem egri és gyöngyösi campusain folyó természettudományos és infor-
matikai képzések.

Területi hatások

A területi hatások a beruházás nagyságából és jellegéből fakadóan alapve-
tően nemzetközi, országos és regionális szinten értelmezhetők. Az Eins-
tein Teleszkóp projekt megvalósítása markáns térstruktúra változással jár 
együtt, mivel olyan iparágak letelepedését és megerősödését jelenti hazai 
viszonylatban, amely a következő 40-60 év fejlődési folyamataira alapvető 
hatást gyakorolnak.

ACTA CAROLUS ROBERTUS 6 (2)



138

centrum, új és világszínvonalú, fejlett technológiák jelennének meg a tech-
nológiai fejlettsége alapján elmaradottnak, felzárkóztatandónak számító 
Észak-Magyarország régióban.

Országos hatások

Hazai szinten elkezdődik a magas innovációs képességgel rendelkező ipar-
ágak, kutató és oktatóhelyek szakosodása a teleszkóp fejlesztési és működ-
tetési igényeinek kielégítéséhez. A kapcsolt vállalkozások és kutatóhelyek 
hazánk szinte valamennyi régiójában növekedést generálnak, elsősorban az 
Észak-magyarországi, a Közép-magyarországi, Észak-alföldi és Dél-alföldi 
régiókban. A fejlesztés új lendületet ad a természettudományos és műszaki 
képzés népszerűségének emeléséhez. A teleszkóp nemzeti szinten már a kez-
detekben várhatóan mintegy 2-3000 új munkahely létrejöttét támogathatja, 
amelyek fenntartását több évtized alatt várhatóan folyamatosan biztosítja. 

V-4 Visegrádi Országok 

Fontos látni, hogy a Visegrádi 4-ek, azaz a V-4 országaiban viszonylag kevés 
EU szintű tudományos nagyberuházás valósul meg, melyre pozitív példa a 
párját ritkító ELI lézerfizikai kutatóközpont létrehozása, mely megvalósulási 
helyszínei közül 2 helyszín, a Cseh Köztársaság és Magyarország tartozik a 
V4-ek együttműködésébe. 

Az ET projekt a Visegrádi országok számára kölcsönös gazdasági és tu-
dományos előnyöket jelent, valamint a napjainkban egyre szorosabbá váló 
együttműködés újabb jelentős állomása lehet. A lengyel partnerség elősegíti 
az észak-déli irányú közlekedési folyosó megerősítését (Hatvan-Krakkó au-
tópálya), amely Szlovákia számára is előnyt jelent. Valamennyi Visegrádi or-
szág jelentős tudás- és technológiai potenciállal rendelkezik, amelyek a pro-
jekt előkészítésében és kivitelezésében kulcsfontosságú tényezők. A cseh és 
lengyel bányászati technológia mellett a cseh vákuumtechnológiai ipar is a 
projekt erősségeit növelné.

Az Einstein Teleszkóp megépítésének hazai jelentősége növeli a Visegrá-
di országok versenyképességét az alap és alkalmazott tudományok területén, 
valamint komplementer jelleggel előnyösen érinti az ELI lézerközpontok 
kapcsolódó kutatási kezdeményezéseit is.

Az Einstein teleszkóp projekt és lehetséges hatásai a területfejlesztésre
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Európai hatások 

A korábban tudományos és műszaki színvonalára, technológiai fejlettségére 
méltán büszke Európa lemaradóban van a tudományos nagyprojektek és a 
technológiai fejlesztés területén. Ez jól látható Japán, India és Kína, Korea 
előre töréséből, Ázsia növekvő részarányában a Nobel-díjak területén, amely 
az USA stagnálása és az EU térségének hanyatlása mellett történik meg.  
A gravitációs hullámok kutatása terén ez az első észlelést végző második ge-
nerációs LIGO, a tőle időben lemaradó, de hasonló technológiával műkö-
dő második generációs VIRGO közötti különbségben, és a technológiailag 
legfejlettebb, de jelenleg még konstrukciós szakaszban lévő japán KAGRA  
detektorok közötti vetélkedésben nyilvánul meg. Az ET projekt Európa ver-
senyképességének a záloga ezen a technológai-tudományos szakterületen. 
Ezért elemeztük a projekt erősségeit és gyengeségeit, lehetőségeit és a megva-
lósítására leselkedő veszélyeket egy úgynevezett SWOT analízis kereteiben. 
Ennek eredményeit a 2. táblázat tartalmazza. 
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dományos előnyöket jelent, valamint a napjainkban egyre szorosabbá váló 
együttműködés újabb jelentős állomása lehet. A lengyel partnerség elősegíti 
az észak-déli irányú közlekedési folyosó megerősítését (Hatvan-Krakkó au-
tópálya), amely Szlovákia számára is előnyt jelent. Valamennyi Visegrádi or-
szág jelentős tudás- és technológiai potenciállal rendelkezik, amelyek a pro-
jekt előkészítésében és kivitelezésében kulcsfontosságú tényezők. A cseh és 
lengyel bányászati technológia mellett a cseh vákuumtechnológiai ipar is a 
projekt erősségeit növelné.

Az Einstein Teleszkóp megépítésének hazai jelentősége növeli a Visegrá-
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Az Einstein teleszkóp projekt és lehetséges hatásai a területfejlesztésre ACTA CAROLUS ROBERTUS 6 (2)
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2. táblázat Az ET projekt SWOT analízise

ERŐSSÉGEK
•	 Egyediség: a világon egyedülálló 

csúcstechnológiával rendelkező 
kutatóközpont

•	 90%-os EU-s támogatási intenzitás,
•	 1-4 milliárd Eur költségvetés
•	 Hosszú távon tervezhető üzemeltetés 

(minimum 50 év)
•	 V4-es országok együttműködésére épít
•	 A versenytársakhoz képest jelenleg kedvezőbb 

beruházási környezet
•	 Az MTA kutatóközpontjainak közeli jelenléte 

(Piszkéstetői Csillagászati Obszervatórium, 
Mátra Gravitációs és Geofizikai  
Laboratórium)

•	 Magyar intézményes részvétel a kutatásokban
•	 Kedvező megközelítés (repülőtér 1 óra, M3 

autópálya)
•	 Csúcstechnológa meghonosítása 
•	 Társadalmi fejlettség szintjének jelentős 

emelkedése
•	 A magyar társfinanszírozás megtérül
•	 A gyöngyösoroszi bánya évi 1 milliárd Ft 

állami támogatást igénylő környezetvédelmi 
támogatásának kiváltása, a szennyezett bá-
nyavíz forrásának feltárásával és ET projekt 
miatt amúgy is szükségessé váló felszíni kive-
zetésével.

LEHETŐSÉGEK
•	 Kiemelkedő kutatási lehetőségek: az 

Ősrobbanás utáni eddig ismeretlen 
300 ezer év is tanulmányozhatóvá 
válik

•	 Növekszik Magyarország nemzetközi 
tudománypolitikai súlya

•	 Felsőoktatási színvonal specializált 
minőségemelése 

•	 Hazai és nemzetközi területfejlesztési 
hatások 

•	 Hazai és nemzetközi turizmus 
erőteljes élénkülése

•	 Határon átnyúló innovációs térség 
kialakulása

•	 Társadalmi fejlettség szintjének 
jelentős emelkedése

•	 A kutatások végeztével az esetlegesen 
feltárt érckészlet hozzáférhetővé válik.

•	 50-60 évre stabil munkahelyteremtés 
közvetlenül kb 1200 fő részére, 
közvetve további 800-900 fő részére.

•	 Tudástranszfer, modern iparágak 
megtelepedése pl vákuumtechnika, 
lézerfizika, műszertechnika és az 
informatika területén

•	 Az Nemzeti Intelligens Szakosodási 
Stratégia (S3) céljainak hiánytalan 
elérése

GYENGESÉGEK
•	 Relatíve kevés idő áll rendelkezésre a 

döntéshozatalig (2018)
•	 A projekt egyelőre alacsony ismertsége
•	 Alacsony hatásfokú hazai és nemzetközi 

tudományos lobbitevékenység
•	 Információáramlás hiánya
•	 Jelentős infrastruktúrafejlesztési igény
•	 Összefogás hiánya
•	 Tájékoztatás hiánya, gyenge marketing
•	 Kb. 100 mrd Ft önerő – kormányzati 

kötelezettségvállalás szükséges

VESZÉLYEK
•	 Recski rézércbánya lehetséges 

újranyitása
•	 A versenytársak erősödő lobbiereje
•	 A szükséges infrastruktúra 

fejlesztésekhez jelenleg nem áll 
rendelkezésre forrás

•	 A projekt elnyerése szempontjából 
kevésbé kedvező geofizikai mérések 
lehetősége

Az Einstein teleszkóp projekt és lehetséges hatásai a területfejlesztésre
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Összefoglalás

Az Einstein Teleszkóp projekt jelenleg a világ egyik legkiemelkedőbb, hely-
színszelekciós és tervezési fázisban tartó, hosszú távú tudományos nagybe-
ruházása. A projekt lehetséges magyarországi helyszíne kedvező helyi, regi-
onális és országos adottságokkal rendelkezik. Megvalósulása esetén az ET 
projekt új fejlődési pályára állíthatja a szűkebb beruházási helyszínen kívül 
az Észak-Magyarországi Régiót is. A projekt egyik legfontosabb erőssége, 
hogy a létesítmény hosszú távú üzemeltetésével számolhatunk, amely gazda-
sági-társadalmi stabilitást képes biztosítani a térségnek. A beruházás kiemel-
kedő lehetőséget nyújt a széleskörű nemzetközi együttműködések kiépítése 
szempontjából a tudományos és a gazdasági szférában egyaránt, amelynek 
hatására egy határaink átívelő innovációs térség alakulhat ki.

Köszönetnyilvánítás

A cikk szerzői hálásan köszönik Ruszkai Csabának, az Eszterházy Károly 
Egyetem Innorégió Tudásközpontjának igazgatójának segítségét és privát 
közlését az ET projekt megtérülésével kapcsolatos számítások területén. Sze-
retnénk köszönetet mondani Ván Péternek és Vasúth Mátyásnak a kézirat 
gondos és alapos átolvasásáért, építő megjegyzéseikért. Köszönetet mondunk 
a LIGO és a VIRGO nagy nemzetközi tudományos együttműködés vala-
mennyi magyar tagjának, és kívánjuk hogy munkájuk további jelentős tudo-
mányos felfedezésekhez, és az ET projekt sikeréhez is vezessen.
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•	 A versenytársakhoz képest jelenleg kedvezőbb 

beruházási környezet
•	 Az MTA kutatóközpontjainak közeli jelenléte 

(Piszkéstetői Csillagászati Obszervatórium, 
Mátra Gravitációs és Geofizikai  
Laboratórium)

•	 Magyar intézményes részvétel a kutatásokban
•	 Kedvező megközelítés (repülőtér 1 óra, M3 

autópálya)
•	 Csúcstechnológa meghonosítása 
•	 Társadalmi fejlettség szintjének jelentős 

emelkedése
•	 A magyar társfinanszírozás megtérül
•	 A gyöngyösoroszi bánya évi 1 milliárd Ft 

állami támogatást igénylő környezetvédelmi 
támogatásának kiváltása, a szennyezett bá-
nyavíz forrásának feltárásával és ET projekt 
miatt amúgy is szükségessé váló felszíni kive-
zetésével.

LEHETŐSÉGEK
•	 Kiemelkedő kutatási lehetőségek: az 

Ősrobbanás utáni eddig ismeretlen 
300 ezer év is tanulmányozhatóvá 
válik

•	 Növekszik Magyarország nemzetközi 
tudománypolitikai súlya

•	 Felsőoktatási színvonal specializált 
minőségemelése 

•	 Hazai és nemzetközi területfejlesztési 
hatások 

•	 Hazai és nemzetközi turizmus 
erőteljes élénkülése

•	 Határon átnyúló innovációs térség 
kialakulása

•	 Társadalmi fejlettség szintjének 
jelentős emelkedése

•	 A kutatások végeztével az esetlegesen 
feltárt érckészlet hozzáférhetővé válik.

•	 50-60 évre stabil munkahelyteremtés 
közvetlenül kb 1200 fő részére, 
közvetve további 800-900 fő részére.

•	 Tudástranszfer, modern iparágak 
megtelepedése pl vákuumtechnika, 
lézerfizika, műszertechnika és az 
informatika területén

•	 Az Nemzeti Intelligens Szakosodási 
Stratégia (S3) céljainak hiánytalan 
elérése

GYENGESÉGEK
•	 Relatíve kevés idő áll rendelkezésre a 

döntéshozatalig (2018)
•	 A projekt egyelőre alacsony ismertsége
•	 Alacsony hatásfokú hazai és nemzetközi 

tudományos lobbitevékenység
•	 Információáramlás hiánya
•	 Jelentős infrastruktúrafejlesztési igény
•	 Összefogás hiánya
•	 Tájékoztatás hiánya, gyenge marketing
•	 Kb. 100 mrd Ft önerő – kormányzati 

kötelezettségvállalás szükséges

VESZÉLYEK
•	 Recski rézércbánya lehetséges 

újranyitása
•	 A versenytársak erősödő lobbiereje
•	 A szükséges infrastruktúra 

fejlesztésekhez jelenleg nem áll 
rendelkezésre forrás

•	 A projekt elnyerése szempontjából 
kevésbé kedvező geofizikai mérések 
lehetősége
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