
Itt van az otthonunk is

Citizens’ Space
ESA állampolgári vitafórum 
2016-os kiadás 

A ROSETTA KALANDOS TÖRTÉNETE GYEREKEKNEK, KÉPEKKEL ILLUSZTRÁLVA

Csatlakozzon az 
űrről folytatott 
párbeszédhez!

Tudományos fantasztikum 
Egy nap műholdak nélkül 

Munka, mezőgazdaság  
Űr a mindennapi életben

Elővigyázatosan kezelendő! 
Pillantás a bolygónkra 
és kihívásaira 

A kutató és az űrhajós 
Jean-François Clervoy 
és Raphaël Domjan

Tudományos fantasztikum 
Egy nap műholdak nélkül 

Munka, mezőgazdaság  
Űr a mindennapi életben

Elővigyázatosan kezelendő! 
Pillantás a bolygónkra 
és kihívásaira 

A kutató és az űrhajós 
Jean-François Clervoy 
és Raphaël Domjan



2 Szerkesztőség

„Számítunk Önre!” 
Üdvözöljük az Állampolgári vita: Európa és az űr c. rendezvény résztvevőit!
Amikor a 22 tagállam képviselői megválasztottak az ESA főigazgatójának, 
kifejeztem abbéli vágyam, hogy előmozdítsuk az összes érintett fél részvételével 
folytatott párbeszédet, és megnyissuk a világűrt a szélesebb közönség felé. 
Az Állampolgári vita ezt a szándéknyilatkozatomat ülteti át a gyakorlatba 
azzal, hogy kiterjeszti a párbeszédet a legkülönfélébb életutat bejáró európai 

polgárokra. Ez nem csupán egy felmérés. A 
lebonyolítást úgy alakítottuk ki, hogy valódi 
párbeszéd alakuljon ki, mely során meghallgatjuk 
a kérdéseket és a felmerülő aggályokat, és - ami 
még talán ennél is fontosabb - a párbeszédben 
részt vevők elvárásait, vágyait és álmait is.
Szeptember 10-én az ESA 22 tagállamából több 
mint 2000 ember gyűlik össze, hogy részt vegyen 
az eseményen.
Ez valóban masszív kezdés lesz. Kiemelt 
figyelemmel hallgatjuk meg az Önök véleményét 
arról, hogy mit jelent az űr a mindennapi 

életünkben, illetve milyen ihletforrásként szolgál. Az esemény előkészítésében 
részt vállaló szervezőkkel együtt magam is nagyon várom, hogy nyomon 
követhessem a beszélgetéseket, illetve megismerjem azok eredményeit.
Végezetül, szeretnék köszönetet mondani, hogy az Állampolgári vitán való 
részvételüknek köszönhetően közreműködnek a jövőbeli európai űrprogramok 
útjának feltérképezésében.

Jan Woerner 
az ESA főigazgatója

4. Kettős interjú
Raphaël Domjan kutató 
és Jean-François Clervoy 
űrhajós

7. Kiemelt hírek 
Tagállamok, iparágak, 
állampolgárok...  
10 űrszereplő együtt

11. Ember vagy gép 
Egymás vetélytársai 
vagy egy nyerő 
kombináció?

15. Nagytakarítás: 
Hogyan tehetnénk 
tisztább hellyé az űrt?

22. A nagy kérdés
Miért megyünk az 
űrbe? A szakértő 
válaszol

A „Citizens’ Space” a Missions Publiques és az ESA közös kiadványa az Állampolgári vita: Európa és az űr c. rendezvényhez. Felelős kiadó: Yves Mathieu, Missions 
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Felfedezés 3 

Mi is pontosan a világűr?

„Űrnek” nevezünk minden olyan területet, 
amely a földfelszíntől számított 100 
km-es magasság felett helyezkedik el. 
Ez az a környezet, amelyben a bolygók, 
az égitestek, a sötét anyag és egyéb 
kozmikus anyagok mozognak. Az emberi 
faj is fellépett erre a végtelen színpadra, 
hiszen a Szputnyik-1 1957-es fellövése 
óta mintegy 6600 műholdat állítottak 
pályára. Ezek közül mintegy 3600 
továbbra is a pályáján kering, és 1100 
még mindig működőképes… A műholdak 
és űrszondák különféle célokra 
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20 milliárd km távolságra található! 
Eközben kék bolygónk környezetében is 
folyamatosan monitorozzuk a keringő 
űrszemetet. Mintegy 17 000 db, 10 
cm-nél nagyobb objektumot követünk 
nyomon, miközben hozzávetőleg  
700 000 db. 1 cm-nél nagyobb űrszemét 
kering a bolygónk körül. Jurij Gagarin 
1961-es utazása óta több mint 550 
emberi lény „tette be a lábát” az űrbe. 
18-an tragikus körülmények között 
elhunytak a küldetés teljesítése közben.

készülnek: megfigyelik a naprendszeren 
túli világegyetemet (Hubble), a 
naprendszeren belüli üstökösöket 
(Rosetta), letapogatják a Földet 
(Meteosat), adatátvitelt (Alphasat) vagy 
navigációs szolgáltatásokat (Galileo) 
biztosítanak, illetve a gravitációs 
kutatásokhoz adnak segítséget (LISA 
Pathfinder). A Földtől legtávolabbi 
pályán keringő mesterséges, vagyis 
ember által készített objektum a két 
Voyager űrszonda. A Voyager 1 a külső 
naprendszert tanulmányozza, amely 

Rosetta et sa sonde Philéa

A Szputnyik 1 óta napjainkig 4900 rakétaindítást végeztek,
550 űrhajóst (60 nőt és 490 férfit) küldtek az űrbe, 

a felbocsátott műholdak közül 1100 még mindig működik
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„Az űr felfedezése  
még gyerekcipőben jár”

MIÉRT KÖLTENEK OLYAN SOK PÉNZT A VILÁGŰRBE 
INDÍTOTT KÜLDETÉSEKRE?  RENGETEG OLYAN 
MEGOLDATLAN IGÉNY VAN ITT, A FÖLDÖN IS, AHOL 
HELYE LENNE A PÉNZNEK.
Jean-François Clervoy :  Az általános vélekedéssel 
ellentétben az űrkutatásra fordított összegek jóval 
alacsonyabbak annál, mint amit a társadalom 
közvetlen javát szolgáló szektorokba fektetnek. 
Európában az űrkutatásra fordított költségvetés 
átlagosan 12 euró/fő évente. Franciaországban az 
oktatási költségek évente közel 1000 eurót tesznek 
ki állampolgáronként. Ráadásul független kutatások 
szerint az űrtevékenységekkel elért közvetlen 
és közvetett bevételek jelentősen meghaladják 
a ráfordított összegeket. Vagyis sokkal inkább 
befektetésről, mint kiadásról beszélhetünk.

Raphaël Domjan : Az űr meghódítása hatalmas 
előnyökkel kecsegtető vállalkozás, például 
kompetenciáink, ismereteink és technológiánk 

Az űrkutatás az emberiség egészére nézve egy lehetőség, 
vagy egy légből kapott és drága áltevékenység az 
űrkutatás? Milyen szerepet játszhatnak benne a civil 
szereplők? Hogyan előzhetjük meg, hogy ne legyen az 
űrből szemétlerakó? Jean-François Clervoy űrhajós és 
Raphaël Domjan kutató válaszol néhány fogós kérdésre.

kiterjesztését tekintve is, melyek segítségével 
„tisztább” rendszereket fejleszthetünk ki a Földön. 
Ezenfelül az űrkutatás szélesebb rálátást biztosít, 
olyan kilátót, ahonnét új nézőpontból tekinthetünk 
rá a civilizációnkra. Véges világban élünk: az űr 
folyamatos meghódítása segít ráébreszteni minket 
azokra az ökológiai problémákra, melyekkel szembe 
kell néznünk.

VAN MÉG JÖVŐJE AZ ŰRKUTATÁSNAK? NEM 
FEDEZTÜNK FEL MÁR ÍGY IS MINDENT? 
Jean-François Clervoy : Az űrhajózás még 
gyerekcipőben jár, hiszen alig 60 éve műveljük. 
Hatalmas lehetőségek rejlenek benne. Jelenleg 
mindössze 1100 működő műhold kering Föld körüli 
pályán. Tíz éves távlatban több ezer műholdról 
beszélhetünk, melyek közvetlenül az emberiség 
igényeit szolgálják majd ki. A bolygóközi szondák 
hozzájárulnak fajunk eredetéről és az univerzum 
kialakulásáról rendelkezésre álló ismereteink 
exponenciális növekedéséhez. A tudás gyarapítása 
a lehető legnemesebb vállalkozások közé tartozik. 
Ráadásul ez a folyamat nemzetközi együttműködésen 
alapul. Hozzájárul a békés nemzetközi kapcsolatok 
ápolásához, valamint hatékony ösztönző erő a fiatalok 
bevonására a tudományos életbe.

Raphaël Domjan : Bolygónk földrajzi feltérképezése 
évszázadokat vett igénybe. Álmodozzunk egy 
pillanatra: ha szeretnénk, hogy civilizációnk 
fennmaradjon, akkor nincs más választásunk, tovább 
kell mennünk. Annál is inkább, mert csillagunk, a 
Nap előbb vagy utóbb gyengülni kezd... Ez nem a 
közeljövőben fog bekövetkezni! Ha azonban az 
esemény után is szeretnénk élni, akkor el kell 
hagynunk a Földet. ES

A 
- 2

0
1
4
 S

ol
ar

S
tr

at
os

Jean-François Clervoy az ESA Astronaut Corps tagja Raphaël Domjan, „ökokutató”, vezeti a SolarStratos projektet
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MIUTÁN A FÖLDET BESZENNYEZTÜK, ISMÉTELJÜK 
MEG UGYANEZT A FOLYAMATOT A VILÁGŰRBEN IS?
Jean-François Clervoy : Az űrszemét okozta 
kockázatok tudatosítása arra ösztönözte az űrszektor 
résztvevőit, hogy beszüntessék a további szemét 
létrehozását. Napjaink kihívását az jelenti, hogy 
miként sikerül kezelni az űrkorszak kezdetétől 
felhalmozódott szemetet. 

AZ EMBERISÉG AZ ŰRBEN IS ÚGY FOG VISELKEDNI, 
MINT IDELENT A FÖLDÖN, VESZÉLYBE SODORVA 
KÖZÖS ÖRÖKSÉGÜNKET AZZAL, HOGY MINDENT 
MEGPRÓBÁL „ELÜZLETESÍTENI”, AMI A 
LÁTÓKÖRÉBE KERÜL? 
Jean-François Clervoy : A nem túl távoli jövőben 
sokkal jövedelmezőbb és ökológiailag kedvezőbb 
lesz bizonyos Földön kívüli források kiaknázása, 
mint a földi lelőhelyeké, akár űrbeli, akár földi 
felhasználásra szánják azokat. Továbbra is szükség 
van rá, hogy meghatározzuk e megfelelő szabályokat 
és kifejlesszük a szükséges technológiákat. Reméljük, 
hogy a nemrégiben életbe lépett űrtörvény képes 
lesz átvenni a jó gyakorlatokat, hasonlóan azokhoz a 
jogszabályokhoz, amelyek napjainkban szabályozzák az 
űrben folytatott tevékenységeket.

Raphaël Domjan : Az emberek szeretnék, hogy 
bolygónk erőforrásait az egész emberiség használhassa. 
Ugyanakkor kapitalista gazdasági rendszerben élünk. A 
kutatási projektek finanszírozása vagy az űrbe történő 
kijutás hatalmas összegeket emészt fel. Lehet emiatt 
bánkódni, de a gazdasági lehetőségek az innováció 
hajtóerejévé is válhatnak.

NAPJAINKBAN NEM AZ A HELYZET, HOGY AZ ŰR 
TOVÁBBRA IS A SZAKÉRTŐK „FELSÉGTERÜLETE”, 
HOLOTT AZ EGÉSZ EMBERISÉG ÉRDEKE LENNE 
A SZABAD HOZZÁFÉRÉS BIZTOSÍTÁSA, HOGY 
MINDEN ÖSSZEGYŰJTÖTT ANYAG SZABAD 
FORRÁSKÉNT LEGYEN KEZELHETŐ? 
Jean-François Clervoy : Miközben az űrrendszerek 
tervezése és üzembe állítása továbbra is a szakemberek 
feladata maradt, ezek túlnyomórészt már ma is szabad 
forrásként használhatók fel. Mindenki szabadon 
hozzáfér a műholdas navigációhoz (GPS), az időjárás-
előrejelzéshez, műholdvevőkön keresztüli  
tv csatornákhoz, a Föld világűrből készített felvételeihez 
(Géoportail, Google Earth) és - természetesen - a 
globális léptékű telekommunikációhoz is. Ezen 
szolgáltatások szinte mindegyikét űralapú rendszerek 
segítségével használjuk. 

Raphaël Domjan : Senki sem lát abban problémát, 
ha valaki a yachtján elindul, és átvág az Atlanti-
óceánon. Egy nap majd az űrbe is ugyanilyen szabadon 

elindulhatunk. Ahhoz már most sem kell semmiféle 
engedélyt beszerezni, hogy 100 km feletti magasságban 
repüljön az ember. Az űrrepülésnek technikai és 
pénzügyi korlátai vannak. Előfordulhat azonban, hogy 
a megvalósításhoz szükség lesz néhány alapszabályra.

LÁTHATJUK, HOGY EGYRE BŐVÜL AZ 
ŰRTEVÉKENYSÉGEKRE FÓKUSZÁLÓ, 
MAGÁNSZEKTORBAN MŰKÖDŐ VÁLLALATOK KÖRE. 
VALÓBAN SZÜKSÉGÜNK VAN MÉG A 
KORMÁNY(KÖZI) ÜGYNÖKSÉGEKRE?
Jean-François Clervoy : A magánszektor erre 
szakosodott vállalatai szinte kivétel nélkül az 
űrügynökségektől származó tudásnak, technológiáknak 
és űrprogramoknak köszönhetik létrejöttüket. 
A repüléshez alkalmazott nagy teljesítményű 
hajtóművekkel kapcsolatos kockázatokkal és 
az űrben jelentkező extrém körülményekkel az 
űrügynökségeknek kellett szembenézni az induláskor. 
Minden jövőbeli új program esetében ezek az 
ügynökségek továbbra is úttörő szerepet játszanak 
majd. Akkor adják át a dolgokat a magánszektor 

A Rosetta saját magáról készített felvétele! A Földtől 6,4 milliárd km-re készített szelfi.

„Az űrkutatás révén új nézőpontból 
tekinthetünk a civilizációnkra.” J.-F. Clervoy
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A SolarStratos 
projekt 
ismertetése: 
http://www.
solarstratos.com

Bővebben:
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részére, miután a kockázatokat már leküzdötték. 
Ennek megfelelően az Arianespace az Ariane 
programból nőhetett ki, melyet a francia és egyéb 
európai űrügynökségek indítottak el. A SpaceX 
fejlődése a NASA által indított ISS programnak 
köszönhető.

Raphaël Domjan : Az űrügynökségek fontos 
szerepet játszanak. Lesznek Földhöz közeli, 
geostacionárius vagy alacsony Föld körüli (LEO) 
pályán végrehajtott küldetések. A közeljövőben 
ezeket a magánszektorba tartozó vállalatok fogják 
elvégezni. Bolygónkon és naprendszerünkön túl az 
űrügynökségek a távolabbi világűr meghódításában 
is döntő szerepet játszanak majd. Saját projektünk 
tekintetében hasonlóan létfontosságú volt az ESA 
részéről a kezdeti megvalósíthatósági tanulmányok 
elvégzéséhez, valamint az akkumulátorok űrben 
végzett kutatásához nyújtott segítsége.

„FÖLDHÖZ-RAGADT” KUTATÓKÉNT IS ÚGY VÉLI, 
HOGY AZ ŰRBEN VÉGZETT KALANDOZÁSOKNAK 
MÉG MINDIG VAN ÉRTELME? MILYEN 
EREDMÉNYEKET VÁRHATUNK EZEKTŐL? 
Raphaël Domjan : Természetesen van. Először is azt 
várom, hogy ezek az utak álmok forrásává, a nem 
anyagias célok űzésévé váljanak. Tudásszomjunk, 
kíváncsiságunk, tudásunk gyarapítása... Ezek a 
motivációk tették lehetővé azt, amit eddig elértünk, 
segítettek megérteni, hogy egy véges világban élünk, 
és elősegítették az ökológiai tudatosság kialakulását. 

AZ ŰRBE TETT EDDIGI KALANDOZÁSOKAT TEKINTVE 
MI OKOZTA A LEGNAGYOBB ÖRÖMET, ILLETVE A 
LEGNAGYOBB CSALÓDÁST? 
Raphaël Domjan : Ezidáig a legnagyobb öröm a Buzz 
Aldrin, Edgar Mitchell és Charlie Duke társaságában 

eltöltött este volt. Ha kezet szoríthatsz a férfival, aki 
járt a Holdon, utána másként látod a dolgokat. Ezek 
a férfiak az űr Magellánjai és Kolombusz Kristófjai. 
És a csalódások? Hát, régen a Holdra jártunk és 
űrsiklókat használtunk. Napjainkban a legénységgel 
végzett repülések száma lecsökkent. Ugyanakkor joggal 
reménykedhetünk abban, hogy az űr meghódítása, 
ahogy a környezetvédelmi és klímaváltozással 
kapcsolatos kihívások is, összefogással elvégzett munkára 
ösztönzik a különböző országokban élő embereket.
 
Jean-François Clervoy : A legnagyobb örömöt 
az emberiség jövőjének kilátása adja, melyet az 
űrkorszaknak köszönhetünk: fajunk egy elzárt, 
különleges űrhajón utazva marad fenn, és valószínűleg 
generációkon át tart ez az utazás. Fennmaradásunkra 
úgy nyílik a legnagyobb esély, ha nemzetközi 
összefogással, csapatként dolgozunk azon, hogy 
összhangban éljünk a minket körülvevő biológiai 
sokszínűséggel, ez kínálja a legjobb túlélési esélyeket itt, 
a Földön, ahol egy folyamatosan alakuló környezettel 
kell szembenéznünk. A legnagyobb csalódást az okozta 
számomra, hogy az űrbe jutás mekkora nehézségekbe 
ütközik, hogy csak kevés ember részesülhet abban a 
szemléletmódosító élményben, amikor szülőbolygónkat 
egyedülálló nézőpontból, a világűrből veheti szemügyre.

MELYEK A LEGNAGYOBB KÉTELYEI?
Jean-François Clervoy : Az űr megismertetésének 
nehézsége az oktatásban. Az űr megfoghatatlan, 
láthatatlan, hallhatatlan... Komoly kihívást jelent, 
hogy érthető módon átadjam az ismereteket a laikus 
hallgatóságnak. Ugyanakkor a jövőbeli információs 
technológiák (3D, 360°), valamint az izgalmas és „kézzel 
fogható” projektek, mint a Solar Impulse, segíteni fognak a 
fenntartható jövőre vonatkozó lehetséges forgatókönyvek 
átgondolásában, és ezt tovább segítik majd az űralapú 
rendszerek által biztosított egyéb szolgáltatások is.

Raphaël Domjan : Nekem nincsenek kételyeim. Idő 
kérdése az egész. Ameddig fennmarad a civilizációnk, 
addig mindig megszervezzük, hogy még tovább érjünk, 
kitoljuk a határainkat és újabb felfedezésekre törekszünk. 
Ez az egyik meghatározó jellemvonásunk, az emberi faj 
létének lényege.        

„Az emberi faj meghatározó 
jellemvonása, hogy mindig 
tovább szeretne jutni, 
kitolná a határait és új 
felfedezésekre törekszik.”
R. Domjan 
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Jean-François Clervoy 
(57), mérnök, az 
ESA Astronaut 
Corps tagja, a 
Novespace vállalat 
elnöke, író. Kétszer 
repült az Atlantis, és 
egyszer a Discovery 
űrsikló fedélzetén. 
Összesen 675 órát 
töltött az űrben.

Raphaël Domjan  
(44) „ökokutató”, 
író és előadó. Az ő 
kezdeményezésére 
és vezetésével 
indult el az első 
napenergiával 
hajtott Föld 
körüli hajóút 
(PlanetSolar). Egy 
nemzetközi csapat 
élén jelenleg 
a SolarStratos 
projekten dolgozik, 
mely napenergiával 
hajtott űrhajóval 
szeretne kijutni 
az űrbe. Az első 
tesztelésekre  
2017-ben kerül sor.

Holdbázis projekt 3D nyomtatással



3. Az Európai Unió Az Európai 
Bizottság és az ESA közösen 
koordinálják az űrpolitikát, amely 
négy területre oszlik, illetve ezekre 
összpontosít. Ez a négy terület 
a Galileo globális navigációs 
műholdrendszer; a Kopernikusz 
civil Föld-megfigyelési program; 
az űrkutatás; valamint az űriparon 
belüli kutatás és innováció.

Kihez tartozik az űr ?
Az űr meghódítása több szereplős feladat. A fejünk fölött 
rengeteg szereplő munkálkodik, köztük a magánszektor 
résztvevői is, a világ minden országából. Hogy tisztább képet 
kapjunk, tíz kategóriába osztottuk őket.

2. Az Egyesült Nemzetek
Szövetsége Az Egyesült Nemzetek 
Szövetségén (UNO) belül működik 
a Világűriroda (Office for Outer 
Space Affairs - UNOOSA). Az 
elősegíti az űr békés használatát 
célzó nemzetközi összefogást, és 
1957. óta vezet nyilvántartást az 
űrbe küldött objektumokról. Az 
ENSZ az űrszeméttel foglalkozó 
bizottságot is felállított (a 
COPUOS keretein belül), és az UN-
SPIDER programja révén űralapú 
információkat biztosít katasztrófa- 
és vészhelyzet-elhárítási célokra.

5. Kormányközi szervezetek. Néhány 
példa: az Európai Déli Obszervatórium 
(ESO), az európai űrkutatás 
jelentős szereplője, 16 tagállam 
részvételével, melyben Chile is részt 
vesz vendégországként, a maga három 
csillagvizsgálójával; a Nemzetközi 
Távközlési Műhold Szervezet (ITSO), 
amely közösségi telekommunikációs 
szolgáltatást biztosít; és az Európai 
Meteorológiai Műholdhasznosítási 
Szervezet (European Organisation for the 
Exploitation of Meteorological Satellites 
- Eumetsat), mely műholdas adatokat 
és felvételeket sugároz meteorológiai és 
éghajlatkutatási célokra.

4. Honvédelem. A hadsereg, 
nevezetesen Kína, Franciaország, 
Oroszország és az USA 
hadvezetése kiaknázza a felderítő 
műholdak lehetőségeit. Az 
Egyesült Államok hadserege az 
X-37B-t, egy kísérleti űrsiklót 
használ, melynek küldetései még 
titkosak. Kína 2007-ben tesztelt 
egy műhold-romboló rakétát.
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1. Az űrügynökségek Közel 70 országban működnek űrügynökségek. 
Ezek közül a legfontosabb ügynökségek: NASA (USA), CSA (Kanada), 
CNSA (Kína), CNES (Franciaország), DLR (Németország), ISRO (India), 
ASI (Olaszország), Jaxa (Japán) és Roszkozmosz (Oroszország). Az 
Európai Űrügynökséget (ESA) 1975-ben hozta létre 11 ország (Belgium, 
Dánia, Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Hollandia, 
Spanyolország, Svédország, Svájc és Egyesült Királyság). Ez az egyetlen 
kormányközi szervezet, melyben jelenleg 22 tagállam vesz részt.

Nézőpont 7 
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9. Múzeumok és tematikus 
parkok. Ezek célja a tudomány és 
az űrküldetések népszerűsítése. 
Szerepük rendkívül fontos, mivel 
gyarapítják az érdeklődők űrrel, 
valamint az űrben alkalmazott 
technológiákkal kapcsolatos 
ismereteit, illetve ösztönzést 
adnak a jövő tudósgenerációinak.

6. Egyetemek és 
kutatólaboratóriumok. 
Ezek a helyszínek végzik az 
alapkutatásokat, valamint az 
űrrepülésekhez fejlesztenek 
eszközöket és berendezéseket. 
Világszerte számos egyetem és 
iskola indít kurzusokat, melyek az 
űrszektor területeivel foglalkoznak.

7. Hatóságok. Országos szinten 2016 
év elején a luxemburgi kormány 
pályázatot írt ki az aszteroidák és 
földközeli objektumok kereskedelmi 
célú kihasználásával foglalkozó 
vállalatok számára*. Regionális 
szinten a NEREUS hálózat célozza 
meg az űrtechnológiákban 
rejlő lehetőségek kiaknázását 
az állampolgárok és a társult 
régiók javára. Más helyeken a 
régiók egyesülésével alakítanak 
ki versenyképes társulásokat, 
ilyen például az Űrhajó-völgy 
Franciaországban.
Lásd a Szószedet 18. oldalán
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Ne feledkezzünk el... az állampolgárokról. Azzal, hogy bevonjuk 
az állampolgárokat az űrszektor ügyeibe, lehetővé tesszük, hogy 
demokratikusan formálják az ágazat jövőjét.

8. Ipari szereplők. Az űr az ipari és kereskedelmi tevékenységeknek 
is teret ad, a kilövőállomások és műholdak építésétől az aszteroidák 
ásványkincseinek és a műholdas adatoknak a kereskedelmi célú 
felhasználásáig. Ez a szektor folyamatosan fejlődik, erőteljes növekedési 
kilátásokkal bír, melyek új szereplőket vonzanak be a magánszektorból.

10. Szervezetek. Napjainkban 
az amatőr csillagászok helyi 
csoportosulásaitól kezdve a Universe 
Awareness (UNAWE) nemzetközi 
projektig (amely a csillagászat 
segítségével hozza a tudományt 
elérhető közelségbe a gyermekeknek 
szerte a világon), számtalan 
szervezet foglalkozik a világűrrel 
kapcsolatos kérdésekkel.
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Űr: a mindennapi élet 
szerves része
Életünket megváltoztatták az űrkutatásból sarjadó 
felfedezések és alkalmazások.

 Személyszállítás 
A műholdas navigáció hatalmas 
fejlődésen ment át az elmúlt években: 
rendkívül hasznos segítőtársává lett 
a gépkocsivezetőknek, túrázóknak 
és turistáknak. Jelezheti a várakozási 
időt a következő busz érkezéséig, vagy 
javíthatja a biztonságot azzal, hogy 
jelenti a repülőgépeknek az érkezési 
repülőtér látási viszonyait.

 Logisztika 
A Földön űralapú rendszerek segítenek 
optimalizálni a szállítmányok 
mennyiségét, a tengeren a hajóforgalmat 
figyelik.

 Mezőgazdaság
A navigációs rendszerek egyre nagyobb 
teret hódítanak a mezőgazdasági gépek 
használatában.  
 

Lehetővé teszik a pontos munkavégzést, 
így nemcsak a termés lesz nagyobb, de 
csökken a fogyasztás (üzemanyag, víz, 
természeti erőforrások, vegyszerek) is.

 Szolgáltatások
A műholdak alkalmazásával javult az 
internet- és televíziós műsorszolgáltatás, 
valamint az időjárás-előrejelzés minősége. 
Ez az egészségügyi és távoktatási 
tevékenységek fejlesztésének is teret adott. 

 Munkahelyek 
Becslések szerint az európai űrszektor 
közvetlenül 38 000 munkahelyet teremtett 
az iparág, az országos ügynökségek, az 
Európai Unió és az ESA közreműködésének 
köszönhetően. A képet tovább 
árnyalja, hogy a műholdas adatok földi 
felhasználásához végzett adatfeldolgozás is 
újabb munkahelyeket hoz létre. 
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Technológia  
egy csipet űrrel
Az űrügynökségek és az iparág nap mint nap 
saját programjai végrehajtására összpontosít. 
Ugyanakkor technológiáikat a magánszektorban 
működő vállalatoknak is átadják.

Mi a közös a légzsákban, 
a napelemtáblában és 
a testépítő eszközök-

ben? A válasz: ezek mind-
egyike profitált az űrkutatás 
fejlődéséből.
Az űrszektor szereplőinek 
további célja lehet a techno-
lógia előmozdítása. Vegyük 
az ESA példáját. Hivatalosan 
nem végez kereskedelmi célú 
szolgáltatásokat, ettől függet-
lenül, a kutatások, fejlesztések 
és a minősítő tesztelések befe-
jezése után a projektirányítást 
átadhatja külső szereplőknek. 
Ezek a vállalatok érkezhetnek 
a kormányközi vagy a magán-

szektorból is. Ezt követően 
az érintett vállalatok vehetik 
át a gyártást, valamint a ki-
használási tevékenységéket. 
Ez történt meg az Eumetsat 
esetében a meteorológiai, az 
Arianespace esetében a felbo-
csátással kapcsolatos, az Eu-
telsat és az Inmarsat esetében 
pedig a telekommunikációs 
szolgáltatásokkal.
A nagyobb vállalkozások, 
mint például az Airbus De-
fence & Space és a Thales 
Alenia Space folyamatosan 
munkát biztosítanak a ma-
gasan képzett szakembe-
rek számára. Emellett sok 

kis- és középvállalkozás is 
felbukkant a szektorban.  
Az ESA támogatja a vállalko-
zó szellemű kezdeményezé-
seket, ezért Európa-szerte 12 
„üzleti inkubátorközpontot” 
hozott létre.

144 cég 
800 munkahely
Ez a kezdeményezés báto-
rítja a start-up vállalkozá-
sok létrehozását és segíti a 
felfuttatásukat, melyhez az 
űrszektorból származó, a 
nem űrpiaci piacokra szánt 
„származékos” technológiá-
kon és rendszereken alapuló 
üzleti modellt alkalmazza. Az 
elmúlt 10 évben 144 cég „in-
kubálását” végezték el, amely 
800 munkahelyet hozott létre 
(2014). Például az EATOPS 
start-up vállalkozás az olaj- és 
gázipar számára gyárt megfi-
gyelő eszközöket és rendsze-
reket. Egy másik start-up, a 
GIAURA célja a légkörben 
előforduló CO2 megkötése, 
ugyanazzal az eljárással, mint 
amit az űrhajókon használ-
nak a gáz recirkulálására.
A program révén 14 tagállam-
ban hoztak létre „technoló-
giai közvetítéssel” foglalkozó 
európai hálózatot. Közöttük 
szerepel az Umbilical Design 
(Svédország), a Tech2Market 
(Franciaország) és a Tecnalia 
(Spanyolország).
A folyamat végén a techno-
lógiák egy sor, rendkívül el-
térő piacon jelennek meg a 
kereskedelmi használatban. 
Ilyenek a gépjárműipar szén-
szálas féktárcsái, a mozgássé-
rült sportolóknak fejlesztett 
eszközök, a speciális öltö-
zékek, vagy a szívműködést 
ellenőrző eszközök. 

ES
A

Civil vagy katonai?
A NASA a világ legnagyobb 
űrügynöksége, az Egyesült 
Államok hadügyminisztériuma 
pedig a legnagyobb 
műholdüzemeltető. Az Egyesült 
Államok űripara ebből komoly 
haszonra tesz szert, mivel 
éves eladásainak 90%-a 
kormányzati megrendelésekből 
származik.
Ezzel éles ellentétben áll 
az európai űripar, amely 
az értékesítések 40%-át 
kereskedelmi partnereitől 
szerződéses megbízásokból 
szerzi. A közös európai 
űrprogramok „kizárólag 
békés célokat” szolgálnak. 
Ugyanakkor Franciaország, 
Olaszország, Németország 
és az Egyesült Királyság 
az űrrendszereket is 
számításba veszi védelmi 
infrastruktúrája kialakításához. 
Így Franciaországban két, 
a Földet figyelő Pléiades 
műholdat terveznek, melyek 
civil és katonai célokat is 
szolgálnak (vagyis kettős 
felhasználásúak).
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Ember vagy robot:  
Kit lőnek fel először?
A jövő űrkutatásában emberi lények vagy gépek vesznek majd részt? 
Az erről szóló vita, ami egyidős a tudományos-fantasztikus irodalommal, 
valódi kérdéssé vált, melyre most kell választ találni.

Kevesebb mint 60 év alatt az emberiség 
mintegy 150 űrszondát és robotizált 
felderítőműszert küldött a naprendszerbe. 

A Voyager 1 űrszonda, melyet a NASA 
bocsátott fel (1977-ben), a Földtől legtávolabb 
elhelyezkedő, üzemképes űrobjektum, amely 
mintegy 20 milliárd km-re kering. Négy 
„rover”-nek vagy marsjárónak nevezett 
felderítőjármű hajtott végre sikeres leszállást 
a Marson. Közülük kettő: az Opportunity 
és a Curiosity még jelenleg is működik. 
Mindeközben mintegy 550, különböző 
nemzetiségű férfi és nő kóstolt bele az 
űrrepülés örömeibe. Minden óvintézkedés 
ellenére 18-an tragikus módon soha nem tértek 
vissza: az űr meghódítása az űrhajósok életébe 
került az Apollo 1-en, a Challenger űrsikló 
kilövésekor 1986-ban, illetve a Columbia 
visszatérésekor 2003-ban.

Az emberi tényező:  
sérülékenységgel társuló erő
Ugyanakkor az emberi szem is számít. 
Harrison H.Schmitt, amerikai űrhajós 
tapasztalata felbecsülhetetlennek bizonyult 
az Apollo 17 Holdra szállásakor, amikor 
azonosított és begyűjtött 110 kg geológiai 
mintát. Rugalmasság, hatékonyság és 
kezdeményezőkészség mellett mi, emberek, egy 
hatalmas gyengeséget is viszünk magunkkal 
az űrbe: fizikai sérülékenységünket. Az űr 
olyan környezet, amely nem kedvez az emberi 
élet számára: extrém nyomás és hőmérséklet, 
sugárzás, a gravitáció és az oxigén hiánya, 
stb. Ahhoz, hogy odakint életben maradjunk 
és dolgozni tudjunk, speciális űrhajókra és a 
túlélést segítő rendszerekre van szükségünk, 
illetve biztosítani kell a víz, üzemanyag és a 
pótalkatrészek utánpótlását. Ez a logisztikai 
követelmény jóval nagyobb költségekkel jár, 
mint egy robotszonda felküldése, viszont 
lehetővé teszi, hogy az emberi tényezőre 

támaszkodjunk, ha megfelelő irányba kell 
terelni az eseményeket.
Ezek a makacs tények mutatnak rá az 
együttműködés szükségességére. Thomas 
Pesquet, az ESA űrhajósa szerint: „A 
robotszondák létfontosságú előőrsök, mielőtt 
embert küldenénk egy bolygóra. Ugyanakkor 
nyilvánvaló az is, hogy a tudományos kutatás 
szempontjából egy legénységgel induló 
küldetés megtérülése sokkal jövedelmezőbb, az 
emberek gyors döntéshozatali képességeinek 
köszönhetően.      Nem kell a Marson 
létrehozott telepekig elmenni, már az is 
jelentős előnyökkel járna, ha a bolygó körül 
keringő űrállomás fedélzetén dolgoznának 
űrhajósok. Ezek után az űrhajójukból, valós 
időben és kommunikációs késleltetés nélkül 
tudnák távvezérléssel irányítani a vörös bolygó 
felszínén mozgó marsjárót. 

Hello Houston! 
Itt Hawaii! 
Az „analóg” küldetések célja, 
hogy a Földön szimulálják 
a valós űrküldetések 
körülményeit, vagyis elzárják 
magukat a külvilágtól, elhagyott 
helyeket választanak és ott 
reprodukálják egy űrhajó vagy 
Mars állomás belső terét. A 
2010-11-es Mars500 projekt 
egy Marsra történő visszatérést 
szimulált: 520 nap, beleértve 
30, a bolygó felszínén töltött 
napot, több nemzetiségű, orosz-
kínai-európai legénységgel. 
A NASA a HI-SEAS projekt 
pénzügyi finanszírozásában vett 
részt, melynek során egy analóg 
űrkutatási küldetést szimuláltak 
egy vulkán oldalában 
… Hawaii-on.

Az Antarktiszon is  
Az ESA is betársult a 
Concordia bázis létrehozásába 
az Antarktiszon, amely 
egy közös francia-olasz 
kutatóállomás a Föld legdélebbi 
kontinensén. Tengerszint 
feletti magasság: 3200 m. 
Külső átlaghőmérséklet: 
-50°C. A 4 hónapon át tartó 
tél folyamán nem süt a nap. 
„Ideális” feltételek az izoláció 
hatásainak tanulmányozására 
(pszichológiai, egészségügyi, 
alvásra tett hatások) a 
multikulturális legénység 
körében, így ez a kísérlet 
előfutára lehet a hosszú 
időtartamú űrrepüléseknek.

ES
A

Tim Peake (fent) a Bridget marsjáró vezérlőpultjánál (alul).

Olvassa el a Cornwell University 
weboldalán Ian A. Crawford 
érdekfeszítő cikkét, melynek 
témája a „eloszlatni a robotok 
hatékonyságának mítoszát” 
az űrkutatásban. A kutató 
szerint az ember mindig 
jobban teljesít, mint a robotok 
(letölthető pdf):
http://bit.ly/1UARWz0 

Bővebben:
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Jöjjön, és csatlakozzon 
az űrről folytatott 
párbeszédünkhöz! 
Szeptember 10-én egyike lehet az Űrkutatásról szóló állampolgári 
vita 2000 résztvevőjének. Minden érdeklődőt meghívunk, és ha 
szeretne részt venni, az alábbiakat kell megtennie.
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 E z lesz az első ilyen megbeszélés. A beszélgetésekre 
az Európai Űrügynökség (ESA) 22 tagállamában, 
egy időben kerül sor. Minden egyes - egész napos 

- vitaprogramon mintegy 100 ember vesz részt. A 
részvételhez nincs szükség szakismeretekre, minden 
állampolgárnak van véleménye, amelyet megoszthat 
másokkal.
A megbeszélés elősegítése és ösztönzése érdekében a 
résztvevőket kis csoportokra osztjuk, így nem kell 100 
ember előtt beszélniük. Felhívjuk figyelmét, hogy a vita 
célja nem a meggyőzés vagy egy egyezség kialakítása. 
A vita egy „állampolgári véleményt” formál meg, 
amely tükrözi a kifejtett nézőpontok sokszínűségét. 
A vitanapot az ESA szervezi a Missions Publiques 
ügynökség (Párizs) támogatásával.
A jelen magazinban megtalálja azokat az 
információkat, melyekre a vita előtt szüksége lehet. A 
nap folyamán videókat is mutatunk a megbeszélések 
elősegítése érdekében. A résztvevőknek feltenni 
kívánt kérdéseket az ESA szakértők interdiszciplináris 
bizottsága állította össze.
Új szemléletnek számít, hogy lehetőséget biztosítsunk 
több ország állampolgárainak a megszólalásra. 
Elsőként 2009-ben tett ilyen kezdeményezést a DBT 
(Dán Technológiai Tanács) (World Wide Views). A 
Missions Publiques kezdeményezésére és a DBT-
vel közösen koordinált állampolgári vita vezette fel 
a COP21 nemzetközi klímaváltozási konferenciát 
Párizsban, 2015 decemberében. Összességében öt 
kontinens 76 országából 10 000 résztvevő jelent meg, 
hogy megfogalmazzák az állampolgárok véleményét, 
melyet 196 kormány tárgyaló delegációinak adtak át.

„A világűr számomra a fejlődést és az új hori-
zontok felfedezését jelenti.” 
Jan (Cseh Köztársaság) 

„A szememben az űr egy kicsit aggasztó 
dolog, ezért szeretném jobban megismerni.” 
Julie (Norvégia)

„Az űr végtelen lehetőségeket jelent.”
Lilána (Magyarország) 

„Aggódom, hogy az űrprogramokat katonai 
célokra fejleszthetik ki.”
Thor Oona (Svájc)

„Űr: fejlődés, a jövő, egymás segítése.” 
Sabine (Dánia) 

„A világűr? Semmit sem tudok róla.”
Chiara (Olaszország)

„Az űr hasznosítása? Ha törvényes, akkor 
miért ne? Szabad világban élünk.” 
Martin (Svédország)

„Ha a világűrt is ugyanúgy kizsákmányoljuk, 
mint a Földet, akkor a végén a teljes 
világegyetemet elpusztítjuk.” 
Helena (Spanyolország)

„Kiaknázzuk az űr erőforrásait? „Nincs ezzel 
semmi bajom.”
Andrezj (Lengyelország)
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„Remélem, az űrprogramok 
segítenek majd 
abban, hogy a Földön 
környezettudatosabban 
éljünk.”
Doris (Ausztria)

„Jó ötlet lehet, hogy művészeket küldünk 
a világűrbe, akik új nézőpontból látják a 
dolgokat.”
Luis (Portugália)

„Aggódom amiatt, hogy néhány ember kezeli 
az űrt anélkül, hogy megkérdeznék, mit 
gondolunk valójában.”
Dimitri (Görögország)
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22 ország 23 vitához
1. Görögország - Athén (Corallia & si-Cluster) 
www.corallia.org & www.si-Cluster.gr
2. Románia - Bukarest (The Romanian Space 
Agency ROSA) - www.rosa.ro
3. Észtország - Tõravere (Enterprise Estonia - 
EAS)  www.eas.ee
4. Észtország  - Tallinn (Enterprise Estonia – 
EAS) www.eas.ee  
5. Finnország - Helsinki (Kupla Productions Oy 
Ltd) - www.kupla.com
6. Norvégia - Oslo (Norvégiai Űrközpont) www.
romsenter.no
7. Svédország - Göteborg (Pernilla Warberg 
Consultant Limited Company) www.
pernillawarberg.se
8. Dánia - Odense (Coworking Odense) www.
coworkingodense.dk
9. Lengyelország - Rzeszów (Technology 
Transfer Centre Cracow University of 
Technology) www.transfer.edu.pl
10. Magyarország - Budapest (ORION 
Űrnemzedék Alapítvány)
www.spacegeneration.hu
11. Ausztria - Bécs (ICCR FOUNDATION) 
www.iccr-foundation.org
12. Cseh Köztársaság - Prága (Technology 
Centre CAS) - www.tc.cz
13. Olaszország - Róma (ISINNOVA - Institute of 
Studies for the Integration of Systems)   
www.isinnova.org
14. Svájc - Luzern (Swiss Space Center - SSC) - 
www.space.ethz.ch
15. Németország - Darmstadt (Nexus 
Institute for Cooperation Management and 
Interdisciplinary Research)  
www.nexusinstitut.de
16. Luxemburg - Luxembourg (4motion) 
www.4motion.lu
17. Franciaország - Párizs (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
18. Belgium - Brüsszel (Missions Publiques) 
www.missionspubliques.com
19. Hollandia - Noordwijk (LEI Wageningen 
UR) - www.wageningenur.nl/nl/Expertises-
Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/LEI.
htm
20. Egyesült Királyság - Edinburgh  (Keep 
Scotland Beautiful)   
www.keepscotlandbeautiful.org
21. Írország - Cork (Camden Palace Hotel 
Community Arts Centre)
www.camdenpalacehotel.org
22. Spanyolország - Madrid  (Knowledge 
Innovation Market - KIM)
www.kimglobal.com
23. Portugália  - Lisszabon (Ciência Viva)www.
cienciaviva.pt
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Tudásbővítés 
az űrben

Széleskörű kutatások
A Nemzetközi Űrállomás (ISS) 
fedélzetén a legkülönfélébb 
kísérleteket végzik. Az 
orvostudomány és a biológia 
területén: csontritkulás, 
látás, Alzheimer-kór; 
társadalomtudományok 
területén: az űrhajósok 
személyes fedélzeti naplójának 
kutatása; fizikában: 
folyadékok és gázok égése; 
földtudományok: szélsebesség 
mérése az óceánok felszíne 
felett; környezetvédelem: 
kitörések, szokatlan 
meteorológiai jelenségek, 
természeti katasztrófák 
fényképezése, hogy a kozmikus 
sugárzást, a robotikát és a 
mezőgazdaságot, tudományt 
ne is említsük.

Columbus, Európai 
Laboratórium
A Columbus laboratórium 
(hossza 7 m, átmérője  
4,5 m) egy modul, amelyet 
az ESA Colombus Vezérlési 
Központból ellenőriznek és 
irányítanak, amely a Német 
Légiközlekedési és Űrrepülési 
Központban (DLR) található, 
Oberpfaffenhofenben. 
Működésének első öt éve 
alatt több, mint 110 kísérletet 
hajtottak itt végre, több 
mint 500 európai kutató 
kérésére. A Columbus fő 
célja, hogy tudományos 
felfedezéseket hozzon létre, 
illetve a Föld számára hasznos 
alkalmazásokat fejlesszen ki.

A 400 km-rel a fejünk felett keringő 
Nemzetközi Űrállomás (ISS) állandó 
kutatólaboratóriumként működik.

 A z állomás (hossza 
109 m, szélessége 73 
m) a Földről szabad 

szemmel is látható.  
Az állomáson folyamatosan 
hat űrhajós dolgozik. 
Egyszerre ad helyet 
tizenöt országnak(1) az 

együttműködésre, illetve 
folyamatos kutatási 
laboratóriumként is 
működik.
A legénység felét 
háromhavonta váltják az 
orosz Szojuz űrhajóval. Az 
ESA évente egy vagy két 

űrhajóst indít fel küldetésre, 
mióta az európai Columbus 
laboratórium 2008 elején 
dokkolt az ISS-en.

Megosztott felfedezések
Az űrállomás fedélzetén az 
űrhajósok idejük legnagyobb 
részében a rájuk kiosztott 
tudományos kísérleteket 
végzik el, amelyekre az 
érkezésük előtt felkészítették 
őket. Az űrállomáson 
minden szükséges felszerelést 
megtalálnak ehhez.
A kutatások kapcsolódhatnak 
a hosszú távú, legénységgel 
végrehajtott űrrepülésekhez 
(humán fiziológia, életvitel 
a fedélzeten, az űrhajó 
karbantartása és javítása) vagy 
a földi élethez. A Nemzetközi 
Űrállomás fedélzetén 
született felfedezésekből 
az egész világ népessége 
profitál a technológia-átadási 
programok révén. Az orvosi 
kutatásoknál az űrhajósok 
gyakran egyszerre a kísérlet 
elvégzői és alanyai, és ezek a 
kísérletek a repülésük előtt 
elkezdődnek, majd a Földre 
visszatérve is folytatódnak 
(csontsűrűség mérése, szív- 
és érrendszer változásainak 
megfigyelése, stb.)
 

(1)A Nemzetközi Űrállomásra 
vonatkozó kormányközi 
megállapodást, mely az Állomás 
felhasználásának jogi kereteit szabja 
meg, 1988-ban írta alá az USA, 
Oroszország, Kanada, Japán és tíz 
ESA tagállam (Belgium, Dánia, 
Franciaország, Németország, 
Olaszország, Hollandia, Norvégia, 
Spanyolország, Svédország és Svájc).Samantha Cristoforetti (ESA) szorgalmasan fut…400 km tengerszint feletti magasságban. ES
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Luca Parmitano (ESA) és Karen Nyberg (NASA) az ISS fedélzetén.

Az európai Columbus 
laboratórium megtekintéséhez, 
működésének és az itt végzett 
kutatások megismeréséhez 
látogassa meg az ESA 
weboldalát: 
http://bit.ly/29qgE6w

Bővebben:
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Mi az űrhulladék?
Több száz olyan szemétdarab kering az űrben, amely 
potenciális veszélyt jelent a Nemzetközi Űrállomásra (ISS-re). 
Azon darabokat, amelyek röppályája keresztezi a „biztonsági 
övezetet”, kiemelt figyelemmel követik nyomon. Amint 
ilyen objektum közeledik, űrszemét-elkerülő manőverre 
lehet szükség. Ha ez nem lehetséges, a legénység a Szojuz 
űrhajóban keres menedéket

Szójegyzék 
A burkolat a kilövőszerkezet aerodinamikus csúcsa, amely kb. 
110 km-es magasságban két darabban leválik.  
Az „üzemen kívül helyezés” azt jelenti, hogy a műholdat nem 
használják tovább. Az „alacsony Föld körüli pálya” a Föld 
2000 km magasság alatti pályájának része. A távközlési és 
meteorológiai műholdak esetében a „geostacionárius pálya” 
(körülbelül 36 000 km magasságban fut az egyenlítő felett) a cél.

Űrszemét: tavaszi 
nagytakarítási művelet
Az űrszektor szereplői elismerik, hogy tevékenységük 
elkerülhetetlen szennyezéssel jár. 2012-ben Európa létrehozta 
a Tiszta Űr kezdeményezést, amely három területre 
fókuszálva segít a tisztább űrszektor megteremtésében.

Van egy hátborzongató je-
lenet a „Gravitáció” című 
filmben, ahol két műhold 

összeütközik a röppályájukon, 
és törmelékfelhővel árasztják 
el a környezetüket. A törmelék 
nekicsapódik az űrsiklónak, és a 
Nemzetközi Űrállomásnak, így 
a Hubble űrteleszkópot javító 
két űrhajós egy kötélen függve 
az űrben ragad. Igaz, hogy csak 
film, de a jelenet mégsem tel-

jesen légből kapott, hiszen jelen-
leg nincsenek olyan nemzetközi 
előírások, amelyek arra kötelezné-
nek egy országot, hogy távolítsa 
el vagy semmisítse meg az általa 
létrehozott űrszemetet. Becslé-
sek szerint több mint 29 000 db.,  
10 cm-nél nagyobb méretű 
objektum kering a Föld körül. 
Ezek közé tartoznak a teljesen 
üzemképes műholdak, de a régi 
hordozórakéták felső ütemei, a 

kilövéshez használt adapterek és 
minden más űrszemét is. Mivel 
minden egyes darab veszélybe 
sodorhat egy űrküldetést, ezért 
az űrszemetet fel kell térképezni, 
illetve technológiákat kell kidol-
gozni a helyzet megoldására.

Műhold befogása
Számos nemzeti ügynökség elk-
észítette saját javaslatait. Európáé 
a „Tiszta űr”. Három intézkedésé-
ből az első, a Cleansat azt célozza 
meg, hogy a fellövéstől kezdve 
csökkenjen az űrszemét-ki-

bocsátás. Mivel a hordozóra-
kéta főfokozata és a burkolatok 
visszahullanak a Földre, ezért a 
fellövésnél - ahol ez lehetséges - 
kerülik a lakott területeket, és a 
tenger fölé irányítják a kilövőál-
lomásokat. Felbocsátásukat kö-
vetően a műholdakat alacsony 
Föld körüli (LEO) vagy geosta-
cionárius pályára állítják (lásd 
a Szójegyzéket). Élettartamuk 
végén a geostacionárius műhol-
dakat temetői pályára állítják át, 
hogy helyet adjanak az „újonnan 
érkezőknek.”
A Cleansat program logikus 
folytatásaként az e.deorbit cél-
ja a Föld körüli pályán keringő, 
egyre nagyobb számú űrszemét 
kontrollálása, melyet a legnagyobb 
darabok „eltávolításával” kíván 
elérni, mielőtt azok összeütközné-
nek egymással. Ha sikerrel jár, az 
e.deorbit küldetés megpróbál-
ja „befogni” egy üzemen kívül 
helyezett ESA műholdat 2023-
ban. Ez lenne az első ilyen próbál-
kozás a világon. Végezetül, a Tisz-
ta Űr kezdeményezés a küldetések 
előtt bevonja az eciDesign pro-
gramban dolgozó űrszereplőket. 
Ez a program arra ösztönzi a 
szereplőket, hogy környezetbará-
tabb, a természetes erőforrásokkal 
kíméletesebb anyagokat és eljárá-
sokat alkalmazzanak. 

Az első e.deorbit feladat az ESA Envisat műholdjának befogása lesz.ES
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Űrhulladék csökkentéséről 
szóló iránymutatások (UN, pdf): 
http://bit.ly/1UAcE60 
Tiszta Űr program(ESA, pdf): 
http://bit.ly/1P5LsY2
 

Bővebben:
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Az emberiséget szolgáló űr

A 2000-ben megfogalmazott International Charter on Space and Major Disasters célja az érintett la-
kosság lokalizálása és a segélyszállítmányok eljuttatásának leghatékonyabb eszközeinek meghatá-
rozása. A chartát aláíró tizenöt űrügynökség beleegyezett, hogy díjmentesen biztosítja az űradatokat 
a nagy természeti vagy ember által előidézett katasztrófák által sújtott országoknak.

Az üvegház-
hatást okozó 
gázok mérése 
és korlátozása, 
a klímavál-
tozás főbb 
hatásainak 
előrejelzése, al-
kalmazkodás a 
változásokhoz... 
A klímaváltozás 
ez egyik legna-
gyobb kihívás, 
amellyel az 
emberiség 
szembenéz. 
A nemzetkö-
zileg elismert 
ötven éghajlati 
változóból hu-
szonhatot csak 
az űrből lehet 
megfigyelni.

Erdők

Óceánok

Az erdőirtást, melyet földi szinten nagyon nehéz megfigyelni, műholdakról követik nyomon, elsősor-
ban a nemzetközi REDD+ kezdeményezés keretében. Ennek célja az erdőirtás és az erdőpusztulás 
következtében létrejövő üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése. Az erdőirtás megelőzéséért 
küzdő országok erőfeszítéseinek eredményeit műholdak használatával lehet kiértékelni.

Katasztrófák
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Távgyógyászat, javuló földi telekommunikáció, a betegségek teljes elszámolása... Az 
űrt kihasználó erőforrások különösen hatékonyak az egészségügy esetében, elsősor-
ban a fejlődő országokban. Műholdfelvételek segítségével azonosíthatók az elzárt 
lakott területek, így megelőző céllal védőoltás-programokat lehet végrehajtani, vagy 
előre jelezhető a rovarok által terjesztett járványveszély.

Az európai  
Copernicus prog-
ram keretében a 
Sentinel műhol-
dak folyamatosan 
kémlelik a bolygó 
óceánjait, mérik 
a hőmérsékletet, 
a sótartalmat, 
az áramlatokat, 
a tenger jéggel 
borított felületeit, 
a vízszintet, a fel-
színi szeleket és 
még a vízkémiát, 
illetve biológiát is 
(planktonkoncent-
rációt), valamint a 
klorofilltartalmat. 
Egyes tengeri 
állatokat szintén 
műholdakkal 
figyelmek meg, 
például az Argos 
jeladók haszná-
latával.

Az európai Föld-megfigyelési program, a Copernicus adatokat és 
felvételeket szolgáltathat a migrációs területen dolgozó különféle 
szervezetek számára. Ezen adatokkal felmérhető a menekülttá-
borok kiterjedése és alakulása, illetve segíthetnek a határok és a 
hajóforgalom felügyeletében.

Éghajlatváltozás

Egészség

Bevándorlás

A kormányoknak nehéz döntéseket kell meghozni a legnagyobb súlyú ügyekkel kapcsolatban. Ebben 
segíthet nekik az űrből érkező adatok felhasználása. Az űrtevékenységekből származó alkalmazások 
és szolgáltatások számos módon segíthetnek javítani az életkörülményeket, különösen a fejlődő 
országokban, így hozzájárulnak az ENSZ fenntartható növekedési céljainak megvalósításához.
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Rövid találkozás egy 
aszteroidával 
Az űrszakértők nagyon komolyan számításba veszik a Föld és 
egy aszteroida esetleges ütközését. Az nem szerepel a számba 
vehető lehetőségek között, hogy csak ülünk és várunk egy 
lehetséges találkozásra.

„A dinoszauruszok azért 
haltak ki, mert nem volt 
űrprogramjuk.” Ezzel 

tréfálkozott Arthur C. Clarke, a híres 
„2001: Űrodüsszeia” szerzője.  
Az űrprogramjaink megmenthetnek 

minket, szegény földlakókat egy 
lehetséges és talán halálos találkozástól 
egy meteorral?
Egyes űrügynökségek ennek a kérdésnek 
a kezelését tűzték maguk elé. A 2016-
os év első feléig 14 412 földközeli 

objektumot figyeltek meg, melyek 
szinte kivétel nélkül aszteroidák voltak, 
illetve mintegy száz üstökös is szerepelt 
köztük. Az összes megfigyelésből 1696 
objektumot minősítettek „potenciálisan 
veszélyesnek”, mivel pályagörbéjük  
7,5 millió kilométernél kisebb távolságra 
közelíti meg a Földet, átmérőjük pedig 
meghaladja a 150 métert. Még egy 
utolsó adat: a potenciálisan veszélyesnek 
minősített aszteroidák közül 157 
átmérője meghaladja az 1 kilométert.

Mi a helyzet az aszteroidák 
pályájának módosításával?
A cégek és űrügynökségek világszerte 
dolgoznak a Föld megmentésének 
ezen lehetőségén. Az Európai Unió 
finanszírozásával létrejött NEOShield-2 
konzorcium tizenegy európai vállalatot 
és kutatóintézetet foglal magában.  
A konzorcium technológiákat fejleszt, 
valamint a földközeli objektumokon 
végez kutatásokat. 
Az ESA három projekten is dolgozik: 
elsőként egy olyan rendszer 
létrehozásán, amely minden éjszaka 
képes pásztázni az égboltot, nem 
katalogizált NEO-kat keresve, hogy 
riasztást adjon ki; másodszor a 
kisebb objektumoknál alkalmazható 
kárenyhítési intézkedések kidolgozásán; 
és végül azon, hogy miként lehetne 
módosítani a nagyobb objektumok 
pályáját. A megvizsgált lehetőségek közé 
tartozik egy űrhajó felküldése, amelynek 
célja az aszteroida eltérítése. Ennek 
érdekében tanulmányozták az ESA és a 
NASA közös misszióját, amely az AIDA 
mozaiknevet kapta.
 

Milyen ott fenn az időjárás? 
A Föld légkörének különféle rétegeire hatással van a 
Nap, a napszél és a kozmikus sugárzás. Ezt nevezzük 
űridőjárásnak, és ennek hatása komoly zavarokat okozhat a 
navigációs szolgáltatásokban, a telekommunikációban, a tv 
műsorszórásban és a meteorológiai szolgáltatásokban.

Szójegyzék
Földközeli objektum lehet aszteroida vagy üstökös a 
naprendszerben, amely Nap körüli pályáján megközelíti a 
Földet. Az AIDA küldetés célja egy aszteroida becsapódása 
okozta hatások felmérése, illetve annak eldöntése, hogy 
eltéríthető-e a pályájáról.
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Egy földközeli objektum (Near-Earth Object, NEO) illusztrációja.

A NEOShield-2 programról: 
www.neoshield.net 
NEO statisztikák: 
http://neo.ipl.nasa.gov/stats/ 

Bővebben:
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Egy 250 000 dolláros 
utazás

Az űrturista űrhajós? Teljes 
körű biztosítást kell kötnie? 
Lehetséges parcellát vásárolni 
a Holdon? A szakértő (teljesen 
komoly) válaszait ide kattintva 
találja meg:
http://bit.ly/28SE9UQ

Korábban az űrkutatás az országos ügynökségek 
hatáskörébe tartozott. Ez utóbbiak jóváhagyásával a 
kereskedelmi cégek egy teljesen új fejezetet nyitottak. 
A cél: Önökhöz és hozzám hasonló embereket Föld 
körüli, vagy azt közelítő pályára felküldeni.

„M indössze 555 
ember járt 
az űrben. A 

Virgin Galactic megnyitja 
az utat a többiek számára 
is.” Ez komoly ígéret, de 
mit ér valójában? A céget 
Richard Branson, egy 
lelkes vállakozó alapította, 
aki 2-3 óra űrrepülést 
ígér - legalább 100 km 
magasságban - egy 6 utas és 
2 pilóta számára tervezett 
űrhajóban, szerény  
250 000 dollárért... A 
Virgin Galactic azonban 
nem az egyetlen ilyen 
vállalat. Például az Airbus 
Defence and Space 
űrrepülőgép projektje 
legkorábban 2024. 
körül már elindíthatja 
első kereskedelmi célú 
űrrepüléseit.

Dennis Tito, az úttörő
Az űrturistákkal indított 
rendszeres repülőjáratokra 
még egy ideig várni kell, 
tekintettel a megoldásra 
váró jelentős műszaki 
kihívásokra. Ugyanakkor 
az űrturizmus elképzelése 
már nem csak a távoli 
jövőben lesz életképes. 2001 
áprilisában Dennis Tito volt 
az első „hétköznapi halandó”, 
aki az űrbe lépett; a Szojuz 
űrhajó fedélzetén utazott és 
a Nemzetközi Űrállomásra 
(ISS) is tartózkodott. A 
nagy sajtóvisszhangot 
kapott űrturizmus projektek 
rávilágítanak egy új és 
átfogóbb jelenségre, mégpedig 
az űrkutatás megnyitására 
magánszektorban működő 
cégek felé. A közelmúltig 
ez a tagállamok (a nemzeti 
ügynökségeken keresztül) és/
vagy az Európai Űrügynökség 
kizárólagos hatáskörébe 
tartozott. Napjainkban 
azonban - különösen az 

A Virgin Galactic SpaceShipTwo űrhajójának próbarepülése.

Dennis Tito (balra) volt az első űrturista. 2001-ben utazott fel a Szojuz 
nemzetközi űrállomásra, orosz űrrepülők, Talgat Masabajev (középen) 
és Jurij Baturin (jobbra) társaságában.

Egyesült Államokban - a 
vállalkozók dollármilliókat 
fektetnek abba, hogy az űrálom 
valósággá váljon, vagy kisebb 
léptékű projekteket indítanak, 
mint a CubeStats vagy az űr 
határvidékére felbocsátott 
ballonok.

„Űr 4.0”
A NASA mindig is házon 
belül fejlesztette ki az 
űrhajóit, 2010-ben azonban 
fordítottak a dolgok menetén, 
és ajánlatokat kértek 
olyan űrhajók fejlesztésére 
és gyártására, mellyel a 
Nemzetközi Űrállomásra 
szállíthatnak űrhajósokat. A 
NASA elbírálta az ajánlatokat, 
és jelenleg három ajánlatot 
támogat (Boeing, SpaceX és 
Sierra Nevada). Európában Jan 
Woerner, az ESA főigazgatója 
úgy véli, hogy már beléptünk 
az „űr 4.0” korszakba. Ez 
azt jelenti, hogy az űr a 
mindennapi élet részévé 
vált, és ihletadó forrásként 
tekinthetünk rá. Ebben a 
kontextusban nyilvánvalóvá 
válnak az új kihívások. Ezek a 
társadalmi interakciókkal, az 
űr kereskedelmi használatával, 
iparágváltó szerepével és az 
együttműködés bővítésével 
kapcsolatosak.  
Hamarosan új fejezetet írunk a 
történelemkönyvekbe. 
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Rosetta és Philae teljesen 
földönkívüli kalandjai
A nagyközönséget gyakran fokozottan érdeklik az alábbi nagyobb űrküldetések. 
Sokan azonban nincsenek tudatában annak, hogy mi mindennel jártak ezek 
a küldetések, és milyen nehézségeket jelentettek. Vegyük például a Rosetta 
küldetést. A küldetés látványos eredményei legalább 23 év kemény munkáját, és a 
tudósokból álló csapat színfalak mögött elvégzett erőfeszítéseit tükrözik.

 A Rosetta előkészítése 11 évet vett igénybe. A küldetést 
1993-ban „választották ki”. Kezdeti célja a 46P/Wirtanen 
üstökös elérése, miután azonban a Rosetta felbocsátását 
egy évvel elhalasztották, a 67P/Csurjumov-Geraszimenko 
üstökös lett az új célpont.

 2004. március 2-án reggel a Rosetta elstartolt egy Ariane 
5 rakétán, a Francia-Guyanában fekvő Kourou európai 
űrkikötőből. A Rosetta 2,9 tonnát nyomott, ebből 1,7 
tonnát tett ki az üzemanyag, 32 méteres napelemtáblákkal 
volt felszerelve. A Rosetta fedélzetén utazott a Philae 
leszállóegység és 11 mérőberendezés.

 A Rosetta 2016 szeptemberéig folytatta az 
üstökös megfigyelését, majd 2016 szeptemberé-
ben, az ütemtervek szerint landolt a felszínén. Ti-
zenkét évnyi hűséges szolgálat után ez az utolsó 
szakasz jelezte a Rosetta életciklusának végét.

 A 67P üstökösmagjának megfigyelési ered-
ményei nagy reményeket ébresztenek: azt várják 
tőlük, hogy megfejtjük naprendszerünk keletke-
zésének rejtélyét és jobban megismerjük az 
egyéb csillagok körül kialakuló bolygórendsze-
rek mechanizmusait irányító törvényeket. Az 
üstökösök összetétele megegyezik a naprendszer 
kezdeti állapotával, mely 4600 millió évvel ezelőtt 
még gyermekcipőben járt.
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 Mielőtt megközelítette volna a 67P-t, a 
Rosetta három elrepülőt (flyby) küldött a 
Földre, egyet a Marsra, és megközelítette 
a Steins és Lutetia aszteroidákat. Öt alka-
lommal repült közel a Naphoz, és összes-
ségében 6,4 milliárd kilométert tett meg.

 A küldetésen összesen 50 szerződé-
ses alvállalkozó és 2000 ember dolgozott 
14 országból. A művelet teljes költsége 
1,4 milliárd euróra rúgott, ebből 200 mil-
lió euró ment csak a Philae modulra. A 
küldetést az ESA vezette, tagállamai és 
a NASA hozzájárulásainak köszönhetően.

 A Rosetta két hónapot töltött az üstö-
kös felszínének aprólékos feltérképezésé-
vel, valamint fontos gravitációs, tömeg- és 
alakméréseket végzett. Tanulmányozta a 
porral telített gáznemű légkört, vagy más 
néven csóvát, elemezte a plazmakörnye-
zetet és ennek interakcióját a Nap külső 
légkörével és a napszéllel.

Tekintse meg újra és újra 
a Rosetta és a Philae  
teljesen földönkívüli 
kalandjait:  
http://bit.ly/1tADJw8

 A Philae landolóegység a nevét a Nílus egyik 
szigetéről kapta, itt találták azt az obeliszket, 
amelynek felirata segítette megfejteni a rosette-i 
kő hieroglifáit. A Rosetta 2014. augusztus 6-án 
érkezett meg a 67P-re, és a kezdeti vizsgálat és 
a landolási terület kiválasztása után kibocsátotta 
a Philae egységet, amely 2014. november 12-én 
landolt az üstökös felszínén.

Bővebben:
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„Az űrhivataloknak etikai 
álláspontot kell kialakítaniuk”
Miért megyünk az űrbe?  
Mit fogunk ott tenni ? 
Vannak etikai korlátai az űrkutatásnak  ?  
Ezeket a kérdéseket tettük fel Jacques Arnould szakértőnek.

AZ EMBERISÉGET, MIELŐTT AZ ŰRBE MENT 
VOLNA, LENYŰGÖZTE AZ ŰR, DE EGYBEN 
FÉLT IS TŐLE. MIÉRT?
Minden kultúra egyszerre vonzódott az 
éghez és rettegett attól. Ez jelen vannak az 
első művészeti alkotásokban, a mitológiában, 
a kozmogóniákban (ezek a világegyetem 
eredetére vonatkozó teóriák vagy mítoszok)... 
Az európai hagyományok szerint, egészen a 
17. századig úgy vélték, hogy felettünk terül 
el az elérhetetlen kozmosz, amely közelít a 
tökéletességhez, és szinte isteni létező. Kepler 
azonban megmutatta, hogy a kozmosz és a 
Föld egyek, és egy napon képesek leszünk 
felfedezni őket.

NEM KELLENE BEFEJEZNÜNK AZ ŰR  
SZENNYEZÉSÉT?
Mi az eget tökéletes és szent helynek tekint-
jük. Amikor műholdakat lövünk fel, ezt nem 
azért tesszük, hogy bemocskoljuk az űrt, 
hanem a tudásszomj vezet minket. Kivételes 
utazás volt a Hubble felbocsátása, amely a vi-
lágűrről készít képeket. A Föld felé irányított 
műholdak segítenek javítani az együttélésün-
ket. A szent nem azt jelenti, hogy semmihez 
sem érhetünk, inkább azt, hogy semmit ne 
tegyünk felelőtlen módon. 

KOLONIZÁLNUNK KELLENE AZ ŰRT?
Az űrkorszak kezdete óta sokan feltették ezt a 
kérdést. És voltak, akik élesen ellenezték. Mások 
szerint az űrkutatás az élet nyomainak keresésé-
re irányul. A valódi kérdés nem az, hogy jogunk 
van-e az űr kolonizálására, hanem az, hogy 
feljogosíthatjuk-e magunkat ennek megtételére.

ÉS MI A HELYZET AZ ŰRBEN TALÁLHATÓ 
ÁSVÁNYOK KIBÁNYÁSZÁSÁVAL?
Az Egyesült Államok és Luxemburg vezette 
projektek lehetőséget adnak az űrtörvények 
áttekintésére, melyek korábban rengeteg moz-
gásteret nyújtottak az Államoknak. Napjaink-
ban a magánszektorban működő vállalatok 
hatékony és olcsóbb szolgáltatásokat kínálnak, 
abból a meggyőződésből, hogy az űr jöve-
delmező - ami a liberális gondolkodás része. 
Mihez kezdünk az űrpionírok szellemiségé-
vel, akik az űrt az emberiség közös kincsévé 
szerették volna tenni? A vita még csak most 
kezdődik.

MONDHATJUK, HOGY AZ ŰRTÖRVÉNYEK 
EGYFAJTA VILÁGPOLGÁRSÁGOT KÍNÁLNAK?
Bizonyos szempontból: igen. Láthatjuk, hogy 
az emberiség közös örökségére vonatkozó 
elképzelést az óceánok mélyétől az Antark-
tiszig alkalmazzák. Ugyanakkor még az égből 
is láthatjuk a természetes határokat, például a 
hegyeket és az óceánokat. Nem csak azt kell 
átgondolnunk, hogy mi egyesít minket, hanem 
azt is, hogy mi tesz minket egyedivé.

KI KELL LÉPNI AZ EMBERISÉGNEK AZ ŰRBE? 
Még nem találtam meg a kutatás megfelelő 
filozófiáját. Mindig jelen lesz a kérdés, hogy 
felfedezzük-e az űrt. Az etika lehetővé teszi, 
hogy a döntés elősegítéséhez górcső alá vegyük 
a helyzetet és megtöltsük új tartalommal. A 
választ a korszak és az elérhető erőforrások 
határozzák majd meg. Jelenleg Európa úgy 

Kihez tartozik az űr?
Az elmúlt néhány évben 
számos vállalkozó 
bekapcsolódott az 
űrkutatásba - voltak 
köztük híresek és nagyon 
gazdagok is -, és erre 
különféle okok motiválták 
őket. Az „Új űrként” 
hivatkozott több száz 
projekt közé tartozik a 
SpaceX fellövése (Elon 
Musk), a Virgin Galactic 
emberi űrrepülése 
(Richard Branson) és a 
Blue Origin New Shepard 
küldetése (Jeff Bezos). 
Ráadásul Luxemburg is 
szeretné az aszteroidák 
erőforrásainak 
kiaknázására szakosodott 
cégeket magához vonzani.

Az Összbenyomás-
hatás
Kiutaztunk az űrbe 
és felfedeztük... hogy 
a Föld gyönyörű és 
sérülékeny. Ezt nevezzük 
Összbenyomás-hatásnak. 
„Az egyik szöveget, mely 
a 17. század előtt az 
űrutazásra tesz utalást, 
Lucien de Samosate írta 
(i.sz. 120 körül), meséli 
Jacques Arnould. Hőse 
keselyűszárnyakat vesz 
fel és felszáll a Holdra. 
Az első dolog, amit tesz, 
hogy visszanéz a Földre. 
Gagarin első szavai 
ezek voltak: „Látom a 
Földet! Milyen gyönyörű!” 
Hosszú időn át ez lesz a 
hivatkozási alapunk.”
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gondolkodik, hogy kooperatív keretek között 
kell embereket küldeni az űrbe, mivel ehhez 
tekintélyes erőforrásokra van szükség.

AZ ÁLLAMPOLGÁROKNAK ELŐNYE SZÁRMA-
ZIK A MŰHOLDAKRÓL ÉRKEZŐ RENGETEG 
ADATBÓL, DE KI KONTROLLÁLJA EZEKET? NEM 
REJLIK EBBEN A NAGY TESTVÉR VESZÉLYE? 
De, igen. A műszaki szakértelmet az általáno-
sabb párbeszéd részévé kell tennünk, amely 
az összes társadalmi szereplő bevonásával 
zajlik. Véleményem szerint nem is annyira a 
magánélethez való jog forog kockán. Ennél is 
fontosabb az a felelősség, amelyet az adatok 
ismerete ró az adatok birtokosaira.

HANGSÚLYOZNOM KELL, HOGY A TÖRTÉ-
NELEM A MAI NAPIG SOHA NEM „KÍNÁLT” 
LEHETŐSÉGET A TOTALITÁRIUS REZSIMEK 
ÖSSZEFOGÁSÁHOZ ILYEN MÉLYRE HATOLÓ, 

Jacques Arnould, a CNES, a 
francia űrügynökség etikai sza-
kértője, a „Demain l’espace” 
c. könyv szerzője.

„Még az égből is láthatjuk a természetes határokat, 
például a hegyeket és az óceánokat. Nem csak azt 
kell átgondolnunk, hogy mi egyesít minket, hanem 
azt is, hogy mi tesz minket egyedivé.” J.Arnould

KIFINOMULT TECHNOLÓGIÁK HASZNÁLATÁ-
NAK SEGÍTSÉGÉVEL... 
A Nagy Testvér kockázata sokkal nagyobb, 
mint Orwell idejében. Ez egy alapvető kérdés. 
És nem csak az Államokban. A Google jelenleg 
rengeteget tud rólam. Ez csak a kezdet. Az 
etika nem válaszol ezekre a kérdésekre, de 
lehetővé teszi, hogy feltegyük és megosszuk 
másokkal a kérdéseinket.

NEM LÉTFONTOSSÁGÚ, HOGY AZ ILYEN KÉR-
DÉSEKET BEVONJUK A MŰSZAKI DÖNTÉSHO-
ZATALI FOLYAMATOKBA?
Ha nem tudjuk, merre tartunk, akkor eltéve-
dünk. Az első kérdés, amelyet fel kell tennünk 
magunknak: miért tesszük ezt és milyen céllal? 
Én arra jutottam, hogy az etikai nézőpont 
kialakítását kifejezetten a döntéshozó űrtestü-
letek kezébe kell adni. 
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A cikkben említett 
problémákról bővebben is 
olvashat Jacques Arnould 
"Demain l’espace” című 
könyvében (francia kiadó: 
Cherche-Midi).  
További részletek:  
https://spacegate.cnes.fr/
fr/demain-l-espace
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 A rádióadók 
bemondják a 

rendkívüli hírt, mely szerint a 
Föld körül keringő mind a 857 
műhold minden kétséget kizá-
róan meghibásodott.

 Á z s i á b a n , 
Oroszország-

ban és Európában az összes 
nagyvárosban hatalmas forgal-
mi dugók alakulnak ki. A főbb 
európai logisztikai központok-
ban: Rotterdamban (Hollandia), 
Hamburgban (Németország), 
Barcelonában (Spanyolország) 
és Rungis-ben (Franciaország) 
a tehergépkocsikból álló flották 
megbénulnak. A műholdjelek 
nélkül a GPS-rendszerek leáll-
nak, de a személy- és teherau-
tók vezetői már kijöttek a régi 
jó papírtérképek böngészésének 
gyakorlatából.

 Brüsszeli idő
Az ESA műsza-

kot teljesítő csapata összezava-
rodott: több képernyő hirtelen 
elsötétül. Úgy tűnhet, hogy a 
Földet figyelő számos műhold 
nem sugározza tovább a képe-
ket. Feláll a kríziscsoport.

 Felveszik a 
kapcsolatot a 

NASA hasonló csoportjával, 
akik ugyanezt a jelenséget ta-
pasztalják. Minden műhold-
kapcsolat megszakadt.

Egy (pokoli) nap 
műholdak nélkül
Az összes műhold teljes és masszív összeomlása 
példa nélküli káoszhoz vezetne az egész bolygón. Egy hihetetlen nap 
leírása. (Fiktív történet.)

 Eközben az USA 
időjárás-előrejel-

ző szolgálatainál kitör a pánik. A 
hurrikánszezon közepén tartunk, 
így azonban a néhány napos elő-
rejelzés - legalábbis - bizonytalan. 
Az adatokat időjárásjelző ballo-
nok szállítják, és a repülőjáratok 
a műholdak nélkül nem igazán 
tudnak elindulni. A Fehér Házban 
vésztanácskozást tartanak, hogy 
mérlegeljék számos floridai nagy-
város megelőző célú kiürítését.

 Egyre bővül 
azon vállalatok 

listája, akik - legalább néhány 
napra - kénytelenek szabadságra 
küldeni a dolgozóikat. GPS-hez 
kapcsolt eszközök nélkül a hidak, 
alagutak és épületek földmun-
káját le kell állítani. Rá fogunk 
kényszerülni, hogy visszatérjünk 
a 20. századi mérőeszközök hasz-
nálatára. Nyugdíjas dolgozókat 
hívnak vissza, hogy segítsenek a 
folyamatban. D
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 Zajlanak az 
olimpiai já-

tékok, de nem lehetséges élő 
közvetítést sugározni. A jegyek 
ára az egekbe szökik. A Játéko-
kat csakis a helyszínekről lehet 
követni. 

 A pénzügyi 
szolgáltatásokat 

nem tudják szinkronizálni és le-
állítani, az ATM automaták nem 
működnek, az olajvezetékekben 
nem szállítják a fekete aranyat, a 
földművelők nem képesek pon-
tosan irányítani a traktorokat. 
Úgy tűnik, hogy a gazdasági 
szféra nagy része megbénult.

 

A világ vezető   
űrügynökségei 

közös sajtóközleményt adnak 
ki. Megtalálták a leállás okát. 
Az összes műhold érintett. A 
hiba oka egy hatalmas, előre 
nem látható napkitörés volt. 
Egy hetet vesz igénybe, amíg a 
helyzet normalizálódik.

A TV híradóiban bemondják, hogy 857 műhold meghibásodott.

Tekintse meg a hamis TV 
híradót, ahol bejelentik a 
műholdak meghibásodását
http://bit.ly/28W3iNy
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