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Kitüntetések

KITÜNTETÉSEK
Magyarország köztársasági elnöke nemzeti ünnepünk, államalapító 
Szent István ünnepe alkalmából – a Magyar Tudományos Akadémia 
felterjesztésére – a Parlamentben adta át a következő kitüntetéseket:

a magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal (polgári tagozata) 
kitüntetésben részesítette

Kopátsy Sándort, a közgazdaság-tudomány doktorát,
Papp lajost, az orvostudomány doktorát,

Szilágyi János Györgyöt, a történelemtudomány doktorát.

•

a magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) 
kitüntetést adományozta

arató Péternek, az MTA rendes tagjának,

Bodor miklósnak, az MTA külső tagjának, 

freund Tamásnak, az MTA rendes tagjának, 

Horváth Józsefnek, az MTA rendes tagjának,

Kahler frigyesnek, a Veszprém Megyei Bíróság bírájának, 

Patkó Gyulának, a műszaki tudomány kandidátusának, 

Préda Istvánnak, az orvostudomány doktorának, 

Szépfalusy Péternek, az MTA rendes tagjának.

Tudós fórum  
A köztársasági elnök posztumusz a magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje kitün-
tetést adományozott

romics lászlónak, az MTA rendes tagjának. 

•

Az MTA elnökének előterjesztésére az augusztus 20-i állami ünnep al-
kalmából az államfő a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti-, illetve 
lovagkeresztjével ismerte el számos kiemelkedő hazai kutató munkáját. 

Pálinkás József számos kitüntetést az Akadémián adott át.

a magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét kapta

Balázs lajos György, az MTA doktora, az MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati 
Kutatóintézetének professzora, korábbi igazgatója,

 Janszky József akadémikus, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet professzora, 

lovas rezső György, az MTA Atommagkutató Intézetének professzora, 

T. Erdélyi Ilona, az MTA doktora, az MTA Irodalomtudományi Intézetének 
nyugalmazott tudományos főmunkatársa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója.

•

a magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét kapta

Belgya Tamás, az MTA Izotópkutató Intézet tudományos osztályvezetője, 

Csörgő Tamás fizikus, az MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet 
tudományos tanácsadója, 

lantos Béla, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Irányítástechnika és Informatika Tanszék professzora, 

Schubert andrás, az MTA Kutatásszervezési Intézet ügyvivő szakértője. 
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MOSZATBóL 
ENERGIATÁROLó 

Egy, a barnamoszatok sejtfalában nagy meny-
nyiségben megtalálható természetes polisza-
cha rid felhasználásával növelték lítium-ion 
elemek kapacitását és élettartamát két ame-
rikai egyetem munkatársai. A gyógyszer- és 
az élelmiszeriparban E400 néven gyak ran 
használt alginsav az elemekben ma alkalma-
zott grafitalapú elektródok és a fejlesztési 
stádiumban lévő szilíciumalapú elekt ródok 
energiatároló képességét is megnövelte. 

A ma használt lítium-ion elemek anód jai 
grafitból készülnek. A legígéretesebb anód-
anyagnak tartott szilícium egy nagyságrend-
nyi tárolóképesség-javulást hozhat, de egy-
előre túl gyorsan veszíti kiindulási kapacitását. 
Alginsavat adagolva a szilícium nanokristályok-
hoz ez az instabilitás megszűnt, és az így ké-
szült anód a kísérletek során a legjobb grafit-
elektródok nyolcszorosát teljesítette. Károso-
dás nélkül ezer töltés-ki sütés ciklust bírt ki. 

A kutatók céltudatosan kerestek megfe-
lelő anyagot a tengeri növényekben, amelyek 
nagy sókoncentrációjú, agresszív folyadék-
környezetben élnek. 

Kovalenko, Igor – Zdyrko, Bogdan – Ma-
ga sinski, Alexandre et al.: A Major Con-
stituent of Brown Algae for Use in High-
Capacity Li-Ion Batteries
Science. Published online 08. 09. 2011. doi: 
10.1126/science.1209150 http://www.science-
mag.org/content/early/2011/09/06/science. 
1209150.full.pdf 

A LEGHOSSZABB 
GERJESZTETT ÁLLAPOT

A koppenhágai Niels Bohr Intézet munkatár-
sai magnéziumatomok gerjesztett állapotá-
nak extrém hosszú élettartamát mérték meg. 
Véleményük szerint a több mint fél órás ered-
mény, melyet a közelmúltban elméleti számí-
tásokkal is megjósoltak, világcsúcs. 

A kísérletek során lézersugarakkal mínusz 
273 Celsius fokon, az abszolút nulla fok köze-
lében úgynevezett magneto-optikai csapdába 
ejtették a magnéziumatomokat. Ezután lézer-
rel gerjesztették őket, amitől egyes elektron-
jaik az alapállapotból magasabb energiájú 
szintekre ugrottak.

Az elektronok gerjesztett állapota általá-
ban rendkívül instabil, és néhány nanoszekun-
dum alatt, energialeadás közben visszatérnek 
eredeti pályájukra. Léteznek olyan kivételes 
gerjesztett állapotok is, amelyek élettartama 
sokkal hosszabb, akár több másodpercet is 
elérhet, ezeket azonban nehéz létrehozni. A 
magnézium 24-es izotópjának van egy ilyen 
úgynevezett metastabil elektronállapota, és a 
dán intézet kutatóinak ezt sikerült speciális 
kö rülmények között létrehozniuk. Méréseik 
szerint a gerjesztett állapot élettartama 2050 
másodperc volt; a leghosszabb, amit valaha 
laboratóriumi körülmények között mértek. 

A magnéziumatom hosszú életű gerjesz-
tett állapotának a különlegesen pontos atom-
órák fejlesztésében lehet jelentősége. A most 
előállított állapot lehetővé teheti olyan atom-

óra előállítását, amely 900 millió év alatt ké sik 
egy másodpercet. Ilyen pontosságot például 
a fizikai állandók időbeli állandóságának el-
lenőrzésére lehet használni. 

Jensen, Brian B.  – Ming, He – Westergaard, 
P. G. et al.: Experimental Determination 
of the 24Mg I (3s3p)3P2 Lifetime. Physical 
Review Letters. 2011. 107, 113001. 
doi:10.1103/PhysRevLett.107.113001

ÖRÖKLETES EMLŐRÁK
MÉG FIATALABB KORBAN 

Az örökletes emlőrák jóval korábbi életkor-
ban jelenik meg, mint az előző generációknál 

– állítják amerikai kutatók az Amerika Rák-
társaság lapjában, a Cancerben. 

Évek óta ismert, hogy azok a hölgyek, 
akik a BRCA–1 és BRCA–2 gén mutációit 
hordozzák, sokkal nagyobb eséllyel betegsze-
nek meg emlő- vagy petefészekrákban. Mivel 
ezek a mutációk örökletesek, azokban a csa-
ládokban, amelyekben a nők körében halmo-
zottan fordul elő ötven év alatti korban rák, 
már fiatal korban javasolják a genetikai vizs-
gálatok elvégzését, és pozitivitás esetén a 
mam mográfiás és egyéb szűrővizsgálatokon 
történő rendszeres megjelenést. 

Jennifer Litton onkológusnak és munka-
társainak (University of Texas MD Anderson 
Cancer Center, Houston) gyógyító munká-
juk során az a feltételezésük támadt, hogy az 
örökletes emlőrák mostanában korábbi élet-
korban jelentkezik. Ennek ellenőrzésére vé-
geztek tudományos vizsgálatot.  

Retrospektív tanulmányukba 132 olyan, 
emlőrákkal diagnosztizált asszonyt vontak be, 
akiknél a BRCA-gén valamilyen mutációját 
is igazolták. A családfákat áttekintve 106 nő-
nek volt az előző generációban olyan rokona, 

akiknél a BRCA-géncsaláddal összefüggő em-
lő- vagy petefészekrákot igazoltak. Azt ta lálták, 
hogy a fiatalabb generáció tagjainál átlagosan 
hat évvel korábban jelent meg a be tegség. A 
becsléshez használt új matematikai modellel 
7,9 évnek találták az időeltolódást. 

Littonék elismerik, hogy a tanulmány 
vi szonylag kevés asszony adatait dolgozta fel, 
és további vizsgálatokra van szükség, de hang-
súlyozzák: az érintett családokban a nőknek 
és az őket gondozó orvosoknak a rendszeres 
szűrővizsgálatokat komolyan kell venni, és 
talán még a jelenleginél is fiatalabb életkorban 
kell megkezdeni a korai felismerés, illetve a 
megelőző műtét elvégzésének mérlegelése 
érdekében. 

Breast Cancer Patients with BRCA Gene 
Diagnosed Almost Eight Years Earlier than 
Generation Before. MD Anderson News 
Release 09/12/2011. 
http://www.mdanderson.org/newsroom/
news-releases/2011/brca-mutation.html 

A KOMMUNIKÁCIó 
RITMUSA

Kilencmilliárd telefonhívást elemeztek spa-
nyol kutatók az emberi kommunikáció és az 
információterjedés sajátosságainak felderítése 
céljából. Az anonim adatbázisban húszmillió 
ember tizenegy hónap alatt lebonyolított 
telefonhívásai szerepeltek, a vizsgálatokat vég-
zők szerint a minta méretei miatt megállapí-
tásaik általános érvényűnek tekinthetők.

Az elemzés legfontosabb megállapítása, 
hogy az emberek közötti kommunikáció az 
időben nem egyenletes, hanem hosszabb 
csendes szakaszok és rövid, intenzív kommu-
nikációs „robbanások” váltják egymást. Ha-
sonló jellegzetességet egyébként megfigyeltek 
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