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ÁLTALÁNOS PEREMFELTÉTELEK 
 

A változások állandóak (és napjainkban gyorsulnak) 
A folyamatok globálisak 
Ideológiák helyett pragmatizmus, hajtóerő a technológák   
        forradalma 
Többet a kevesebből (a Föld kicsi lett számunkra) 
A biodiverzitás szűkül (erősödő védelme kívánítos) 
A világ gazdaságának súlypontja nyugatról keletre és  
      északról délre  tolódik 
A társadalmak (különösen a fejlettek) öregedése 
Általános beépülés a virtuális világba 
A termékismeret és a szociális kapcsolatok növekvő szerepe 
A tudomány az értéktermelés alapja 
 



 Gazdaság: + 500%* 
 Népesség: + 50%* 
 Energia felhasználás: + 300%* 
 Termelő tevékenység: +300%* 
 Földünk: +0% 
 

* – World Resources Institute, The Weight of Nations, 2000 

Várható globális tendenciák ( 2050-ig)  
(és fenntarthatóság?) 

BOLYGÓNK  „TÚL KICSIVÉ” VÁLT 



A NAGY FELLFEDEZÉSEK GYÖKERESEN 
MEGVÁLTOZTATJÁK/TÁK ÉLETÜNKET 

 
Példa a 4 fizikai erő felfedezése: 
 
 1.Gravitáció: Ipari forradalom; gőzmozdony 
2. Elektromágneses sugárzás: világítás; elektronikus forradalom 
(rádió, stb…) 
3-4: Erős és gyenge kölcsönhatás: E=mc^2; hogyan működik a 
világegyetem 
 
ÉS A KVANTUMVILÁG ! : tranzisztor, lézer, digitális forradalom, DNS… 
     Új gondolkodásmód igénye: ezen világ „furcsasága” miatt. 
     Kvantumbiológia és társadalomtudomány. 
 
ÚGY GONDOLOM, HOGY ISMERJÜK A TERMÉSZET ERŐIT EZÉRT 
NEM JÓSOLNI KELL A JÖVŐRŐL, HANEM EZEKBŐL A  
FEJLEMÉNYEKBŐL ÉS ISMERT DOLGOKBÓL EXTRAPOLÁLNI 
(beleértve a kvantummechanika törvényeinek kihasználását). 
 
 



Az emberi gondolkodás azonban ennél furcsább (LINEÁRIS vs  
                              exponenciális) 
   Várakozás: Számítástechnika vs papírfogyasztás 
                        ICT vs utazás (forgalmi dugók). Felhőkarcolók? 
                       Cyberturizmus, cybervásárlás (kevesebb utazás, tönkremenő  
                           bevásárlóközpontok) 
                       Cyberdiákok (az egyetemek feleslegessé válnak) 
                       Internet a TV és rádió helyett 
    A valóság ennek fordítottja 
 
Mégis jóslásokba is bocsátkozunk és ez furcsa eredményekhez vezet. 
         A jóslás általában pesszimistább a megvalósulásnál (1900-ban a 20.  
              századról) 
              (kivétel pl.Verne Gyula vagy Leonardo da Vinci). Ugrások 

TENDENCIÁK 



 Gyors technológiai, politikai, szociális és kulturális 
változások; 

 Pénzügyi, gazdasági, politikai, társadalmi, kulturális 
válságok; 

 Az öreg iparágak hanyatlása;  
 A termékek és szolgáltatások növekvő nem anyagi jellege 

(a média, esztétika és kultúra szerepe) 
 Növekvő verseny,  csökkenő társadalmi biztonsággal 

kombinálva;  
 Növekvő igény az emberi kapacitások és képességek teljes 

körének hasznosítására; 
 Növekvő igény a kreatív munkaerő iránt;  
 A nemzeti populációk növekvő heterogenitása; 
 A nemzeti oktatási rendszerek csökkenő produktivitása. 
 

 A 21. században gyorsan változó világ néhány 
jellemzője: 

 
 



A 21. SZÁZAD TUDOMÁNYA 
A 20. Században egy ország erejét hadseregének létszáma, 
acéltermelésének volumene, területének nagysága határozta meg 

A 21. század a (hasznosítható) tudás százada 

       Néhány alapvető változás: 

            -A tudomány növekvő szerepe 

            -A tudomány és gazdaság szoros  

                   kapcsolatának szükségessége 

            -A tehetségek szerepének felértékelődése 

            -A kreatívitás és innováció kulcsszerepe 



TUDOMÁNYOS – TECHNOLÓGIAI TRENDEK 
 

Számos tudományos meglepetés (expect the unexpected) 
     A K&F kulcsfontosságú, az eredmények realizálása még    
          inkább 
A kutatási tevékenység bővül és globalizálódik 
     Exponenciális növekedés ( az alapkutatásban is) 
     Növekvő állami szerepvállalás az irányításban és a                 
         finanszírozásban 
     Mit kutatni: kevésbé triviális (növekvő riziko) 
     Még a legnagyobbaknak sem megy egyedül 
     A kutatási módszerek változnak: együttműködés, az ICT  
         szerepe növekszik, kutatási platformok,… 
Gyors, rövid folyamatok: a technológiák inkrementális  
         finomítása, … 



Red Herring, May 2002 

A TUDOMÁNYOS-TECHNOLÓGIAI 
HALADÁS LÉPCSŐFOKAI 

A fejlődést válságok tarkítják. Buborékok pattannak ki, de a 
technológiák fejlődése ezután még fel is gyorsulhat (1850, 1929, 2008) 

! 

KVANTUM 



 A HÁROM LEGIGÉRETESEBB, FORRADALMI  

VÁLTOZÁSOKAT IGÉRŐ TERÜLET: 

 A NANO-, BIO- ÉS INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK 

     (valamint ezek kombinációi, de egymással is szorosan 
összefüggnek) 

 

 

 

NANO 

INFO 
BIO 

 MIKRO- ÉS NANOVILÁG 



ÚJ ANYAGOK                                                                      
(pl. atomok manipulálásával) 

BOTTOM UP ! 



AZ ICT TERÜLET FEJLŐDÉSE 

ÚJ TECHNOLÓGIÁK = ÚJ LEHETŐSÉGEK 

Silicon technology 

Vacuum tube 
technology ENIAC 

4G DRAM 

Mesterséges intelligencia 



Memrisztorok: az agyi idegműködéshez jobban hasonlító technológia. (IBM 
TrueNorth chip 1millió neuront és 256 millió szinapszist szimulál és  egy összemérhető 

teljesítményű tradicionális csipnél tizezerszer kevesebb energiát használ)  

KÜLÖNBÖZÓ 
AGYI 

KAPACITÁSOK 
ÉS SZUPER 

SZÁMÍTÓGÉP 
PARAMÉTEREI 



Génmanipuláció 
 
 
 

DNS képe      
(STM felvétel) 



IDEGSEJT  SZILICIUM CSIPEN 



  KIZÁRÓLAG OPTIKAI INFORMÁCIÓS  
TECHNOLÓGIAI RENDSZEREK? 

 INFORMÁCIÓ GENERÁLÁS (LÉZEREK) 

INFORMÁCIÓ TRANSZPORT                                     
(OPTIKAI SZÁLAK) 

INFORMÁCIÓ TÁROLÁS (HOLOGRAFIKUS        
MEMORIA,CD,DVD) 

INFORMÁCIÓ PROCESSZÁLÁS (OPTIKAI CSIP?) 

      ( Nanooptika, Plazmonika )!!! 

       A DIFFRAKCIÓS KORLÁT HIÁNYA! 



! 

MŰKÖDÉSI SEBESSÉG ÉS KRITIKUS MÉRETEK 



A     A kvantumhatár felé 

Kvantum technologiák 



A kvantum 
technológiák  

meghatározóvá 
válnak, ezek 

között pedig a 
kvantum 

számítástechnika 
is (teljesítmény vs 

bitszám : 
klasszikus ~n, 

kvantum ~exp(n)) 

IBM 50 Q-bit; felhőszolgáltatás 



Kiemelkedő régiók  a csúcskutatásban 
Hol lokalizálódik az európai dinamizmus? 

in Top 
100 
in Top  101-
200 



Jövőnket formáló trendek 
 

-A Föld népesége megduplázódik 
-Az átlagéletkor nővekszik. 
-Az információs technológiai ipar növekedése 
tudásfüggő globális tásadalmat szül. 
-A globális gazdaság integrációja növekszik. 
-A gazdaságot és a társadalnat a technológia dominálja. 
-A technológiai innováció sebessége nő.  
-Az idő az egyik legfontosabb értékké válik. 
-A fejlődés válságokba vezethet, a buborék kipukkan, de 
a technológiák tovább fejlődhetnek  21 



Összefoglalás helyett: 
PROBLÉMÁINKAT NEM TUDJUK MEGOLDANI 

OLYAN GONDOLKODÁSFORMÁKKAL, 
AMELLYEKKEL AZOKAT KREÁLTUK. 

                                                                        ALBERT EINSTEIN 

KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMÜKET! 
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