
Hungarian-made	Automated	Telescope	
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI: 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/egyház/szervezet/vállalkozás) 

neve: Települési Értéktár Bizottság, POLGÁRMESTERI HIVATAL, 2119 Pécel, 
Kossuth tér 1. +36 (28) 662 007, ertektar@pecel.hu 

Név: Települési Értéktár Bizottság, Pécel, Heltai Miklós elnök 
Levelezési cím: 2119 Pécel, Korányi u.14.  
Telefonszám: +36 (28) 788 940 
E-mail cím: heltai.miklos@digikabel.hu 
 
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Sári Pál okl. gépészmérnök, ügyvezető 
2119 Pécel, Várhegy utca 16. 
30-9441748; 28-547 640 
saripal120@gmail.com 
fornax.kft@upcmail.hu 
 
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI: 
 
1. A nemzeti érték megnevezése: 
HAT (Hungarian-made Automated Telescope – Magyar Automata 

Távcsőhálózat). 
A HAT Team alapító tagjai : Bakos Gáspár csillagász, Princeton University, 

Lázár János szoftvermérnök, Érd, Papp István elektromérnök, Pécel, Sári Pál 
gépészmérnök, Pécel. 

 
 
2. Fellelhetőségének pontos helye: 
A Magyar Automata Távcsőhálózat szorosan kötődik Pécelhez, a HAT Team 

alapító tagja, Sári Pál révén, aki az automata távcsőhálózat mechanikáját tervezte, 
ugyanakkor ügyvezetője a FORNAX 2002 KFT.-nek (2119 Pécel, Ady Endre u.1.), 
amely gyártotta az 

automata obszervatóriumokat. 
 

A HAT távcsövek helyszínei: 
 

1. HATNet (Északi félteke) 
 

• Fred Lawrence Whipple Observatory, Mount Hopkins Arizona, USA. 
(5 db. HAT távcső) 

• Mauna Kea Observatory, Hawaii , USA. 
(2 db. HAT távcső) 

• Wise Observatory, Mizpe Ramon Negev sivatag, Izrael 
(1 db. HAT távcső, már nem üzemel.) 

 
2. HATSouth (Déli félteke) 

 
• Las Campanas Observatory, Chile 

(2 db. HATSuoth távcső. Egyenként 4 db. kamera egységgel.) 



• HESS Site, Khomas Highland, Namibia. 
(2 db. HATSuoth távcső. Egyenként 4 db. kamera egységgel.) 

• Siding Spring Observatory, Coonabarabran NSW, Ausztrália 
Siding Spring Observatory  
 
 
 

 
 
 
3. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:  
a péceli Helyi Értéktár Bizottság a nemzeti értéket Helyi Értéktárba sorolja 

és javasolja fölvételét a Pest Megyei és Magyar Értéktárba. 
 
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és 

történetének leírása: 
A HAT Team alapító tagjai a Magyar Csillagászati Egyesületben találkoztak több 

mint húsz évvel ezelőtt. Az akkor még az ELTE csillagász hallgató Bakos Gáspár 
kezdeményezésére és Bohdan Paczynski professzor (Princeton University) 
támogatásával elkezdték fejleszteni az interneten keresztül távvezérelhető kis autonóm 
obszervatóriumot, melynek fő feladata akkor az úgynevezett gamma felvillanások 
utófénylésének detektálása volt.  A prototípus 2000 év végére elkészült, amit 2001 elején 
az arizónai  Keat Peak obszervatóriumban felállítottak. Egy év tesztüzem  tapasztalatait 
felhasználva elkészítették a HATNet ma is működő továbbfejlesztett változatát amit 
2003-ban üzembe állítottak a szintén Arizónában található Whipple obszervatóriumban. 
Bakos Gáspár ekkor már a Harvard Egyetem Phd. hallgatója lett és érdeklődése az 
exobolygók (naprendszeren kívüli bolygók) felé terelődött. Az első HATNet távcsövet 
további hét távcső felállítása követte. Igy a HATNet globális hálózatot alkotva alkalmas 
lett egy adott objektum állandó (24 órás) megfigyelésére is. A HAT-távcsövek hamar 
rábukkantak az első exobolygó jelöltekre, vagyis az első olyan csillagokra, amelyeknek 
a fénye rendszeresen kissé elhalványodik. Ezek azonban még hamis riasztásnak 
bizonyultak, ugyanis nem bolygók keringtek a csillag körül, hanem törpecsillagok 
haladtak el a nagyobbak előtt. Több száz jelölt után 2006-ban bukkant fel az első találat, 
a HAT-P-1b jelű gázbolygó. Mérete szerint a Szaturnusz és Jupiter között félúton 
helyezkedik el, sugara jóval nagyobb, mint a Jupiteré. Egy kettőscsillag egyik tagját 
kerüli meg minden 4,5 napban, tehát egy "éve" 4,5 földi napnak felel meg. E bolygó egén 
két nap van, a kettőscsillag két tagja: egy nagyon fényes, ami körül kering, és egy 
halványabb. A HAT-P-1b-hez hasonló nem található a mi Naprendszerünkben. Másfél 
évre rá újabb meglepetés következett, ezúttal egy nyolc Jupiter tömegű (mintegy 3000 
Földtömegű) óriásbolygó képében, amelyik a csillagát elnyúlt pályán öt naponként 
kerülte meg. Különlegessége, hogy míg a tömege a Jupiter nyolcszorosa, a sugara csupán 
akkora, mint a Jupiteré, és ezzel ékes bizonyítékot szolgáltat az elméleti fizika jóslatának 
,hogy az anyag ekkora nyomáson elfajult állapotba kerül. (Hiába halmoznánk több 
anyagot a HAT-P-2b-re, a sugara valószínűleg az extrém nagy gravitáció miatt 
csökkenne.)  

2009- ben nagy lépés következett, a HATNet a déli féltekére is kiterjesztette 
működését immár a teljes égboltot lefedve. (HATSuoth Chile, Namíbia, Ausztrália). 

A HAT távcsövek által felfedezett exo-bolygók száma mára megközelíti a százat. 
Ezzel az eredménnyel a földi megfigyelőcsoportok közül a felfedezett bolygók számát 
tekintve a HAT a második legsikeresebb a világon. Az öt helyszínen ma már közel száz 



ember dolgozik a HAT távcsövekkel illetve adatainak kiértékelésével. Professzorok, 
PhD. hallgatók, mérnökök és programozók,  köztük a Nobel-díjas Bryan Smith ( Fizikai 
Nobel díj 2011.) 

 
5. Indoklás az értéktárba történő felvételre: 
A HAT- Magyar Automata Teleszkóp program nagyszerűen példázza, hogy a 

magyar közép- és felsőfokú oktatás minden problémája ellenére ma is (vagy ma még) 
képes a tehetséges tanulók érdeklődésének fölkeltésére, tehetségük fejlesztésére és 
gondozására. 

Ugyanakkor igen jó példa a magyar tudományos gondolkodás holisztikus 
szemléletére, az ebből eredő intuitív meglátások gyakorlatias hasznosítására. 

Világszerte ismert és elismert tudományos program indulása és 
megvalósítása kötődik Pécelhez, jelentősége azonban túlnő Pécelen, méltó a Megyei 
és Magyar Értéktárba vételre. 

 
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források): 
FORNAX 2002 Kft 
www.fornax2002.hu/ 
Meteor, a Magyar Csillagászati Egyesület havilapja, 2010/2. szám, 2010 február 

hó 
Magyar Nemzet Magazin 2010.10.09.i 
Heti Válasz 2007. VIII. évf. 50. szám, 2007. december 13. 
Sky & Telescope 2002. október hó 
National Geographic Magyarország, 2004. december 
Péceli Hírek, 2011. október 
 
III. MELLÉKLETEK 
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális 

dokumentációja: 

 
 
HAT távcső. Mauna Kea , Hawaii. 
 



 
 
HATSouth távcsövek , Siding Spring , Ausztrália 
 

 
 
HATSuoth távcsövek , HESS Site, Namibia. 
 
 
 



 
HATSouth távcsövek , Las Campanas , Chile. 
 

 
 
 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
2. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására 

vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat. 
 
Pécel, 2016. év május 24. 
Sári Pál 
Heltai Miklós  
 
 

 
 

                                                   


