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A programok látogatása ingyenes. 
A változtatás jogát fenntartjuk.

Az előadások előtt és után megtekinthetők
a következő eszközök:
• a CERN CMS müon-detektorának 

érzékeny pozíciómérő elemei,
• diffúziós ködkamra,
• alfa-kamera,
• sugárzásmérők és 

részecskedetektorok.

2013 fizikai Nobel-díja
a Higgs-mechanizmus és

a Higgs-bozon elméletéért

Peter Higgs
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Van-e az elemi részecskéknek tömege?

Ha egy előadás címe eldöntendő kérdés, akkor a válasz rendszerint 
tagadó.  És valóban, az elemi részecskék kölcsönhatásait leíró
részecskefizikai Standard Modell kiindulópontja, hogy az elemi részek 
tömege nulla. Az erre a feltevésre alapuló elmélet hihetetlen 
pontossággal leírja a részecskefizikai folyamatokat, így igazolást nyer 
a kísérletekben. Ugyanakkor ez a feltevés nyilvánvaló
ellentmondásban áll azzal a tapasztalati megfigyeléssel, hogy az 
elsőként megfigyelt elemi részecske, az elektron tömege nem nulla. 
Sőt, manapság már tudjuk, hogy a foton kivételével minden elemi 
részecske tömeggel rendelkezik, még a neutrínók is. Az előadásban 
megpróbáljuk felderíteni, hogyan oldható fel az ellentmondás.

Dr. Trócsányi Zoltán (Debreceni Egyetem, Fizikai Intézet)
fizikus, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja 
1985-ben végeztem a Kossuth Lajos Tudományegyetem (a Debreceni 
Egyetem jogelődje) fizikus szakán. Ugyanekkor egyetemi 
témavezetőm, Dr. Dede Miklós irányításával kezdtem kutatásokat a
Tudományos Minősítő Bizottság ösztöndíjasaként neutronfizika 
területén. 1987-ben az első magyar Fulbright ösztöndíjasok között a 
Virginai Műszaki Egyetemen folytathattam doktori tanulmányokat. 
Ekkor kezdtem kvantumtér-elmélettel foglalkozni, majd 1992-93-ban a 
Svájci Szövetségi Egyetem (ETH) posztdoktoraként a 
részecskefizikába ástam bele magam. Ekkor elért kutatási 
eredményeimmel szereztem kandidátusi fokozatot 1993-ban. A 
továbbiakban Debrecenben az egyetemen próbáltam megvetni lábam 
változatos posztdoktori ösztöndíjak támogatását felhasználva. Végül 
1998-ban lettem egyetemi docens, majd az MTA doktora cím 
megszerzése után 2001-ben egyetemi tanár. Az MTA 2007-ben 
választott tagjai közé. Jelenleg a debreceni részecskefizikai 
kutatásokat és az egyetem Fizikai Intézetét, valamint Fizika Doktori 
Iskoláját irányítom.

2013. november 18. 
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Higgs-bozon: a keresés húszéves kalandja

A CERN Nagy Hadronütköztetője (LHC) a világ legnagyobb 
részecskegyorsítója. Két óriási együttműködése, a sok ezer fizikus 
részvételével épült CMS és ATLAS kísérlet fő célja a Higgs-részecske 
keltése és kimutatása volt nagyenergiás protonok ütközéseiben. A
részecskefizika általánosan elfogadott és az elmúlt 40 év alatt 
sokszorosan igazolt elmélete, a Standard Modell valamennyi 
alkatrészét sikerült megfigyelni és tanulmányozni a Higgs-bozon 
kivételével. 2012 közepére mind a CMS, mind az ATLAS  megfigyelt
126 GeV tömegérték környékén a Higgs-bozon elméletileg megjósolt 
tulajdonságaival rendelkező új részecskét. Habár ez a fizika óriási 
diadala, a résztvevő fizikusok enyhe csalódására az eddig gyűjtött 
adatok azt látszanak alátámasztani, hogy valóban a Standard Modell 
Higgs-bozonját látjuk. Megmaradt ugyanis a mikrovilág sok rejtélye, 
amelyekre a Standard Modell  nem ad választ. Nem tudjuk, hova lett 
az Ősrobbanás után keletkezett antianyag, mi alkotja a Világegyetem 
sötét anyagát és mitől van a neutrínóknak tömege. A Nagy 
Hadronütköztető további működése nagy pontosságú adatok 
szolgáltatásával segíthet a válaszadásban.

Dr. Horváth Dezső (MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA Atomki)
fizikus, egyetemi tanár, az MTA doktora 
Az Eötvös Egyetemen szereztem fizikusi diplomát magfizikából, a 
Dubnai Egyesített Atommagkutató Intézetben kandidátusi fokozatot
fizikai kémiából és az MTA-n doktorit atomfizikából. Az utóbbi 25 
évben kísérleti részecskefizikával foglalkozom, Oroszországban, 
Amerikában, Kanadában, Olaszországban, Japánban és Svájcban 
dolgoztam. Az utóbbi két évtizedben a CERN-ben szerveztem 
kísérleteket az antianyag tanulmányozására és új fizikai jelenségek 
(közötte Higgs-bozonok) keresésére a budapesti Wigner 
Kutatóközpont (néhai KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet) és 
a debreceni Atomki színeiben. Részecskefizikát oktatok a Debreceni 
Egyetemen.

2013. november 19. 
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Mi a tömeg, avagy 
hogyan lesz a bolhából elefánt?

A körülöttünk lévő anyag tömegének túlnyomó többsége az 
atommagban található protonok és neutronok tömegéből adódik. 
A protont felépítő három kvark tömege azonban százszor kisebb, 
mint a proton tömege. Mi magyarázza ezt a hatalmas 
különbséget? Mi adja a protonok tömegének nagy részét, mitől 
van az anyagnak tömege? Miért nem lehet a kvarkokat 
kiszakítani a protonból és hogyan lehet mindezt megérteni 
egyszerű számítógépes ‘játékokkal’, amiket a világ legnagyobb 
szuperszámítógépein is játszanak szerte a világon?  Az előadás 
ezekkel a kérdésekkel foglalkozik.

Dr. Kovács Tamás György 
(MTA Atomki, Lendület Kutatócsoport)
fizikus, az MTA doktora
Debrecenben szereztem fizikusi diplomát 1990-ben, majd a 
University of California-n, Los Angelesben PhD fokozatot elméleti 
részecskefizikából. Ezután kutatóként dolgoztam 2-2 évet a 
University of Colorado, Boulder, és az Universiteit Leiden 
egyetemeken, majd a Deutsches Elektronen-Synchrotron
intézetben. 2002-ben tértem vissza Magyarországra és 2011 
végéig a Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézetének egyetemi 
tanára voltam, ahonnan 2012-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia Lendület pályázatának elnyerésével jöttem át az
Atomkiba. Jelenleg az MTA Atomki Lendület rács-
kvantumszíndinamika kutatócsoportjának vezetője vagyok. A 
kvarkokat összetartó erős kölcsönhatás alapvető tulajdonságait 
vizsgálom elméleti és számítógépes szimulációs módszerekkel.

2013. november 20. 
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A CERN és a gyógyítás

Amikor a CERN-ről vagy a részecskefizikáról esik szó, általában 
felvetődik a kérdés, hogy megéri-e ilyen sok pénzt erre a kutatásra 
fordítani. Sokan úgy érzik, hogy ez csak a fizikusok kíváncsiságának a 
kielégítését szolgálja, és semmi gyakorlati haszna nincs. Úgy 
vélekednek, hogy a CERN tagállamai az adófizetők pénzének egy 
részét egy szűk kutatói csoport költséges hobbijának támogatására 
fordítják. Az előadás során meg szeretném mutatni, hogy a CERN-ben 
alkalmazott technikák – amelyeknek a hatalmas fejlődéséhez nemcsak 
a CERN, de mag- és részecskefizikusok korábbi generációi is nagy 
mértékben hozzájárultak – milyen módon hatottak a hétköznapi 
életünkre, milyen módon voltak hasznunkra közvetlenül is. A sok 
lehetséges példából az orvosi alkalmazásokat ragadom ki, hiszen ez 
közvetlenül érint mindannyiunkat.

Dr. Sükösd Csaba (BME, Nukleáris Technikai Intézet)
nyug. egyetemi docens
Budapesten születtem, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
szereztem fizikusi diplomát. Ott is helyezkedtem el, az Atomfizikai 
Tanszéken, amelynek akkor Marx György professzor volt a vezetője. 
Egyetemi oktató vagyok immár 42 éve. Kutatási területem egész 
életemben a kísérleti magfizika volt, pályafutásom alatt több külföldi 
kutatóintézetben is dolgoztam rövidebb-hosszabb ideig. 1992 óta a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézetében dolgozom, hosszú ideig a Nukleáris Technika 
Tanszék vezetője voltam. A CERN-nel való kapcsolatom 2006-ban 
erősödött meg, amikor az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Elnöksége 
megbízott azzal, hogy szervezzem meg magyar fizikatanárok 
csoportjának egyhetes cerni látogatását. Ezek a látogatások azóta is 
évente megrendezésre kerülnek. Tudományos és egyetemi oktatási 
munkám mellett rendszeresen tartok ismeretterjesztő előadásokat 
iskolákban, valamint tanári ankétokon.

2013. november 21. 
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