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A költő - ajkán csörömpöl a szó,
de ő, (az adott világ

varázsainak mérnöke),
tudatos jövőbe lát

s megszerkeszti magában, mint ti
majd kint, a harmóniát.

József Attila
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Edison dédunokái
Nemrég volt száz éve, hogy Thomas Alva Edison Magyarországra látogatott. Az 
általa alapított General Electric cég mára a világ egyik legnagyobb és 
legszerteágazóbb tevékenységű ipari-pénzügyi konglomerátumává vált. 
Előadásomban megkísérlem bemutatni a céget, a Globális Kutatóközpontban 
folyó alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket, ízelítőül néhány példát 
felhasználva a saját munkámból. Röviden ismertetni fogom a cég magyarországi 
tevékenységét is. A hallgatóság betekintést nyerhet egy olyan fizikus 
mindennapjaiba, aki alapkutatásokkal kezdte pályáját és ma olyan munkát 
végez, aminek látszólag nem sok köze van fiatalkori álmaihoz. Vagy mégis? 
Összeegyeztethető-e a természet törvényei megismerésének vágya a 
társadalom (és a GE részvényesei) számára hasznot hajtó munkával? Mire jó az 
ATOMKI-ban megszerzett tudás és doktori fokozat?

Dr. Závodszky Péter, fizikus
General Electric Globális Kutatóközpont, Niskayuna, NY, USA
Nagyváradon születtem és a kolozsvári tudományegyetemen szereztem fizikusi 
oklevelet 1984-ben. Kezdetben a nyugalmi tömeggel rendelkező neutrínók 
izgattak, ezek szerepe az asztrofizikában és kozmológiában. Aztán valamiből 
élni is kellett, így egy ideig kiégett atomerőművi fűtőelemek vizsgálatával és 
egyéb alkalmazott magfizikai kutatásokkal foglalkoztam két romániai intézetben. 
A rendszerváltás után felkerekedtem és Debrecenben az ATOMKI-ban Pálinkás 
József első doktoranduszaként ion-atom ütközések tanulmányozásából 
szereztem doktori fokozatot 1994-ben. Ezt még néhány évig folytatni lehetett az 
Egyesült Államokban, de a csillagháborús készülődéseknek (szerencsére) 
leáldozott, így egyre kevesebb pénzforrás jutott erre a területre. Beláttam, hogy 
váltani kell és majdnem tíz évig a Michigan Állami Egyetem Ciklotron Intézetében 
az ECR Ionforrás csoportot vezettem. 2008 óta General Electric-ben elsősorban 
orvosi képalkotó berendezések alegységeinek fejlesztésével foglalkozom. 

2012. március 5.
hétfő 16:00

Edison és a fonográf
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Atomkor vagy homok-kor? 
Az előadásban be szeretném mutatni, hogy a XX. század 
második felében megélt társadalmi változásokban milyen 
szerepe volt a fizika felfedezéseinek, melyek voltak azok a 
felismerések, melyeknek  kihatásai döntőnek bizonyultak 
annak az életmódnak és világrendnek a létrejöttében, amit 
magunk körül látunk. Egy-egy felfedezés, még ha tényleg 
világrengetőnek tűnik is, csak akkor válik jelentőssé, ha a 
rá alapozott tevékenység az ipar révén beépül a 
mindennapjainkba. Ennek sajátos mechanizmusát 
szeretném illusztrálni először nagyban, egy globális 
történeten, az informatikai társadalom kialakulásán át, 
majd kicsiben, az Atomki innovációs tevékenységének 
történetén keresztül.

2012. március 6.
kedd 16:00

Atombomba

Dr. Mészáros Sándor, fizikus
MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen
Debrecenben szereztem fizikusi oklevelet 1974-ben, s ebben az évben 
kezdtem tudományos kutatói pályámat az Atomkiban. Doktori munkámat 
magfizikai témakörben készítettem Berényi Dénes vezetésével. 1975-től 
kezdtem kísérleti kutatómunkát az alacsony hőmérsékleti fizikai 
laboratóriumban a szupravezetés területén. A szupravezetőkben fellépő 
kvantum-interferencia és annak méréstechnikai alkalmazásai területén végzett 
munkám eredményeként szereztem kandidátusi fokozatot 1991-ben. A magas 
hőmérsékletű szupravezetők felfedezése után bekapcsolódtam azok 
elektromágneses tulajdonságainak kutatásába, elsősorban a mágneses 
örvényrendszer dinamikájának kísérleti vizsgálatába. 2006-ban egy GVOP 
pályázat révén megalapítottam az Atomki első spin-off cégét, mely ipari 
szivárgásvizsgáló berendezések fejlesztésével foglalkozik.

Hangya microchip-pel
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Amikor mérnökök
értelmezik a fizikát

Az elmúlt évtizedekben megjósolhatatlan technológiai fejlődésnek
lehettünk tanúi. Sokszor a tudományos magyarázatok is csak 
megkésve tudták értelmezni egyes technikai megoldások fizikai 
alapjait. Előadásomban ilyen eredményekről számolok be, 
bemutatva azt a gondolatsort, mely az örök kétkedésen és 
kíváncsiságon alapulva – remélhetőleg – az adott részterület jobb 
megismeréséhez vezettek. Többek közt két olyan fejlesztésben is 
részt vettem, mely jó példát adhat a gyakorlatorientált 
gondolkodásra: az egyik egy nagyfelbontású mikroszkópia 
műszerfejlesztése, a másik pedig egy humán kísérletsorozat 
technikai hátterének biztosítása. Ezeken keresztül szeretném 
bemutatni a mérnöki munkák izgalmas és érdekes részleteit.

2012. március 7.
szerda 16:00

Mikroméretű írás
Dr. Pungor András, villamosmérnök, egyetemi docens
Debreceni Egyetem TTK, Kísérleti Fizikai Tanszék
1978-ban végeztem a Budapesti Műszaki Egyetemen. A Labor Műszeripari 
Művekben kezdtem mérnöki pályafutásom, ahol egy lelkes fiatal csoporttal sikeres 
fejlesztéseket tudtunk az ötlettől a megvalósításig végigvinni. 1987-ben meghívást 
kaptam az Utahi Egyetem Biomérnöki Karára. A meghívás két évre szólt, de végül 
20 év lett belőle, melyből 12 évet az egyetemen, a többit egy, az agyi 
elektródarendszerek fejlesztésével foglalkozó egyetemközeli vállalatnál töltöttem. A 
szerencse is közrejátszott abban, hogy két-három olyan izgalmas témával 
foglalkozhattam, mely a technikai világ újdonságának számított. Ezeknek is 
köszönhetően 1996-ban PhD fokozatot szereztem a BME-en. 20 éves amerikai 
kutató-fejlesztő munka után hazajöttem és elvállaltam a Bay Zoltán Kutatóhálózat 
Nanotechnológiai Kutatóintézetének vezetését, melynek három évig voltam az 
igazgatója. Jelenleg a Debreceni Egyetemen docensként oktatok és egy Európai 
Uniós nanotechnológiai kutatási projekt magyarországi témavezetője vagyok.



Vasmadarak –
a repülés csodája

2012. március 8.
csütörtök 16:00

Edison és a fonográf
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A repülés nem egy önálló tudomány. Több terület vívmányait is 
alkalmazza, mint például aerodinamika, pirotechnika, automatika,
rádiótechnika, számítástechnika. Így egy repülőgép üzemeltetéséhez 
többféle szakember munkája szükséges. Előadásommal ezen 
szakterületekhez tartozó, a repülőgépeken alkalmazott legfontosabb 
és leglátványosabb berendezéseket igyekszem bemutatni az általam
ismert típusokon keresztül. Ízelítőt adok a repülés fizikájából, szó 
lesz a hajtóműről, katapultálásról, robotpilótáról, beszélek olyan 
érdekes jelenségekről is, mint a hangrobbanás. Célom, hogy 
közelebb hozzam ezt a szakmát a hallgatósághoz és bemutassam a 
repülőműszaki területen dolgozók mindennapjait.

Soha Sándor mk százados, villamosmérnök 
MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, Kecskemét
A ZMNE Repülőműszaki Intézetében végeztem 2003-ban villamosmérnökként. 
Tisztté avatásom után a kecskeméti Repülőbázison kaptam első beosztásomat, a 
FRISZ század egyik szakaszparancsnoka lettem. Én viszont még közelebb vágytam 
a repülőgépekhez, ezért áthelyezésemet kértem, és hamarosan a repülőgép javító 
hangárban találtam magam. Típusvizsgát és szakszolgálati engedélyt szereztem az 
L-39 Albatrosz és Mig-29 típusokra elektromos- műszer- és oxigénberendezések 
szakterületen. Javítással, időszakos vizsgálatokkal foglalkoztam, később komplex 
ellenőrzésekkel, illetve tesztrepülések műszaki szervezésével bővült a munkaköröm. 
Néhány évvel ezelőtt részt vettem a svédországi Gripen átképzésen, így erre a 
típusra is megszereztem a szükséges engedélyeket. Jelenleg elsősorban 
anyagtervezéssel foglalkozom, és a Debreceni Egyetemen vagyok fizikus Msc 
hallgató.



Eszközbemutató

Az előadások előtt és után 
megtekinthetőek és 
kipróbálhatóak 
a National Instruments 
demonstrációs eszközei:

– Jákob lajtorjája,
– fordított inga,
– golyóválogató,
– rezgésmérés futóművön,
– rádiófrekvenciás demo.

2012. március 5-8.
az előadások előtt és után



Rendhagyó fizika órák

Hétfőtől csütörtökig várunk 
előre bejelentkezett 
iskolás csoportokat. 
A kínálat megtekinthető:
www.atomki.hu

Bejelentkezés: 
kitöltött űrlap segítségével
febr.23.  márc.1. 12:00 óráig
kiralyb@atomki.hu

A bejelentkezés csak
visszaigazolás után érvényes.

2012. március 5-8.
bejelentkezés alapján
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Nyílt nap az Atomkiban

Vezetett látogatások az 
Atomki laboratóriumaiban: 
– ciklotron gyorsító és sugárvédelem,
– ECR ionforrás és plazmafizika,
– hidegfizikai kísérletek.

Időpontok: 10:00, 12:00, 14:00 óra
Gyülekező: Poroszlay utcai bejárat

Bejelentkezés nem kötelező, 
de ajánlott: kiralyb@atomki.hu

2012. március 9.
péntek 10:00, 12:00, 14:00



Kísérleti bemutató

Helyszín:
Debreceni Egyetem 
Szilárdtestfizikai Tanszék
Debrecen, Bem tér 18/b

2012. március 10.
szombat 10:00
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