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ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 
 

1. A beadványokat tartalomjegyzékkel és folyamatos oldalszámozással, csak a kért információkat 

tartalmazó, a jelen útmutató és űrlap szerint szerkesztett és ellenőrzött formában,  

 kétoldalas nyomtatásban (nem szükséges színesben), 1 eredeti és 2 másolati nyomtatott példányban,  

valamint 

 elektronikus formában* is (www.felvi.hu) 

az Oktatási Hivatalba (OH) kell benyújtani. Postacím: 1363 Budapest, Pf.19. 

Az OH székhelye: V. ker. Budapest, Szalay utca 10-14. 

(Az OH ügyfélfogadási helyszíne: Budapest XII. ker., Maros u. 19-21.) 

2. Adott szak különböző szakirányai indítása esetén szakirányonként külön beadványban kérjük a 

bemutatást és a benyújtást. 

3. Adott szakon idegen nyelven (is) indítani tervezett képzésnél az Útmutató I-IV. fejezete szerinti 

összeállításon túl lásd még az I.4., II.5. pontokban és a III. fejezetben felsoroltakat. 

4. A székhelyen kívüli képzésben (is) indítani tervezett szakokra lásd a V. fejezetet. 

5. A távoktatásban (is) indítani tervezett szakokra lásd a VI. fejezetet. 

Ha a fenti 3.,4. vagy 5. pontok szerinti képzéseket nem tervezik, akkor ezek a vonatkozó fejezetek 

(I.4., II.5.,V., VI.) nem részei a beadványnak! Törlendők.  

 

 

Amennyiben a hibás, illetve elégtelen adatszolgáltatás következtében  

a MAB a szakindítás jogszabályi és saját bírálati szempontjai szerinti feltételeit nem tudja megítélni,  

a szak indításáról nem támogató határozatot hoz. 

 

 

*Kérjük, hogy a beadvány elektronikusan továbbított változatát legfeljebb 2 db, egyenként 2 MB-nál nem 

nagyobb terjedelmű doc (esetleg pdf) fájlba szerkesszék a következőképpen: a teljes szakindítási beadvány 
(címlap, tartalomjegyzék, adatlap és az I-IV. (esetleg I-V. vagy I-VI.) fejezetek), bennük a rektori és esetleges 

oktatói nyilatkozatok (egyes AE, V oktatóktól) sajátkezű aláírás nélkül szerepelhetnek. 
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ADATLAP 
 

1. A véleményezést kérő felsőoktatási intézmény neve, címe 

Debreceni Egyetem 

4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 

A felsőoktatási intézményben a tervezett képzésért közvetlenül felelős szervezeti egység 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Fizikai Intézet 

2. A (magyar vagy külföldi) felsőoktatási intézménnyel együttműködésben folytatandó képzés1 esetén a 

partner intézmény(ek) neve, címe  

nem releváns 

 

3. A tervezett képzés helye(i) (székhely, telephely, külföld) és címe(i) 

4026 Debrecen, Bem tér 18/a, 18/b 

 

4. Az indítandó alapképzési szak megnevezése (a vonatkozó KKK szerint)  

Fizika BSc 

 

5. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése (a vonatkozó KKK szerint) 

fizikus 

 

6. Az indítani tervezett szakirányok2 és/vagy specializációk 3.  

nincs 

 

7. Az indítani tervezett képzési formák (a megfelelők aláhúzandók!) 

• teljes idejű (nappali), részidejű (levelező, esti), távoktatásos (t), székhelyen kívüli (szhk) 

• idegen nyelven is: angol, német, francia, orosz, …  

• csak idegen nyelven: angol, német, francia, orosz, … 

8. A tervezett hallgatói létszám képzési formánként (n, l, e, t, szhk):  

n: 46 (/évfolyam) 

 

9. A képzési idő4 6 félév 

 az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő: 180 kredit (a vonatkozó KKK szerint) 

 a képzésben felveendő tanórák5 száma: 2175 (az összes hallgatói tanulmányi munkaidőn belül 

 a szakmai gyakorlat - ha van - időtartama és jellege: -  

10. A szak indításának tervezett időpontja: 2017/2018 (év/tanév) 

11. A szakfelelős oktató megnevezése (beosztása, tudományos fokozata) és aláírása 

Dr. Erdélyi Zoltán 

tanszékvezető egyetemi docens 

az MTA doktora 

12. Dátum, és az intézmény rektorának megnevezése és cégszerű aláírása 

Debrecen, 2017. június 30. 

 Prof. Dr. Szilvássy Zoltán 

 rektor 

                                                         
1 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 19. § és 20. § 
2 NFtv. 108. § 33. szakirány: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget eredményező, speciális szaktudást biztosí-

tó képzés. (Csak a szak KKK-jában szereplő szakirány indítható (létesítés nélkül)) 
3 NFtv. 108. § 31. specializáció: az adott szak részét képező önálló szakképzettséget nem eredményező, speciális szaktudást 
biztosító képzés. (Ha a szak KKK-jában a specializációk nevesítve és szakmai jellemzőkkel meghatározva szerepelnek, akkor 

a megadottakat kell követni) 
4 A tervezett részidejű [esti, levelező] képzésnek a teljes idejűtől eltérő adatait (félév, tanóraszámok) itt kérjük megadni 
5 Az NFtv. 17.§. (1) bekezdése a teljes idejű képzésnél félévenként legalább 200 tanórát határoz meg. 
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Csatolandó dokumentumok: 

 az alapszaknak a miniszter által meghatározott, közétett képzési és kimeneti követelményei (KKK)  

 a képzés indítására vonatkozó szenátusi döntés 

Speciális esetekben:  

 szakmai gyakorlóhely6 szándéknyilatkozata  

 fenntartói egyetértéssel kötött megállapodás7 másolata 

 együttműködési megállapodás8 

 

                                                         
6 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 18. § (4) A kérelemhez mellékelni kell: 

… 

b) ha az egybefüggő szakmai gyakorlatot a felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján 

jogi személy vagy gazdálkodó szervezet biztosítja, azon szakmai gyakorlóhelyek szándéknyilatkozatát, amelyekkel 

a felsőoktatási intézmény a képzés indításakor együttműködési megállapodást köt, 
7 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 18. § (4) A kérelemhez mellékelni kell: 

… 

e) a képzésnek az Nftv. 14. § (2a) bekezdés d) pontja szerinti képzési helyen történő indítása esetén a fenntartói 

egyetértéssel kötött megállapodás másolatát. 
8 Lásd a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rend. 19. § (2), (3), valamint 20. § (2) b), (5) c) és (6) bekezdésekben foglaltak 
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I. A KÉPZÉS TARTALMA 

I.1. A képzés programja; a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos összegzése) 
(minta 6 / 7/ 8 féléves képzésre – az adott esetben nem adekvát (7-8.) félévek oszlopa törölhető) 

 

ismeretkörök a *KKK. 8.1. alapján 
és tantárgyaik 

 
felelősök 

félévek tantárgy 

kreditszáma9 

számonkérés 
(koll / gyj 

/egyéb10 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

tantárgy félévestanóraszáma, tanóratípusa11(ea / sz / gy / konz) 

/kreditértéke 

törzsanyag ismeretkörei  

Természettudományos alapozás ismeretkör–felelőse: Dr. Katona Gábor – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési 

karaktere”12:10-90%(kredit%) 
1.Fizikai matematika 

Dr. Erdélyi Zoltán 
15ea+45gy/
4kr 

     4  gyj 

2.Fizikai mérések alapjai 
Dr. Katona Gábor 

30 gy/2kr      2  gyj 

3.Környezettani alapismeretek 
Dr.Nagy Sándor Alex 

     15ea/1 kr  1 koll. 

Bevezetés az elektronikába ismeretkör–felelőse: Dr. Oláh László – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési 

karaktere”:60-40%(kredit%) 

1. Bevezetés az elektronikába  
Dr. Oláh László 

  
 

 30ea/3kr  
30gy/2kr 

 3+2 koll,   
gyj 

Lineáris algebra ismeretkör–felelőse: Dr. Gaál István – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:90-
10%(kredit%) 

1.Lineáris algebra 
Dr. Gaál István 

30ea/3kr 
30gy/2kr 

     3+2 koll 
gyj 

Differenciál-és integrálszámítás ismeretkör–felelőse: Dr. Bessenyei Mihály  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, 
„képzési karaktere”:90-10%(kredit%) 

                                                         

*az adott szak KKK-jának 8.1. Szakmai jellemzők (A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül)pontjában megadottak szerint 
a tantárgy mellett kérjük jelezni ha választható: KV (kötelezően választható), valamint a kurzus nyelvét is, ha nem (csak) magyar: a: (angol), n: (német) stb. 
**ha vannak kötelezően választható tárgyak is, akkor az összesítésbe a megadott körből legalább választandók összkreditszáma kerüljön  
9egy sorba írt több féléves tantárgynál a sorra-kerülés rendjében megadva (pl. 3; 2, ill. koll; gyj) 
10pl. évközi beszámoló 
11Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, 
konzultáció), amelynek időtartama legalább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc 
12 A képzési karakter,a kredit%-ban kifejezett mérték megállapítása: az ismeretanyag-tartalom, az elérendő kompetenciák jellege (ld. tárgyleírás), az ismeretátadás módja és a számonkérés 
módja összevetésével, együttes, komplex megítélésével. 
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1.Differenciál- és Integrálszámítás 
Dr. Bessenyei Mihály 

45ea/4kr 
30gy/2kr 

     4+2 koll,  
gyj 

Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása ismeretkör–felelőse: Dr. Páles Zsolt – elméleti vagy gyakorlati jellegének 

mértéke, „képzési karaktere”:90-10%(kredit%) 

1.Többváltozós függvények 
differenciál- és integrálszámítása 

Dr. Páles Zsolt 

 
 

45ea /4kr 
45gy /3kr 

     4+3 koll  
gyj 

Mechanika alapjai ismeretkör–felelőse: Dr. Trócsányi Zoltán  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési 

karaktere”:90-10%(kredit%) 

1. Mechanika 1. 
Dr. Trócsányi Zoltán 

Dr. Nándori István 

60ea/6kr 
30gy/3kr 

 
 

    6+3 koll  
gyj 

Számítógépes és laboratóriumi alapozás ismeretkör–felelőse: Dr. Katona Gábor –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „kép-

zési karaktere”:10-90%(kredit%) 

1. Számítógépes alapok a fizikában 
Tomán János 

 
 

15ea+30gy 
/2kr 

    2 gyj 

2.Mechanika, hőtan, optika mérések I 
Dr. Katona Gábor 

 30gy/2kr  
 

   2 gyj 

3.Mechanika, hőtan, optika mérések 2 
Dr. Katona Gábor 

  30gy/2kr    2 gyj 

Hőtan ismeretkör–felelőse: Dr. Trócsányi Zoltán – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:90-10%(kredit%) 

1. Hőtan  
Dr. Trócsányi Zoltán 

Dr. Darai Judit 

 
 

60ea /6kr 
30gy /3kr 

     6+3 koll 
gyj 

Haladó mechanika ismeretkör–felelőse: Dr. Nagy Sándor – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:90-

100%(kredit%) 

1. Mechanika 2. 
Dr. Nagy Sándor 

 
 

30ea /3kr 
30gy /3kr 

     3+3 koll,  
gyj 

Elektromágnesség és optika ismeretkör–felelőse: Dr. Trócsányi Zoltán  –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karak-

tere”:90-10%(kredit%) 

1.Optika 
Dr. Csarnovics István 

 
 

15ea /1kr 
15gy /1kr 

    1+1 koll,  
gyj 

2. Elektromágnesesség 

Dr. Trócsányi Zoltán 

Dr. Daróczi Lajos 

  60ea/6kr 
30gy/3kr 

   6+3 koll 
gyj 
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Elektrodinamika ismeretkör–felelőse: Dr. Vibók Ágnes – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:90-
10%(kredit%) 

1.Elektrodinamika 
Dr. Vibók Ágnes 

 
 

 
 

 30ea/3kr 
30gy/3kr 

   3+3 koll,  
 gyj 

Kondenzált anyagok ismeretkör–felelőse: Dr. Erdélyi Zoltán – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”:85-
15%(kredit%) 

1. Kondenzált anyagok1. 
Dr. Cserháti Csaba 

 
 

 30ea/3kr 
30gy/2kr 

    3+2 koll, 
 gyj 

2. Kondenzált anyagok 2.    

Dr. Erdélyi Zoltán 

    30ea/3kr 
30gy/2kr 

 3+2 koll 
gyj 

3. Kondenzált anyagok laboratóriumi 
mérések 1 

Dr. Cserháti Csaba a 

   30gy/2kr   2 gyj 

Atom-, mag- és kvantumfizika ismeretkör–felelőse: Dr. Trócsányi Zoltán – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési ka-

raktere”:85-15%(kredit%) 

1.Atom- és kvantumfizika 
Dr. Trócsányi Zoltán 

Dr. Nándori István 

 
 

  30ea/3kr 
30gy/3kr 

   3+3 koll, 
gyj 

2. Atommagfizika 

Dr. Darai Judit 

   
 

 30ea/15gy/4k
kr 

 4 koll 

3. Atom- és magfizikai mérések 1 
Dr. Ujvári Balázs 

    30gy/2kr  2 gyj 

Kvantummechanika és alapvető kölcsönhatások ismeretkör – felelőse: Dr. Nagy Sándor– elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, 
„képzési karaktere”:90-10%(kredit%) 

1. Kvantummechanika 1 
Dr. Nagy Sándor 

 
 

 
 

  45ea/4kr 
30gy/3kr 

 4+3 koll,  
gyj 

2. Alapvető kölcsönhatások 
Dr. Nándori István 

     30ea/15gy/4
kr 

4 koll 

Statisztikus fizika ismeretkör – felelőse: Dr. Kun Ferenc – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 90-10% 
(kredit%) 

1. Statisztikus fizika 
 Dr. Kun Ferenc 

      45ea /5kr 
30gy/3kr 

5+3 koll, gyj 

Felsőbb matematika ismeretkör – felelőse: Dr. Páles Zsolt – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 90-10% 
(kredit%) 

1. Közönséges differenciálegyenletek 
Dr.Páles Zsolt 

   30ea/3kr 
30gy/2kr 

   3+2 koll, gyj 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

6  

2.Valószínűségszámítás és statisztika 
Dr. Muzsnay Zoltán 

  30ea/3kr 
30gy/2kr 

   3+2 koll, gyj 

Mikroelektronika anyagai és technológiái ismeretkör – felelőse: Dr. Csarnovics István – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, 
„képzési karaktere”: 20-80% (kredit%) 

1. A mikroelektronika anyagai és 
technológiái (KV) 

Dr. Csarnovics István 

: 
 

    45ea/3kr 
30gy/2kr 

 3+2 koll, gyj 

Elektronika ismeretkör – felelőse: Dr. Zilizi Gyula – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 25-75% (kredit%) 

1. Analóg és alkalmazott elektronika 
(KV) 

Dr.Zilizi Gyula 

.      30ea/3kr 3 koll 

2. Digitális elektronika (KV) 
Dr.Zilizi Gyula 

    30ea/3kr  3 koll 

3.Mikrokontrollerek 
alkalmazástechnikája (KV) 

Dr.Zilizi Gyula 

    30gy/2kr  2 gyj 

Számítógépes szimuláció módszerei ismeretkör – felelőse: Dr. Kun Ferenc – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési ka-

raktere”: 40-60% (kredit%) 
1.A számítógépes szimuláció 
módszerei (KV) 

Dr. Kun Ferenc 

     30ea/2kr 
30gy/2kr 

 2+2 koll, gyj 

Speciális laboratóriumi mérések ismeretkör – felelőse: Dr. Cserháti Csaba – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési ka-

raktere”: 10-90% (kredit%) 

1. Atom- és magfizikai mérések 2 (KV) 
Dr. Ujvári Balázs 

      30gy/2kr 2 gyj 

2. Kondenzált anyagok laboratóriumi 
mérések 2 (KV) 

Dr. Cserháti Csaba 

     30gy/2kr 2 gyj 

3. Mérési adatok feldolgozása (KV) 
Dr. Darai Judit 

   30ea+15gy/4
kr 

  4 koll 

Elektron- és atomi mikroszkópia ismeretkör – felelőse: Dr. Cserháti Csaba – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési ka-

raktere”: 40-60% (kredit%) 
1.Elektron- és atomi mikroszkópia (KV) 

Dr. Cserháti Csaba 

    30ea/3kr   3 koll 

2. Analitikai spektroszkópiai eljárások 
(KV) 

Dr. Csarnovics István 

    30ea/3kr  3 koll 
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Környezetfizika ismeretkör – felelőse: Dr. Papp Zoltán – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 90-10% 
(kredit%) 

1. Környezetfizika 1 (KV) 
Dr. Papp Zoltán 

   30ea/3kr    3 koll 

Nukleáris méréstechnika ismeretkör – felelőse: Dr. Papp Zoltán – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 
40-60% (kredit%) 

1. Nukleáris méréstechnika (KV) 
Dr. Papp Zoltán 

      30ea/3kr 
15gy/1kr 

3+1 koll, gyj 

Programozás ismeretkör – felelőse: Dr. Kun Ferenc – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 40-60% (kre-

dit%) 
1.Programozás (KV) 

Dr. Kun Ferenc 

   30ea/2kr 

30gy/2kr 

   2+2 koll, gyj 

Számítógépes mérés és folyamatirányítás ismeretkör – felelőse: Dr. Oláh László – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „kép-

zési karaktere”: 40-60% (kredit%) 
1. Számítógépes mérés és 
folyamatirányítás gyakorlat (KV) 

Dr. Oláh László 

     60gy/3kr  3 gyj 

2. Számítógépes mérés és 
folyamatirányítás (KV) 

Váradiné dr. Szarka Angéla 

   30ea/3kr   3 koll 

Vákuumfizika, vákuumtechnika ismeretkör – felelőse: Dr. Daróczi Lajos –  elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési ka-

raktere”: 40-60% (kredit%) 
1. Vákuumfizika, vákuumtechnika 

(KV) 
Dr. Daróczi Lajos 

   30ea/3kr   3 koll 

Modern analízis ismeretkör – felelőse: Dr. Novák-Gselmann Eszter – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 
90-10% (kredit%) 

1. Modern analízis (KV) 
Dr. Novák-Gselmann Eszter 

   30ea/3kr 
30gy/2kr 

  3+2  koll, gyj 

Kémia ismeretkör – felelőse: Dr. Várnagy Katalin – elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: 60-40% (kre-

dit%) 
1. Bevezetés a kémiába (KV) 

Dr. Várnagy Katalin 
Dr. Tircsó Gyula 

30ea/2kr 30gyj/2kr     2+2 koll, gyj 

a törzsanyagban összesen 150 ea 

165 gy 

180 ea 

165 gy 

150 ea 

150 gy 

90 ea 

90 gy 

120 ea 

135 gy 

75 ea 

45 gy 130 kr 
20 koll 

24 gyj 
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26 kr** 28 kr 26 kr 17 kr 21 kr 12 kr 
 

szakdolgozat      10 kr. össz. 10 kr 
beszámolók, 

záróvizsga 
 

a szakon eddig  

összesen 

180 ea 

180 gy 

180 ea 

195 gy 

180 ea 

165 ea 

120 ea 

150 gy 

120 ea 

180 gy 

135 ea 

75 gy 171 kr 
25 koll. 

31 gyj. 
30 kr** 30 kr 30 kr 24 kr 27 kr 30 kr 

 

szabadon választhatók (az adott szak KKK-ja szerint, többnyire legalább az összkreditek 5%-a 13 ) 

a választás biztosítása14, a felvétel lehetőségei, gyakorlata15 a szakon: a felsőoktatási intézményben meghirdetett tantárgyakból szabadon, összesen 9 kr 

1. Mechanika III. elméleti 

Dr. Sailer Kornél 

   30ea/3kr 

30gyj/2kr 

  3+2  koll, gyj 

2. Modern optika 

Dr. Csarnovics István 

    30ea/3kr 

 

 3  koll 

3. Műszaki és orvosi képalkotó 

rendszerek 

Dr. Cserháti Csaba 

    30ea/3kr  3  koll 

4. Környezetfizika 2 

Dr. Papp Zoltán 

   30ea/3kr   3  koll 

 

 

a szakon összesen 

180 ea 

180 gy 

180 ea 

195 gy 

180 ea 

165 gy 

180 ea 

150 gy 

150 ea 

180 gy 

135 ea 

75 gy 180 kr 
28 koll.   

31 gyj. 
30 kr  30 kr 30 kr 30 kr 30 kr 30 kr 

 

                                                         
13 Nftv. 49. § (2) A hallgató részére biztosítani kell, hogy tanulmányai során az oklevél megszerzéséhez előírt összes kredit legalább öt százalékáig, az intézmény szervezeti és működési szabályzata 
alapján szabadon választható tárgyakat vehessen fel - vagy e tárgyak helyett teljesíthető önkéntes tevékenységben vehessen részt -, továbbá az összes kreditet legalább húsz százalékkal meghaladó kre-

ditértékű tantárgy közül választhasson. ***A szabadon választhatók köre (MAB-értelmezés szerint): pl. 180 kredites képzésnél legalább 36 kreditnyi tantárgy-választék felkínálása. 
14 Nftv. vhr. 87/2015 54. § (2) ... Szabadon választható tantárgy esetében a felsőoktatási intézmény nem korlátozhatja a hallgató választását a felsőoktatási intézmények által meghirdetett tantárgyak 

körében.  
15 A szabadon választhatók felvételéhez a tantervben az előírt mértékben (lehetőleg egyenletes elosztásban) „szabad helyet” kell hagyni. A kurzusok felsorolása nem szükséges, ill. opcionális: megadha-

tók pl. meghatározott kör*** tárgyainak teljes felsorolásával, vagy – jelezve, hogy ezen belüli kínálatról van szó – az elsősorban javasolt tárgyak megadásával.  

Az előírt összkredit-számnak (180, 180+30, vagy 240) a kötelezőkkel (kurzusok, gyakorlatok, szakdolgozat készítés, szakmai gyakorlat), a választhatókból a választandókkal, és az előírt mér-

tékű) szabadon választhatókkal együtt kell teljesülnie. 
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I.2. Ismeretkörök/tantárgyi programok, tantárgyleírások  
(a tantervi táblázatban szereplő minden tanegységről) 

Az ismeretkör: Természettudományos alapozás 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 7 

Tantárgyai: 1) Fizikai matematika, 2) Fizikai mérések alapjai, 3) Környezettani alapismeretek 

 

(1) Tantárgy neve: Fizikai matematika  Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12:25-75(kredit%) 

A tanóra16 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 15/45 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők17(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb18): gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok19(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Rövid ismétlés a középiskolai ismeretekből: hatványozás és gyökvonás azonosságai, függvények és 
függvénytranszformációk, vektorok. Határérték, differenciál- és integrálszámítás, mátrixok és determinánsok. 
Tömegpont mozgása egy- és többdimenzióban. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Moodle elektronikus jegyzet 

Bolyai-Könyvek:  

 Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás 

 Bárczy Barnabás: Integrálszámítás 

Ajánlott szakirodalom: 

Bolyai-Könyvek: 

 Scharnitzky Viktor: Mátrixszámítás 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

                                                         
 

16Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
17pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
18 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
19 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Erdélyi Zoltán, egyetemi docens, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Nándori István, egyetemi docens, PhD 

Darai Judit, egyetemi docens, PhD 

Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 
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(2) Tantárgy neve: Fizikai mérések alapjai Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100(kredit%) 

A tanóra20 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők21(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb22): ……………….. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok23(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Mérések dokumentálása, jegyzőkönyvezés; mérési hiba, bizonytalanság, szórás; grafikus ábrázolás és 
kiértékelés; lineáris illesztés; összefüggések linearizálása; legkisebb négyzetek módszere; bizonytalanság 
átterjedése származtatott mennyiségre 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Havancsák Károly: Mérési adatok kezelése és értékelése 

(http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0047_Havancsak_Meresek-tervezese/adatok.html) 

Szatmáry Zoltán: Mérések kiértékelése (BME egyetemi jegyzet) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

                                                         
 

20Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
21pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
22 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
23 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Parditka Bence, egyetemi adjunktus, PhD 

Egri Sándor, egyetemi adjunktus, PhD 

Darai Judit, egyetemi docens, PhD 

 

(3) Tantárgy neve: Környezettani alapismeretek Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra24 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz és óraszáma: 15 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők25(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb26): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok27(ha vannak): ……………………….. 

                                                         
 

24Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
25pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
26 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A környezettani szemléletmód, a populációk. Globális környezeti rendszerek és problémák. Kontinentális, 
globális, lokális és regionális környezetközpontú gondolkodás. Élő és élettelen környezeti tényezők. A környezeti 
rendszerek állapota, védelme. Fenntarthatóság, energiahatékonyság, az anyagok újrahasznosítása, ökológiai 
lábnyom. A globális éghajlatváltozás és hatása a bioszférára. Környezeti problémák, környezetterhelés, biológiai 
indikáció és biodiverzitás. A Föld, mint élettér, a levegő, a víz és a talaj. A természet és a társadalom 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Mészáros Ernő 2001: A környezettudomány alapjai – Akadémiai Kiadó, Budapest, 210 pp 

Kerényi Attila 2003: Környezettan – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Budapest, 470 pp 

Kiss Ferenc 2011: Környezettani alapismeretek – TÁMOP 4.1.2-08/1A, Multimédiás tananyag, Nyíregyházi 
Főiskola, 164 pp 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy Sándor Alex, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Bevezetés az elektronikába 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 5 

Tantárgyai: 1) Bevezetés az elektronikába ea+labor  

 

(1.) Tantárgy neve: Bevezetés az elektronikába Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

                                                                                                                                                                                        
27 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A tanóra28 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők29(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb30): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok31(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Elektromágnesség 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Elektronikai alapfogalmak, jelölések. Passzív áramköri elemek tulajdonságai. Váltakozófeszültségű passzív 
hálózatok: RC , RL és RLC áramkörök, komplex impedancia, Bode-diagram. Félvezetők anyagok jellemzése. 
Diszkrét félvezető eszközök típusai és karakterisztikái: diódák, bipoláris tranzisztorok, térvezérlésű tranzisztorok. 
Diszkrét kapcsolási elemekkel megvalósított egyszerű kapcsolások: egyenirányítók, szűrők, 
feszültségszabályozó, erősítők. Integrált műveleti erősítők: specifikáció, visszacsatolás, erősítő alapkapcsolások, 
aktív szűrők, differenciáló és integráló fokozatok, oszcillátorok. Elektronikai mérőműszerek, oszcilloszkópok, 
Feszültség és áram mérése, jelparaméterek. A digitális elektronika alapjai. Boole-algebra. Logikai függvények és 
leírásuk, logikai kapuk, rajzjelek. Logikai függvények áramköri megvalósítása. Kombinációs logikai hálózatok. 
Digitális-analóg és analóg-digitális átalakítás. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

U.Tietze - C. Schenk : Analóg és digitális áramkörök, Műszaki könyvkiadó, 1990 

Ajánlott szakirodalom: 

K. Beuth: Az elektronika alapjai I - II – III, Műszaki könyvkiadó 

P. Horowitz: The art of electronics, Cambridge University Press, 1989 

Kovács Csongor: Elektronika, General Press Kiadó 

Kovács Csongor: Digitális elektronika, General Press Kiadó 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

                                                         
 

28Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
29pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
30 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
31 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Oláh László, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Zilizi Gyula, egyetemi docens, PhD 

 

(1.) Tantárgy neve: Bevezetés az elektronikába laborgyakorlat Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12:0-100 (kredit%) 

A tanóra32 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

                                                         
 

32Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők33(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb34): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok35(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Bevezetés az elektronikába (előadás) 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Ellenállásmérés Wheatstone-híddal. Elektrolitok vezetőképességének mérése. RLC körök mérése. Stabilizált 
tápegységek vizsgálata. Integrált műveleti erősítők jellemzői és alkalmazásai: erősítő alapkapcsolások, 
feszültség-áram átalakítók, nemlineáris áramkörök: egyenirányítók, differenciáló és integráló fokozatok, 
oszcillátorok, aktív szűrők vizsgálata. Logikai alapkapcsolások, logikai függvények előállítása, kombinációs logikai 
hálózatok (dekódolók, multiplexerek, összeadók), szekvenciális logikai hálózatok (tárolók, számlálók, 
regiszterek) vizsgálata. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Zilizi Gyula: Elektronikai mérések 1 laborgyakorlatok (kézirat) 

Oláh László: Elektronikai mérések 2 laborgyakorlatok (házi jegyzet) 

Ajánlott szakirodalom: 

Erostyák János és Litz József (szerk.): A fizika alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Budó Ágoston. Kísérleti Fizika II., Tankönyvkiadó, Budapest 

Hevesi Imre: Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Ulrich Tietze, Christoph Schenk: Analóg és digitális áramkörök, Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

                                                         
33pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
34 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
35 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Oláh László, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Zilizi Gyula, egyetemi docens, PhD 

 

 

Az ismeretkör: Lineáris algebra 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 5 

Tantárgyai: 1) Lineáris algebra 

 

(1) Tantárgy neve: Lineáris algebra Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra36 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők37(ha vannak): 

……………………….. 

                                                         
 

36Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
37pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
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A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb38): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok39(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (k) Lineáris algebra gyakorlat 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Algebrai alapfogalmak. Determinánsok. Műveletek mátrixokkal. Vektorterek, bázis, dimenzió. Lineáris 
leképezések. Bázis és koordináta transzformáció. Rangszám tétel. Alterek összege. Faktorterei. Lineáris 
egyenletrendszerek. Lineáris transzformációk mátrixa. Műveletek lineáris transzformációkkal. Hasonló mátrixok. 
Sajátérték, sajátvektor, karakterisztikus polinom. Sajátvektorokból álló bázis létezése. Jordán-féle normál forma. 
Belső szorzat és euklideszi terek. Transzformációk adjungálása. Önadjungált, ortogonális és unitér 
transzformációk. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Freud Róbert: Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó, 1998. 
Gaál István és Kozma László: Lineáris algebra, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 
P.R. Halmos: Véges dimenziós vektorterek, Műszaki Könyvkiadó, 1984. 
Kovács Zoltán: Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. 
Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Műszaki Könyvkiadó, 1974. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gaál István, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(1) Tantárgy neve: Lineáris algebra gyakorlat Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra40 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

                                                         
38 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
39 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

 

40Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők41(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb42): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok43(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Lineáris algebra 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Algebrai alapfogalmak. Determinánsok. Műveletek mátrixokkal. Vektorterek, bázis, dimenzió. Lineáris 
leképezések. Bázis és koordináta transzformáció. Rangszám tétel. Alterek összege. Faktorterei. Lineáris 
egyenletrendszerek. Lineáris transzformációk mátrixa. Műveletek lineáris transzformációkkal. Hasonló mátrixok. 
Sajátérték, sajátvektor, karakterisztikus polinom. Sajátvektorokból álló bázis létezése. Jordán-féle normál forma. 
Belső szorzat és euklideszi terek. Transzformációk adjungálása. Önadjungált, ortogonális és unitér 
transzformációk. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Freud Róbert: Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó, 1998. 
Gaál István és Kozma László: Lineáris algebra, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004 
P.R. Halmos: Véges dimenziós vektorterek, Műszaki Könyvkiadó, 1984. 
Kovács Zoltán: Feladatgyűjtemény lineáris algebra gyakorlatokhoz, Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. 
Rózsa Pál: Lineáris algebra és alkalmazásai, Műszaki Könyvkiadó, 1974. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gaál István, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Differenciál-és integrálszámítás 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 6 

Tantárgyai: 1) Differenciál- és Integrálszámítás 

 

(1) Tantárgy neve: Differenciál és integrálszámítás Kreditértéke: 4 

                                                         
41pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
42 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
43 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra44 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők45(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb46): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok47(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (k) Differenciál és integrálszámítás gyakorlat 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Függvények határértéke; átviteli elv. Cauchy-kritériumok; határérték és műveletek, határérték és rendezés. 
Határérték és egyenletes konvergencia, folytonosság és egyenletes konvergencia kapcsolata; Dini tétele. Jobb- 
és baloldali határérték; szakadási helyek; elsőfajú szakadási helyek osztályozása; monoton függvények 
határérték tulajdonságai. Nevezetes határértékek; a pi bevezetése. Elemi függvényekből származó függvények. 
Differenciálhatóság és lineáris approximálhatóság. Differenciálhatóság és folytonosság; differenciálhatóság és 
műveletek; lánc-szabály és az inverzfüggvény differenciálhatósága. Lokális szélsőérték, Fermat-elv. A Rolle-, 
Lagrange-, Cauchy-, és Darboux-féle középértéktétel. L'Hospital-szabályok. Többszöri differenciálhatóság; Taylor 
tétel, monotonitás és differenciálhatóság, szélsőérték magasabbrendű feltétele. Konvex függvények. Primitív 
függvény fogalma; alapintegrálok, integrálási szabályok. Riemann-integrál és integrálhatósági kritériumok; az 
integrál tulajdonságai és integrálási módszerek. Az integrálható függvények főbb osztályai. Egyenlőtlenségek, 
középértéktételek Riemann-integrálra. A Newton–Leibniz tétel és a felsőhatár-függvény tulajdonságai. A 
Riemann-integrálhatóság és az egyenletes konvergencia kapcsolata. A Lebesgue kritérium. Improprious 
Riemann integrál és kritériumai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Császár Ákos: Valós analízis I.–II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
2. Lajkó Károly: Analízis II., Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet, Debrecen, 2003. 
3. Leindler László, Schipp Ferenc: Analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 
4. Makai Imre: Differenciál. és integrálszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 
5. Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
6. Szász Pál: A differenciál. és integrálszámítás elemei I., Typotex Kiadó, 2000. 
7. Székelyhidi László: Differenciál- és integrálszámítás, Palotadoktor Bt., 2009. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

                                                         
 

44Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
45pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
46 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
47 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Bessenyei Mihály, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

…………………..…. 

 

(1) Tantárgy neve: Differenciál és integrálszámítás Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező  

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra48 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők49(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb50): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok51(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Differenciál és integrálszámítás gyakorlat 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Függvények határértéke. Differenciálhatóság és műveletek; lánc-szabály és az inverzfüggvény 
differenciálhatósága. Lokális szélsőérték, Fermat-elv, középértéktételek. L'Hospital-szabályok. Többszöri 
differenciálhatóság; Teljes függvényvizsgálat. Primitív függvény; alapintegrálok, integrálási módszerek. 
Riemann-integrál kiszámítása. A Newton–Leibniz tétel. Egyenlőtlenségek, középértéktételek Riemann-
integrálra. Improprious Riemann integrál. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Császár Ákos: Valós analízis I.–II., Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
2. Lajkó Károly: Analízis II., Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet, Debrecen, 2003. 
3. Leindler László, Schipp Ferenc: Analízis I., Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 
4. Makai Imre: Differenciál. és integrálszámítás, Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 
5. Walter Rudin: A matematikai analízis alapjai, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. 
6. Szász Pál: A differenciál. és integrálszámítás elemei I., Typotex Kiadó, 2000. 
7. Székelyhidi László: Differenciál- és integrálszámítás, Palotadoktor Bt., 2009. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

                                                         
 

48Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
49pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
50 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
51 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Bessenyei Mihály, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 7 

Tantárgyai: 1) Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása 

 

(1) Tantárgy neve: Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra52 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők53(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb54): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok55(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Differenciál- és integrálszámítás, (k) Többváltozós függvények diffe-

renciál- és integrálszámítása gyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A Banach-féle fixponttétel. Lineáris leképezések. A Fréchet-derivált; lánc-szabály, differenciálhatóság és 
műveletek. Lagrange-féle középérték-egyenlőtlenség. Inverz- és implicitfüggvény tétel. További 
deriváltfogalmak; a Fréchet-derivált reprezentációja. Folytonos differenciálhatóság és folytonos parciális 
differenciálhatóság; a differenciálhatóság elegendő feltétele. Magasabbrendű deriváltak; Schwarz–Young tétel, 
Taylor-tétel. Lokális szélsőérték és Fermat-elv; a szélsőérték másodrendű feltétele. Riemann-integrál fogalma; 
műveleti tulajdonságok, integrálhatósági kritériumok, egyenlőtlenségek és középérték-tételek Riemann-
integrálra. Riemann-integrál és egyenletes konvergencia kapcsolata. Lebesgue tétele. Fubini-tétel. Jordan-
mérték és tulajdonságai; integrálás Jordan-mérhető halmazokon. Fubini-tétel normáltartományokon, 

                                                         
 

52Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
53pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
54 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
55 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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integráltranszformáció. Korlátos változású függvények, totális variáció, Jordan dekompozíciós tétele. A 
Riemann–Stieltjes integrál és tulajdonságai. A parciális integrálás tétele. A Riemann–Stieltjes integrálhatóság 
elegendő feltétele és az integrál kiszámítása. Görbementi integrál; potenciálfüggvény és primitív függvény. 
Primitív függvény létezésének szükséges és elegendő feltételei. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

1. Császár Ákos: Valós analízis I..II., NemzetiTankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
2. Lajkó Károly: Analízis III., Debreceni Egyetem, Matematikai és Informatikai Intézet, Debrecen, 2001. 
3. Pál Jenő, Schipp Ferenc, Simon Péter: Analízis II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 
4. Székelyhidi László: Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása, Palotadoktor Bt., 2012. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Páles Zsolt, egyetemi tanár, akad 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(1) Tantárgy neve: Többváltozós függvények differenciál és integrálszámítása Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100(kredit%) 

A tanóra56 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők57(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb58): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok59(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása 
gyakorlat 

 

                                                         
 

56Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
57pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
58 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
59 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A Fréchet-derivált, iránymenti derivált, parciális deriváltak. A derivált kiszámítása és lánc-szabály. 
Implicitfüggvény tétel. További deriváltfogalmak; a Fréchet-derivált reprezentációja. Taylor-tétel. Lokális 
szélsőérték és Fermat-elv; a szélsőérték másodrendű feltétele. Riemann-integrál fogalma. Fubini-tétel. Jordan-
mérték és tulajdonságai; integrálás Jordan-mérhető halmazokon. Fubini-tétel normáltartományokon, 
integráltranszformáció. Korlátos változású függvények, totális variáció, Riemann–Stieltjes integrál. Görbementi 
integrál; potenciálfüggvény és primitív függvény. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

1. Császár Ákos: Valós analízis I..II., NemzetiTankönyvkiadó, Budapest, 1999. 
2. Lajkó Károly: Analízis III., Debreceni Egyetem, Matematikai és Informatikai Intézet, Debrecen, 2001. 
3. Pál Jenő, Schipp Ferenc, Simon Péter: Analízis II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1988. 
4. Székelyhidi László: Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása, Palotadoktor Bt., 2012. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Páles Zsolt, egyetemi tanár, akad 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Mechanika alapjai 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 

Tantárgyai: 1) Mechanika 1. 

 

(1) Tantárgy neve: Mechanika 1 Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra60 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők61(ha vannak): 

                                                         
 

60Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb62): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok63(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (k) Fizikai matematika, (k) Mechanika 1 gyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A tehetetlenség törvénye, inerciarendszer, inerciapont definíciói. A párkölcsönhatás tapasztalati törvényei. 
Tömeg és lendület fogalma, a lendület-megmaradás törvénye. Az erő fogalma. Newton III. törvénye. A rugalmas 
és a gravitációs kölcsönhatás erőtörvényei. Cavendish kísérlete. A súrlódás, közegellenállás erőtörvényei. A 
Coulomb, Lorentz és a Van der Waals erő. Az erőhatások függetlenségének törvénye. A dinamika alaptörvénye. 
A Galilei-féle relativitási elv. A mozgásegyenlet megoldása egyszerű esetekre: hajítás homogén gravitációs 
térben, mozgás ellenálló közegben, illetve rugóerő hatása alatt. A csillapodó rezgés. A mozgásegyenlet 
megoldása egyszerű esetekre: kényszerrezgés, mozgás centrális erő hatására, az első kozmikus sebesség 
jelentése, kiszámítása, Kepler I. törvénye. Kényszermozgások, kényszererők; fonálinga. Súrlódás, tapadás; 
mozgás lejtőn. Térfogati és felületi erők, sűrűségek definíciói. Newton törvényeinek általánosítása testekre, a 
tömegközéppont definíciója. A lendület- és tömegáram definíciója; a rakéta mozgásegyenlete és annak 
megoldása. A dinamika alaptörvénye gyorsuló vonatkoztatási rendszerekben; tehetetlenségi erők. 
Tehetetlenségi erők a forgó Földön. Kepler II. törvénye. A perdület-tétel kimondása és bizonyítása tömegpontra. 
A tehetetlenségi nyomaték definíciója. A fonálinga tárgyalása a perdület-tétel felhasználásával. Pontrendszer 
perdülete, a perdület-tétel általánosítása. Merev testek tehetetlenségi nyomatékának meghatározása és 
tulajdonságai, tengelyre, illetve pontra vonatkozó perdülete. Merev test egyensúlya, a súlyeró ekvivalens 
helyettesítése. Merev test rögzített tengely körüli forgásának tárgyalása: az erőkar jelentése; torziós inga, fizikai 
inga mozgásának tárgyalása. Merev test síkmozgása, merev test pálya- és sajátperdülete, az ezekre vonatkozó 
mozgásegyenletek; gördülés. Az erőmentes és a súlyos pörgettyű mozgása. Ütközések osztályozása. Ütközések 
megoldása egy dimenzióban. A mozgási energia és a munka fogalma, a munkatétel tömegpontra. A teljesítmény 
meghatározása. Munkatétel tömegpontrendszerre és merev testre, síkmozgás esetére. A potenciális energia 
definíciója. A mechanikai energia megmaradásának törvénye. Erőtérre vonatkozó potenciális energia, 
gravitációs potenciális energiájának kiszámítása. A második kozmikus sebesség. Kepler III. törvénye. A 
potenciálisenergia-függvény és az erőtörvény kapcsolata. Egyensúlyi helyzetek osztályozása. A gravitációs mező 
fogalma, homogén gömbhéj gravitációs mezeje. Deformálható testek egyensúlya. Rugalmas feszültség, nyújtás, 
nyírás, csavarás definíciója. Térfogati deformáció. A rugalmas potenciális energiasűrűség. Folyadékok és gázok 
egyensúlya, Pascal törvényei, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye. A Boyle–Mariotte-törvény; 
légnyomás, barometrikus magasságformula. Áramlástani alapfogalmak. A kontinuitási egyenlet. A Bernoulli-
egyenlet és alkalmazásai. Folyadéksúrlódás: a Newton-féle viszkozitási törvény. Réteges áramlás csőben. 
Turbulencia. Közegellenállás. Rugalmas hullámok: osztályozásuk, terjedési sebesség, hullámfüggvény és 
hullámegyenlet egy dimenzióban. Energiatranszport haladó rugalmashullámokban. Haladó harmonikus 
hullámok hullámfüggvénye, energiaviszonyai. Egydimenziós haladó hullámok visszaverődése közeghatárról. 
Állóhullámok hullámfüggvénye, energiaviszonyai. Térbeli hullámok: hullámfüggvény és hullámegyenlet egynél 
több dimenzióban, interferenciája, elhajlása, törése, visszaverődése. A Huygens–Fresnel-elv. Doppler-hatás. A 
hangérzetek fizikai jellemzése, a decibel jelentése. A fényhullám. A fény terjedési sebessége. A speciális 
relativitás elve. A Lorentz-transzformáció és kinematikai következményei; a távolság és az időtartamok 
relativitása. Relativisztikus sebességek összeadása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Demény András, Trócsányi Zoltán, Erostyák János, Szabó Gábor (szerk: Erostyák János, Litz József), Fizika I: 

Klasszikus mechanika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 

                                                                                                                                                                                        
61pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
62 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
63 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Ajánlott szakirodalom: 

Dede Miklós: Kísérleti fizika 1. kötet, egyetemi jegyzet 

Dede Miklós, Demény András: Kísérleti fizika 2. kötet, egyetemi jegyzet 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Nándori István, egyetemi docens, PhD 

Darai Judit, egyetemi docens, PhD 

Erdélyi Zoltán, egyetemi docens, DSc 

Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

 

(1) Tantárgy neve: Mechanika 1 Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100(kredit%) 

A tanóra64 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők65(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb66): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok67(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Mechanika 1 előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A lendületmegmaradás illetve Newton 3. törvényének használata feladatok megoldásában, egyenes vonalú és 
síkbeli mozgások, ütközések esetén. Newton 2. törvényének alkalmazása egyszerű mozgásokra: rugóerő, 
gravitációs erő, centrális erő hatására. Feladatok mozgásegyenlet megoldására kényszererők hatása alatt; 
fonálinga, mozgás lejtőn, súrlódással kapcsolatos feladatok megoldása. Merev testek tömegközéppontjának 
meghatározása egyszerű esetekben. Newton 2. törvényének alkalmazása gyorsuló vonatkoztatási 
rendszerekben. A perdület-tétel alkalmazása; merev testek tengelyre, illetve pontra vonatkozó perdületének 
kiszámítása. A munkatétel alkalmazása egyszerű feladatok megoldása során. Feladatok mozgási és potenciális 
energia kiszámítására; a mechanikai energia megmaradásának használata. A potenciálisenergia-függvény 
meghatározása erőtörvény ismeretében.  Feladatok a második kozmikus sebesség, a rugalmas feszültség, eredő 
rugóállandó és Young modulusz kiszámítására. Feladatok folyadékok és gázok egyensúlyanak vizsglálatára. 
Pascal törvényei, hidrosztatikai nyomás, Archimédesz törvénye, Boyle–Mariotte-törvény, barometrikus 
magasságformula alkalmazása. Áramlástani feladatok megoldása. A kontinuitási egyenlet, Bernoulli-egyenlet, a 
Newton-féle viszkozitási törvény alkalmazása. Hullámtani feladatok megoldása: terjedési sebesség kiszámítása, 
hullámfüggvény hullámegyenlet és energiaviszonyok vizsgálata haladó és álló harmonikus hullámok esetében. 
Doppler-hatás kiszámítása. A Lorentz-transzformáció és kinematikai következményeinek alkalmazása 
relativisztikus kinematikai feladatok megoldása során. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

                                                         
 

64Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
65pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
66 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
67 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Kötelező olvasmány: 

Demény András, Trócsányi Zoltán, Erostyák János, Szabó Gábor (szerk: Erostyák János, Litz József), Fizika I: 

Klasszikus mechanika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 

Ajánlott szakirodalom: 

Dede Miklós: Kísérleti fizika 1. kötet, egyetemi jegyzet 

Dede Miklós, Demény András: Kísérleti fizika 2. kötet, egyetemi jegyzet 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nándori István, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 
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Darai Judit, egyetemi docens, PhD 

Erdélyi Zoltán, egyetemi docens, DSc 

Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

Az ismeretkör: Számítógépes és laboratóriumi alapozás 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 6 

Tantárgyai: 1) Számítógépes alapok a fizikában 2) Mechanika, hőtan, optika mérések 1 

3) Mechanika, hőtan, optika mérések 2 

 

(1) Tantárgy neve: Számítógépes alapok a fizikában Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 33-66(kredit%) 

A tanóra68 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 15/30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők69(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb70): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok71(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Mechanika I. 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Excel táblázatkezelő működésének megismerése, relatív és abszolút cellakoordináták megértése, használata, 
S1O1 nézet használata. Táblázatok, objektumok, függvények használata. Adatsorok ábrázolása, statisztikai 
elemzése, adatelemző és egyenletmegoldó bővítmények használata. WolframAlpha, Scilab és más matematikai 
szolgáltatások használata matematikai problémák megoldásához. Mátrix műveletek, numerikus deriválás, 
numerikus integrálás, interpoláció, hisztogram előállítása. Egyszerűbb fizikai feladatok numerikus megoldása 
számítógéppel. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

A Moodle elektronikus oktatási környezetbe feltöltött anyagok 

Engineering with Excel, 4th Edition by Ronald W. Larsen; Pearson, 2013 

Scilab for very Beginners by Scilab Enterprises, 2013 

                                                         
 

68Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
69pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
70 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
71 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Ajánlott szakirodalom: 

Introduction to Scilab by Scilab Enterprises, 2010 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tomán János, egyetemi tanársegéd 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 
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Erdélyi Zoltán, egyetemi docens, DSc 

Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

 

(2) Tantárgy neve: Mechanika, hőtan és optika mérések 1. Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra72 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők73 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb74): gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok75 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Mechanika I, Fizikai mérések alapjai, (p) Optika 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Laboratóriumi mérések elvégzése a mechanika, hőtan és optika területén 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező szakirodalom: 

A mérésekhez kiadott segédanyag 

Ajánlott szakirodalom: 

Demény András – Erostyák János – Szabó Gábor – Trócsányi Zoltán: Fizika I Klasszikus mechanika 

Litz József: Fizika II. Termodinamika és molekuláris fizika, elektromosság és mágnesség 

Erostyák János – Kürti Jenő – Raics Péter – Sükösd Csaba: Fizika III. Fénytan, relativitáselmélet, atomhéjfizika, 
atommagfizika, részecskefizika 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

                                                         
 

72 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
73 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
74 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
75 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Tóth László Zoltán, tanársegéd 

Parditka Bence, egyetemi adjunktus, PhD 

 

(3) Tantárgy neve: Mechanika, hőtan és optika mérések 2. Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100 (kredit%) 
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A tanóra76 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők77 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb78): gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok79 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Mechanika, hőtan és optika mérések 1, Hőtan 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Laboratóriumi mérések elvégzése a mechanika, hőtan és optika területén 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező szakirodalom: 

A mérésekhez kiadott segédanyag 

Ajánlott szakirodalom: 

Demény András – Erostyák János – Szabó Gábor – Trócsányi Zoltán: Fizika I Klasszikus mechanika 

Litz József: Fizika II. Termodinamika és molekuláris fizika, elektromosság és mágnesség 

Erostyák János – Kürti Jenő – Raics Péter – Sükösd Csaba: Fizika III. Fénytan, relativitáselmélet, atomhéjfizika, 
atommagfizika, részecskefizika 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

                                                         
 

76 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
77 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
78 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
79 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Tóth László Zoltán, tanársegéd 

 Parditka Bence, egyetemi adjunktus, PhD 

 

Az ismeretkör: Hőtan 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 9 

Tantárgyai: 1) Hőtan 

 

(1) Tantárgy neve: Hőtan Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra80 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők81(ha vannak): 

……………………….. 

                                                         
 

80Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb82): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok83(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Mechanika 1, (k) Hőtan gyakorlat, Differenciál- és integrálszámítás 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A relativisztikus lendület definíciójának előkészítése rugalamas ütközés vizsgálatával különböző vonatkoztatási 
rendszerben. Newton 2. Törvényének általánosítása relativisztikus sebességű mozgások esetére. A munkatétel 
általánosítása nagy sebességű mozgások esetére. A mozgási energia relativisztikus kifejezésének bevezetése. A 
teljes relativisztikus energia és a nyugalmi energia definíciói. Termikus egyensúly, empirikus hőmérsékleti 
skálák. Gay-Lussac törvényei, az ideálisgáz-skála bevezetése. Állapothatározók, az ideális gáz, a valódi gáz, 
kondenzált közegek, rugalmas huzal állapotegyenletei. Az anyag atomos szerkezetére utaló tapasztalatok: 
Dalton törvényei, Avogadro törvénye. Anyagmennyiség. A molekulák mérete. Brown-mozgás. A molekuláris 
kölcsönhatás potenciális energiája, felületi feszültség, felület energia. Görbületi nyomás, határfelületi energia, 
illeszkedési szög, hajszálcsövesség. A hőtan I. főtételének megfogalmazása; a belsőenergia értelmezése, 
rendezett és rendezetlen energiaközlés. A hőmérséklet általános fogalma. A belsőenergia állapotfüggésének 
vizsgálata, súrlódási kaloriméter, hőkapacitás, fajhő. Keverési kaloriméter; Dulong–Petit-törvény. Entalpia, 
izobár fajhő. Gázok belsőenergiájának vizsgálata, áramlási kaloriméter. Szabadexpanzió és fojtás; az entalpia és 
belsőenergia állapotfüggése. Az ideális gáz belsőenergiája. Kvázisztatikus adiabatikus állapotváltozás, az ideális 
gáz adiabatái. A kinetikus gázmodell, a nyomás és hőmérséklet kinetikai értelmezése. Az ekvipartició törvénye, 
a gázmólhők értelmezése az ekvipartició-törvény alapján. Gázok szabadsági fokainak befagyása és kiolvadása. 
Szilárd testek mólhője. Valószínűségi eloszlás, az eloszlás sűrűségfüggvénye. A sebességkomponensre és a 
sebességnagyságra vonatkozó Maxwell–Boltzmann-eloszlás. Stern kísérlete. Koncentráció-eloszlás erőtérben. 
Folytonos és kvantált energiájú oszcillátorok energia-eloszlása, a szabadsági fokok befagyásának kvantumos 
értelmezése. A Planck-formula és más kvantumfeltevések. Megfordítható és meg nem fordítható folyamatok. 
Az erőgép fogalma. Ideális Joule-gép, termikus hatásfok, veszteséghányad. Clausius-, Otto-, Diesel-féle 
körfolyamatok. Hűtőgépek. Ideális Carnot-gép, reverzibilis gép. Stirling-gép. A másodfajú örökmozgó fogalma. A 
hőtan II. főtételének fenomenologikus megfogalmazása. A termodinamikai hőmérsékleti skála definíciója. 
Szimulációs játék a keveredésre, makro- és mikroállapotok. Statisztikus ingadozás. Energia-eloszlás szimulálása 
az Einstein-féle szilárdtest-modellben. A II. főtétel statisztikus megfogalmazása. Statisztikus hőmérséklet és 
statisztikus entrópia. Erőgépek maximális hatásfoka, a statisztikus és a termodinamikai hőmérséklet kapcsolata, 
termodinamikai entrópia.  Adiabatikus kvázisztatikus – izentróp – állapotváltozás. Entrópia-változás 
meghatározása makroszkopikus adatokból. A II. főtétel átfogalmazása nyílt rendszerek bizonyos folyamataira, 
szabadenergia és szabadentalpia. Az I. főtétel különböző alakjai homogén közeg reverzibilis folyamataira A 
belsőenergia állapotfüggésének származtatása az állapotegyenletből. Fázisátalakulások, fázisegyensúly; 
átalakulási hőmérséklet, átalakulási hő. Folyadék–gőz-izotermák, párolgás és forrás. Szublimáció, fázisdiagram, 
hármaspont. Entrópia-változás fázisátalakulásoknál, kémiai potenciál. Clausius–Clapeyron-egyenlet. Kritikus 
hőmérséklet, gázok cseppfolyósítása, kondenzációs hűtőgépek. Alacsony kritikus hőmérsékletű gázok 
cseppfolyósítása. Többkomponensű rendszerek, keveredési entrópia. Híg oldatok szabadentalpiája, fagyáspont 
csökkenés, forráspont emelkedés. Transzportjelenségek. Áram és áramsűrűség; Konvektív és konduktív 
transzport. A gőzturbina működése. Átlagos szabad úthossz és hatáskeresztmetszet. Stacionárius diffúzió; Fick 
törvénye. A Fick-törvény elemi gázkinetikai értelmezése. Hővezetés; Fourier hővezetési törvénye. Belső 
súrlódás; a Newton-féle viszkozitási törvény 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Dede Miklós, Demény András: Hőtan, KLTE TTK egyetemi jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó 

Ajánlott szakirodalom: 

                                                                                                                                                                                        
81pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
82 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
83 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Litz József: Fizika II, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Nándori István, egyetemi docens, PhD 
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Darai Judit, egyetemi docens, PhD 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

 

(1) Tantárgy neve: Hőtan gyakorlat Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra84 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők85(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb86): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok87(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Hőtan előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Hőmérsékleti skálák és az állapotegyenletek használata feladatok megoldásában. A görbületi nyomás, 
határfelületi energia, illeszkedési szög képleteinek használata egyensúlyi folyadékszint számításában. Feladatok 
a belső energia változásának számítására. Feladatok entalpiaváltozás számítására, a kvázisztatikus adiabatikus 
állapotváltozás egyenleteinek alkalmazása. A valószínűségi eloszlás sűrűségfüggvényének alkalmazása feladatok 
megoldásában. Otto-, Diesel-féle körfolyamatok hatásfokának, hűtőgép jósági tényezőjének számítása. 
Feladatok makro- és mikroállapotok számítására. Feladatok entrópia-változás meghatározására makroszkopikus 
adatokból. Feladatok szabadenergia és szabadentalpia kiszámítására. A Clausius–Clapeyron-egyenlet 
alkalmazása feladatok megoldásában. Feladatok az átlagos szabad úthossz és Fick törvényének használatára. A 
Fourier-féle hővezetési törvény alkalmazása feladatok megoldásában. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Dede Miklós, Demény András: Hőtan, KLTE TTK egyetemi jegyzet, Nemzeti Tankönyvkiadó 

Ajánlott szakirodalom: 

Litz József: Fizika II, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

                                                         
 

84Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
85pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
86 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
87 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Darai Judit, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

Az ismeretkör: Haladó mechanika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 6 

Tantárgyai: 1) Mechanika 2. 

 

(1) Tantárgy neve: Mechanika 2. Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra88 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 
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(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők89(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb90): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok91(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Mechanika 1, (k) Mechanika 2 gyakorlat, Lineáris algebra 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Harmonikus rezgőmozgás. Hullámok. Lineáris szuperpozíció és interferencia. Általános koordináták és 
kényszerek. Legkisebb hatás elve. Euler-Lagrange-féle mozgásegyenletek. Szimmetriák, Galilei-féle relativitási 
elv, tértükrözési és időtükrözési szimmetria. Lagrange-függvények. Elsőfajú Lagrange-egyenletek. Szimmetriák 
és megmaradási törvények, Noether tétele. Newton II. törvénye (erő és erőtörvény), hatás-ellenhatás törvénye, 
erőhatások függetlenségének elve, impulzustétel, impulzusmomentum-tétel, mechanikai egyensúly. 
Munkatétel, potenciális energia, konzervatív erő, energiamegmaradás, energiamérleg. Szabad mozgás, 
közegellenállás, csúszási és tapadási súrlódás. Részecske egy-dimenziós mozgása külső potenciálban. Lineáris 
harmonikus oszcillátor szabad rezgése, csillapított rezgése és kényszerrezgése, gyenge és erős csillapítás, 
rezonancia. Hamilton egyenletek, Legendre transzformáció. Rugalmas közeg modellezése. Rugalmasan 
deformálható közeg jellemzése, a deformációs tenzor. A mechanikai feszültség tenzora, Hook-törvény. 
Rugalmas közegek deformációja. Folyadékok áramlásának Euler-féle leírása. Az anyagmegmaradás lokális 
törvénye. Hidrosztatika. Euler-egyenlet és Bernoulli törvénye. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Sailer Kornél: Bevezetés a mechanikába 1. (elektronikus jegyzet) 

Ajánlott szakirodalom: 

Budó Ágoston: Mechanika, Tankönyvkiadó, 1972. 

Herbert Goldstein: Classical Mechanics, Addison-Wesley, 1980. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

                                                                                                                                                                                        
88Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
89pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
90 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
91 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy Sándor, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Nándori István, egyetemi docens, PhD 

Sailer Kornél, professor emeritus, DSc 

Csehi András, egyetemi adjunktus, PhD 

 

(1) Tantárgy neve: Mechanika 2. gyakorlat Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra92 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

                                                         
 

92Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők93(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb94): gyj 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok95(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Mechanika 2 előadás, Differenciál- és integrálszámítás 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Körmozgás, harmonikus rezgőmozgás kinematikája, rezgések összetéttele. Hullámmozgás, hullámegyenlet. 
Egyszerű rendszerek Lagrange-függvénye, Euler-Lagrange-egyenletei. Kényszerek, Lagrange-féle elsőfajú 
mozgásegyenletek. Impulzus, impulzusmomentum, energia leszármaztatása Lagrange-függvényből, folytonos 
szimmetriák és megmaradási törvények, TKP megmaradása. Potenciális energia, konzervatív erőtér. Részecske 
mozgása potenciáltérben. Lineáris harmonikus oszcillátor, csillapítás, gerjesztés. Hamilton egyenletek, Legendre 
transzformáció. Rugalmas testek egyensúlyi deformációja. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Sailer Kornél: Bevezetés a mechanikába I. (elektronikus jegyzet) 

Ajánlott szakirodalom: 

Budó Ágoston: Mechanika, Tankönyvkiadó, 1972. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

                                                         
93pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
94 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
95 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy Sándor, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Nándori István, egyetemi docens, PhD 

Sailer Kornél, professor emeritus, DSc 

Csehi András, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

Az ismeretkör: Elektromágnesség és optika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 11 

Tantárgyai: 1) Optika 2) Elektromágnesesség  

 

(1) Tantárgy neve: Optika Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra96 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 15 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők97(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb98): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok99(ha vannak): ……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Mechanika 1, (k) Optika gyakorlat 

 

                                                         
 

96Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
97pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
98 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
99 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A fényhullám. A fény terjedési sebessége. A fény természete és terjedése. A fény, mint elektromágneses 
hullám: terjedése, energiája és impulzusa, terjedési sebessége. Fotometriai fogalmak. A geometriai optika 
alaptörvényei: a visszaverődés és törés törvényei, képalkotás. Síktükrök, gömbtükrök. Gömbtükrök leképezési 
törvénye; fókusztávolság, fókuszpont. Egy görbült felületű törőközeg leképezési törvénye, vékony lencsék. 
Vastag lencsék, lencserendszerek. Lencsehibák. Optikai eszközök: szem, fényképezőgép, vetítőgép. Szögnagyító 
eszközök: lupe, mikroszkóp, távcsövek. A Fényhullámok találkozásánál fellépő jelenségek, az interferencia 
fogalma, fényhullámok és fényforrások koherenciája. A Young-féle két-réses interferencia-kísérlet. Az erősítés 
és kioltás feltételeinek meghatározása. Intenzitáseloszlás a két-réses interferencia-kísérletben.  Interferencia 
vékony rétegekben, Newton-gyűrűk. A Michelson-interferométer, a lézerek fényének koherenciája, a holográfia 
alapelve. A fényelhajlás jelensége és magyarázata a Huygens-Fresnel-elv alapján, Fresnel-féle zónalemez. A 
Fresnel- és Fraunhofer-féle elhajlás. Az erősítés és kioltás feltételeinek és az intenzitás eloszlásának bemutatása 
és meghatározása résen történő Fraunhofer-féle elhajlás esetén. Fényelhajlás kör alakú nyíláson, az optikai 
eszközök szögfelbontó képessége. Elhajlás és interferencia kettős résen. Optikai rácsok, az erősítés és kioltás 
feltételeinek bemutatása és meghatározása optikai rácsok esetén, a szögdiszperzió és a feloldóképesség 
fogalma. Fényelhajlás és fényszórás rendezetlen részecskéken. A röntgensugárzás elhajlása és áthatolása 
közegeken. A fény polarizációjának jelensége és értelmezése. A fény polarizáltságának jellemzése, a polarizáció-
fok fogalma. Polarizáció fénytörés és fényvisszaverődés esetén: Brewster törvénye és a Fresnel-képletek. A fény 
kettős törése, a kettős törés esetei. Lineárisan poláros fény előállítása, polarizációs szűrők. Elliptikusan poláros 
fény előállítása. Interferencia poláros fényben. Optikai aktivitás. A szórt fény polarizációja. Optikai eszközök 
felbontóképessége 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

1. Dede Miklós-Demény András: Kísérleti Fizika 2. kötet, Kari Jegyzet, Tankönyvkiadó, 1979.  

2. Kutiné Darai Judit, Dede Miklós, Demény András, Trócsányi Zoltán: Fizikafeladatok a Kísérleti fizika I/2-

höz, KLTE, Debrecen, 1987. 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Litz József, Fizika II, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. 

2. Eugene Hecht, Optics, 5th edition, Pearson education, 2016. 

Francis A. Jenkins, Harvey E. White, Fundamentals of Optics, McGraw-HillPrimis Custom Publishing, 2001. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 
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Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Csarnovics István, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

 

(1) Tantárgy neve: Optika gyakorlat Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra100 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 15 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők101(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb102): koll. 

                                                         
 

100Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
101pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
102 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok103(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Optika előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A fény, mint elektromágnese hullám, paramétereinek megismerése, feladatok megoldása azok 
meghatározásának és megértésének céljából. Feladatok a fényhullám energiájának és impulzusának 
terjedésével, valamint fotometriai mennyiségekkel kapcsolatosan. Feladatok a geometriai optika 
alaptörvényeivel kapcsolatosan, fénytörés és visszaverődés számítására. Leképezési törvények használata 
gömbtükrök, síktükrök fókusztávolságának és fókuszpontjának meghatározására. Feladtok leképezési törvények 
használatára vékony és vastag lencsék esetén. Optikai eszközök paramétereinek meghatározása. 
Interferenciával kapcsolatos feladatok, az erősítés és kioltás meghatározása. Feladatok interferencia vékony 
rétegek témakörben. Az erősítés és kioltás feltételeinek meghatározása fényelhajlás során. Feladatok optikai 
eszközök szögfelbontó képessége és kettős résen megvalósuló elhajlás, interferencia témakörökben. Optikai 
rácsok paramétereinek meghatározása. Feladatok fényelhajlás és fényszórás rendezetlen részecskéken 
témakörben. Brewster törvénye és a Fresnel-képletek alkalmazása feladat megoldás során. Közegek kettős 
törésének megállapítása, feladatok optikai aktivitás témakörében 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

1. Dede Miklós-Demény András: Kísérleti Fizika 2. kötet, Kari Jegyzet, Tankönyvkiadó, 1979.  

2. Kutiné Darai Judit, Dede Miklós, Demény András, Trócsányi Zoltán: Fizikafeladatok a Kísérleti fizika I/2-

höz, KLTE, Debrecen, 1987. 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Litz József, Fizika II, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.  

2. Eugene Hecht, Optics, 5th edition, Pearson education, 2016. 

Francis A. Jenkins, Harvey E. White, Fundamentals of Optics, McGraw-HillPrimis Custom Publishing, 2001 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

                                                         
103 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Csarnovics István, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

 

 

(2) Tantárgy neve: Elektromágnesség Kreditértéke: 6 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0(kredit%) 

A tanóra104 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők105(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb106): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok107(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Hőtan, (k) Elektromágnesség gyakorlat, Többváltozós függvények 

differenciál- és integrálszámítása 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

104Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
105pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
106 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
107 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Elektrosztatikai alapjelenségek és alapfogalmak. A sztatikus elektromos tér törvényszerűségei. Vezetők és 
szigetelők fogalma,  az elektrosztatikus tér vezetők környezetében. A kapacitás fogalma, kondenzátorok. Az 
elektrosztatikus tér energiája és energiasűrűsége. Elektrosztatikus tér dielektrikumokban. A stacionárius áram, 
az áramerősség, az áramsűrűség és az ellenállás fogalma. Ohm törvénye, Joule törvénye, az áramvezetés 
anyagszerkezeti értelmezése. Egyszerű áramkörök, az elektromotoros erő, Kirchhoff törvényei. A folyadékok 
áramvezetésének alapjelenségei, áramvezetés gázokban. A mágneses tér fogalma, erőhatás mágneses térben, a 
mágneses indukcióvektor fogalma. Mozgó töltések és stacionárius áram mágneses tere: Biot–Savart és Amper 
törvénye. Mágneses tér anyagi közegben: dia-, para- és ferromágnesség. Töltött részecskék mozgása 
elektromos és mágneses térben. Az elektromágneses indukció jelensége, Faraday és Lenz törvénye. A mágneses 
tér energiája és energiasűrűsége. Elektromágneses rezgések. Váltakozó áram, tulajdonságai, jellemzői, az 
impedancia fogalma. Váltakozó áramú generátorok és motorok, a háromfázisú hálózat, a transzformátor. Az 
Ampere-Maxwell törvény. Az eltolódási áram fogalma, az indukált elektromos mező és tulajdonságai. A Maxwell 
egyenletek integrális és differenciális alakja, potenciálok, hullámegyenlet. Elektromágneses hullámok. Az 
elektromágneses tér energiája. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Hevesi Imre, Elektromosságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Ajánlott szakirodalom: 

Litz József: Fizika II., Termodinamika és molekuláris fizika, Elektromosság és mágnesség, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest  

Budó Ágoston, Kísérleti Fizika II., Tankönyvkiadó, Budapest 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 
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Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Daróczi Lajos, egyetemi docens, PhD 

Oláh László, egyetemi adjunktus, PhD 

Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

 

(2) Tantárgy neve: Elektromágnesség gyakorlat Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra108 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők109(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb110): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok111(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Elektromágnesség előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

108Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
109pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
110 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
111 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Elektromos töltés, ponttöltés, sztatikus elektromos hatás, töltésmegosztás, Coulomb-törvény, az elektromos 
térerősség fogalma, meghatározása különböző töltéseloszlásoktól. Gauss-tétel, alkalmazása magas fokú 
szimmetriával rendelkező vektorterekre. Elektromos dipólus. Az elektrosztatikai tér örvénymentessége, az 
elektromos potenciál. Kapacitás, kondenzátorok, kondenzátorok kapcsolásai. Elektrosztatikai tér energiája. 
Elektrosztatikai mennyiségek mérése. Elektrosztatikus tér dielektrikumokban, polarizáció, elektromos eltolódási 
vektor, Gauss-törvénye dielektrikumokban. Az elektrosztatikus tér viselkedése közeghatároknál. A stacionárius 
áram fogalma, áramerősség, áramsűrűség, vezetőképesség, és ellenállás fogalom. Az Ohm-törvény. Ellenállások 
kapcsolásai. Egyszerű és összetett áramkörök. Az elektromotoros erő. Kirchhoff törvényei. A folyadékok 
áramvezetésének alapjelenségei, az elektrolízis, galvánelemek. Mozgó töltések és a stacionárius áram mágneses 
tere, a mágneses indukció. Különböző geometriájú áramvezetőktől a mágneses indukció meghatározása. Biot-
Savart törvény. Erőhatások mágneses térben. Amper-féle gerjesztési törvény és alkalmazásai. A mágneses tér 
energiája. Hall-effektus. Elektromágneses indukció. Önindukció, kölcsönös indukció. Elektromágneses rezgések. 
RL, LC és RLC áramkörök. Váltakozó áram, tulajdonságai, jellemzői, az impedancia fogalma. Váltakozó áramú 
generátorok és motorok, a háromfázisú hálózat. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Litz József: Fizika II., Termodinamika és molekuláris fizika, Elektromosság és mágnesség, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, Budapest 

Ajánlott szakirodalom: 

Budó Ágoston, Kísérleti Fizika II., Tankönyvkiadó, Budapest 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 
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Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Daróczi Lajos, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Oláh László, egyetemi adjunktus, PhD 

Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

 

 

Az ismeretkör: Elektrodinamika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 6 

Tantárgyai: 1) Elektrodinamika 

 

(1) Tantárgy neve: Elektrodinamika Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0(kredit%) 

A tanóra112 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők113(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb114): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok115(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Mechanika II, Elektromágnesség, (k) Elektrodinamika gyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Elektromos és mágneses alapfogalmak. Maxwell-egyenletek (integrális és differenciális alak). Anyagi egyenletek. 
Differenciális Ohm törvény. Kontinuitási egyenlet. Az elektromos töltés megmaradása. Relaxációs idő. Maxwell-
egyenletek teljessége. Határfeltételi egyenletek. Az elektromágneses tér energiája. Poynting vektor. Az 
elektromágneses tér impulzusa. Maxwell-féle feszültség tenzor. Ponderomotoros erők. Elektromágneses 
potenciálok homogén izotróp szigetelőkben és vezetőkben. Lorentz és Coulomb mérték. Elektrosztatika. 
Poisson-egyenlet. Ponttöltés elektrosztatikus tere. Folytonos töltéselosztás potenciálja. Vezetők elektrosztatikus 
tere. Pontszerü dipól potenciálja. Kettósréteg. Elektrétek. Dielektrikum polarizációja. Elektrosztatikus tér 

                                                         
 

112Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
113pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
114 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
115 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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energiája. Thomson tétel. Magnetosztatika. Stacionárius áramok. Alapegyenletek. Általánosított Ohm-törvény. 
Kirchhoff-törvények. Stacionárius áramok vektorpotenciálja.  Biot-Savart törvény. Stacionárius áram mágneses 
terének energiája. Indukciós együtthatók. Önindukció. Mágneses kettősréteg. Kvázistacionárius áramok 
elekromágneses terének alapegyenletei.  Skalár és vektorpotenciálok kiszámítása. RL-kör. Gyorsan változó 
elektromágneses terek alapegyenletei. Az elektromágneses tér potenciáljai. Avanzsált és retardált potenciálok. 
Elektromágneses hullámok homogén, izotróp szigetelőkben.  Pont dipólus és antenna sugárzás. 
Elektromágneses hullámok homogén, izotróp vezetőkben. Üregrezonátorok. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Nagy Károly: Elektrodinamika (Tankönyvkiadó, Budapest). 

Ajánlott szakirodalom: 

Jackson: Classical Electrodynamics (WILE&SONS, 1985). 

Koós István: Elektrodinamika és optika I (Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997 ). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 
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megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Vibók Ágnes, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Csehi András, egyetemi adjunktus, PhD 

Nagy Sándor, egyetemi docens, PhD 

 

(1) Tantárgy neve: Elektrodinamika gyakorlat Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100(kredit%) 

A tanóra116 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők117(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb118): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok119(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak) (p) Elektrodinamika előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Ismétlés: Vektoranalízis. Egyszerű feladatok az elektrosztatika témaköréből. Coulomb-törvény. Elektromos 
potenciál számítása. Gauss-tétel.  Az elektrosztatika alapegyenlete (Poisson-egyenlet).  A Poisson-egyenlet 
megoldása diszkrét töltés elrendeződésekre. A Poisson-egyenlet megoldása folytonos töltéssűrűségekre. Töltött 
sík; töltött gömb elektromos erőtere. Töltött vezetők tere.  A tükrözési módszer. Ponttőltés  vezető síkfelület 
közelében.  Ponttöltés vezető gömb közelében. Egyenáramok. Egyszerű lineáris áramköri feladatok megoldása. 
Delta-csillag és csillag-delta átalakítások. Hurokáramok módszere, csomóponti potenciálok módszere.  
Egyenáramok mágneses tere. Biot-Savart-törvény.  Mágneses tér kiszámítása vektorpotenciál segítségével. A 
mágneses tár energiájának számítása. Indukciós együtthatók számítása.  Kvázistacionárius áramkörök.  Az RLC-
kör. Elektromágneses hullámok. A hullámegyenlet síkhullám és gömbhullám típusú megoldásai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

                                                         
 

116Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
117pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
118 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
119 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Nagy Károly: Elektrodinamika (Tankönyvkiadó, Budapest). 

Koós István: Elektrodinamika és optika I (Kossuth Egyetemi Kiadó, 1997 ). 

Ajánlott szakirodalom: 

Jackson: Classical Electrodynamics (WILE&SONS, 1985). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Vibók Ágnes, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Csehi András, egyetemi adjunktus, PhD 

Nagy Sándor, egyetemi docens, PhD 

 

 

Az ismeretkör: Kondenzált anyagok 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 
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Tantárgyai: 1) Kondenzált anyagok 1.     2) Kondenzált anyagok 2.  

3) Kondenzált anyagok laboratóriumi mérések 1 

 

(1) Tantárgy neve: Kondenzált anyagok 1 Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra120 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők121(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb122):koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok123(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Hőtan, Optika, (k) Kondenzált anyagok gyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Kötések: az atom szerkezete, kötőerők és kötési energia, elsődleges kötések (ionos, kovalens, fémes), 
másodlagos kötések (van der Waals, hidrogén). Kristályrácsok: egységcella, fémek kristályos szerkezete, 
kristályrendszerek és kristálytípusok (primitív,bcc, fcc,hcp), krisztallográfiai pontok, irányok, síkok (Miller 
indexek), lineáris és síkbeli atomsűrűség, szoros pakolás, egykristályok, polikristályos anyagok, a diffrakció 
alapjai. Kristályhibák: legfontosabb kristályhibák, interstíciós atom, vakancia, él és csavar-diszlokáció, ötvözet, 
szilárd oldat, fázis és szemcsehatár. Diffúzió: a diffúzió definíciója és alapvető törvényei, időfüggetlen diffúziós 
egyenlet, illetve annak megoldása egyszerű kezdeti feltételek esetén, időfüggő diffúziós egyenlet, illetve annak 
megoldása egyszerű kezdeti és határfeltételek esetén. Deformálható testek: az anyag elasztikus jellemzői, 
Hooke-törvény, összefüggés a rugalmassági állandók között, szakítódiagram, folyáshatár, szakítószilárdság, 
keménység, Hooke-törvény tenzoros alakja izotróp anyagokra. Diszlokációk és képlékeny alakváltozás: 
diszlokációk jellemzése, csúszási síkok, csúszás egy és polikristályos anyag esetén, deformáció ikresedéssel, az 
anyag szilárdságának növelése, rekrisztallizáció. Kerámiák és polimerek: kerámiák szerkezete, szilikátok és 
üvegek, kristályhibák és diffúzió kerámiákban, a kerámiák rugalmas jellemzői; polimerek szerkezete, polimer 
molekulák (molekula súly, alak, szerkezet, konfiguráció), termo és duroplasztikus polimerek, kopolimerek, 
kristályos polimerek, a polimerek mechanikai tulajdonságai. Mágneses tulajdonságok: a mágnesség alapvető 
fogalmai, a mágnesség és az anyag szerkezetének kapcsolata, dia, para, ferro, ferri és antiferro mágnesesség, a 
hőmérséklet hatása a mágneses anyagokra (Curie és Neel hőmérséklet), mágneses domének. Modern 
anyagvizsgálati módszerek: optikai és pásztázó elven működő mikroszkópok (transzmissziós és pásztázó 
elektronmikroszkóp, pásztázó szonda mikroszkópok) és azok különböző üzemmódjai, a röntgen diffraktométer. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Charles Kittel: Bevezetés a szilárd test fizikába, Műszaki könyvkiadó, Budapest 

                                                         
 

120Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
121pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
122 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
123 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A.G .Guy: Fémfizika, Műszaki könyvkiadó Budapest 1978 

Ajánlott szakirodalom: 

William D. Callister, Jr. David G. Rethwisch Materials Science and Engineering, An Introduction, Willey 

M.A. Omar: Elementary Solid State Physics, Priciples and Applications 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 
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Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Erdélyi Zoltán, egyetemi docens, DSc 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tomán János, egyetemi tanársegéd 

 

(1) Tantárgy neve: Kondenzált anyagok 1 gyakorlat Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100(kredit%) 

A tanóra124 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők125(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb126): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok127(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Kondenzált anyagok 1 előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Kötések: az atom szerkezete, kötőerők és kötési energia, elsődleges kötések (ionos, kovalens, fémes), 
másodlagos kötések (van der Waals, hidrogén). Kristályrácsok: egységcella, fémek kristályos szerkezete, 
kristályrendszerek és kristálytípusok (primitív,bcc, fcc,hcp), krisztallográfiai pontok, irányok, síkok (Miller 
indexek), lineáris és síkbeli atomsűrűség, szoros pakolás, egykristályok, polikristályos anyagok, a diffrakció 
alapjai. Kristályhibák: legfontosabb kristályhibák, interstíciós atom, vakancia, él és csavar-diszlokáció, ötvözet, 
szilárd oldat, fázis és szemcsehatár. Diffúzió: a diffúzió definíciója és alapvető törvényei, időfüggetlen diffúziós 
egyenlet, illetve annak megoldása egyszerű kezdeti feltételek esetén, időfüggő diffúziós egyenlet, illetve annak 
megoldása egyszerű kezdeti és határfeltételek esetén. Deformálható testek: az anyag elasztikus jellemzői, 
Hooke-törvény, összefüggés a rugalmassági állandók között, szakítódiagram, folyáshatár, szakítószilárdság, 
keménység, Hooke-törvény tenzoros alakja izotróp anyagokra. Diszlokációk és képlékeny alakváltozás: 
diszlokációk jellemzése, csúszási síkok, csúszás egy és polikristályos anyag esetén, deformáció ikresedéssel, az 
anyag szilárdságának növelése, rekrisztallizáció. Kerámiák és polimerek: kerámiák szerkezete, szilikátok és 
üvegek, kristályhibák és diffúzió kerámiákban, a kerámiák rugalmas jellemzői; polimerek szerkezete, polimer 
molekulák (molekula súly, alak, szerkezet, konfiguráció), termo és duroplasztikus polimerek, kopolimerek, 
kristályos polimerek, a polimerek mechanikai tulajdonságai. Mágneses tulajdonságok: a mágnesség alapvető 
fogalmai, a mágnesség és az anyag szerkezetének kapcsolata, dia, para, ferro, ferri és antiferro mágnesesség, a 
hőmérséklet hatása a mágneses anyagokra (Curie és Neel hőmérséklet), mágneses domének. Modern 

                                                         
 

124Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
125pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
126 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
127 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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anyagvizsgálati módszerek: optikai és pásztázó elven működő mikroszkópok (transzmissziós és pásztázó 
elektronmikroszkóp, pásztázó szonda mikroszkópok) és azok különböző üzemmódjai, a röntgen diffraktométer. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Charles Kittel: Bevezetés a szilárd test fizikába, Műszaki könyvkiadó, Budapest 

A.G .Guy: Fémfizika, Műszaki könyvkiadó Budapest 1978 

Ajánlott szakirodalom: 

William D. Callister, Jr. David G. Rethwisch Materials Science and Engineering, An Introduction, Willey 

M.A. Omar: Elementary Solid State Physics, Priciples and Applications 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
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Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Erdélyi Zoltán, egyetemi docens, DSc 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tomán János, egyetemi tanársegéd 

 

(2) Tantárgy neve: Kondenzált anyagok 2 Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra128 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők129(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb130): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok131(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak) Kondenzált anyagok 1, (k) Kondenzált anyagok 2 gyakorlat, (p) Kvan-

tummechanika 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Fázisdiagramok: oldékonysági határ, fázisok, mikroszerkezet, fázisegyensúly, egy- és izomorf kétkomponensű 
fázisdiagramok, eutektikus ötvözetek, fázisszabály, köztes fázisok, vegyületfázisok. Rácsrezgések: rugalmas 
hullámok kontinuumban, rezgési módok, kontinuum állapotsűrűsége, fajhő (Einstein modell, Debye modell); a 
fonon; hullámmozgás azonos atomokból álló láncon, egydimenziós kristály kétféle atomból, hővezetés; 
röntgen-, neutron sugárzás és látható fény rugalmatlan szórása rácson. Fémek szabad-elektron modellje: a 
fajlagos elektromos vezetőképesség és az Ohm-törvény; az elektromos ellenállás hőmérsékletfüggése, a 
vezetési elektronok fajhője; Fermi felület; hővezetés fémekben; Hall effektus; a szabad-elektron modell határai. 
Szilárdtestek sávelmélete: hullámfüggvények periodikus rácsban, Bloch-tétel, Brillouin-zónák; tiltott sáv 
eredete; Kronig-Penney modell; Félvezetők: intrinszik félvezetők, lyukak, saját vezetőképesség; extrinszik 
félvezetők, adalékolás; félvezető eszközök, dióda, tranzisztor. Dielektrikumok: ferro- és piezoektromos anyagok. 
Optikai tulajdonságok: fémek optikai tulajdonságai, nem fémes anyagok optikai tulajdonságai, törés 
visszaverődés, reflexióképesség, abszorpció, transzmisszió, szín, szigetelők átlátszósága és áttetszősége, 
lumineszcencia, fényvezetés; optikai eszközök, fotodióda, napelem, optikai szál. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

                                                         
 

128Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
129pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
130 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
131 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Charles Kittel: Bevezetés a szilárd test fizikába, Műszaki könyvkiadó, Budapest 

A.G. Guy: Fémfizika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978 

Ajánlott szakirodalom: 

William D. Callister, Jr. David G. Rethwisch Materials Science and Engineering, An Introduction, Willey 

M.A. Omar: Elementary Solid State Physics, Priciples and Applications 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 
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Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Erdélyi Zoltán, egyetemi docens, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tomán János, egyetemi tanársegéd 

 

(2) Tantárgy neve: Kondenzált anyagok 2 gyakorlat Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra132 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők133(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb134): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok135(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Kondenzált anyagok 2 előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Fázisdiagramok: oldékonysági határ, fázisok, mikroszerkezet, fázisegyensúly, egy- és izomorf kétkomponensű 
fázisdiagramok, eutektikus ötvözetek, fázisszabály, köztes fázisok, vegyületfázisok. Rácsrezgések: rugalmas 
hullámok kontinuumban, rezgési módok, kontinuum állapotsűrűsége, fajhő (Einstein modell, Debye modell); a 
fonon; hullámmozgás azonos atomokból álló láncon, egydimenziós kristály kétféle atomból, hővezetés; 
röntgen-, neutron sugárzás és látható fény rugalmatlan szórása rácson. Fémek szabad-elektron modellje: a 
fajlagos elektromos vezetőképesség és az Ohm-törvény; az elektromos ellenállás hőmérsékletfüggése, a 
vezetési elektronok fajhője; Fermi felület; hővezetés fémekben; Hall effektus; a szabad-elektron modell határai. 
Szilárdtestek sávelmélete: hullámfüggvények periodikus rácsban, Bloch-tétel, Brillouin-zónák; tiltott sáv 
eredete; Kronig-Penney modell; Félvezetők: intrinszik félvezetők, lyukak, saját vezetőképesség; extrinszik 
félvezetők, adalékolás; félvezető eszközök, dióda, tranzisztor. Dielektrikumok: ferro- és piezoektromos anyagok. 
Optikai tulajdonságok: fémek optikai tulajdonságai, nem fémes anyagok optikai tulajdonságai, törés 
visszaverődés, reflexióképesség, abszorpció, transzmisszió, szín, szigetelők átlátszósága és áttetszősége, 
lumineszcencia, fényvezetés; optikai eszközök, fotodióda, napelem, optikai szál. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

                                                         
 

132Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
133pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
134 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
135 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Kötelező olvasmány: 

Charles Kittel: Bevezetés a szilárd test fizikába, Műszaki könyvkiadó, Budapest 

A.G. Guy: Fémfizika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978 

Ajánlott szakirodalom: 

William D. Callister, Jr. David G. Rethwisch Materials Science and Engineering, An Introduction, Willey 

M.A. Omar: Elementary Solid State Physics, Priciples and Applications 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Erdélyi Zoltán, egyetemi docens, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 
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Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Katona Gábor, egyetemi adjunktus, PhD 

Tomán János, egyetemi tanársegéd, PhD 

 

(3) Tantárgy neve: Kondenzált anyagok laboratóriumi mérések 1 Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra136 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 15 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők137 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb138): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok139 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Kondenzált anyagok 1 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus során az alábbi nyolc mérésből négyet kell választania a hallgatónak: Mágnesezettség 
hőmérsékletfüggésének vizsgálata, koercitív erő és hiszterézis mérése. Keménység és szakítószilárdság mérése. 
A differenciális termoanalízis alapjai. Elektromos ellenállás hőmérsékletfüggésének vizsgálata. Diffúzió mérése 
folyadékfázisban. Barkhausen-zaj mérése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

A méréskhez az Intézetben készített, 10-20 oldalas mérési utasítás tartozik. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

                                                         
 

136 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
137 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
138 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
139 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Csarnovics István, egyetemi adjunktus, PhD 

Daróczi Lajos, egyetemi docens, PhD 

Parditka Bence, egyetemi adjunktus, PhD 

Csík Attila, tudományos főmunkatárs, PhD 

 

 

Az ismeretkör: Atom-, mag- és kvantumfizika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 12 

Tantárgyai: 1) Atom- és kvantumfizika      2) Atommagfizika   

3) Atom- és magfizikai mérések 1 
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(1) Tantárgy neve: Atom- és kvantumfizika Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0(kredit%) 

A tanóra140 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők141(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb142): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok143(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Elektromágnesség, (k) Atom- és kvantumfizika gyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Komplementaritás elve. A fény hullámtermészete: fényelhajlás résen, rácson, Young-féle kísérlet. A fény 
kvantumos természete: hőmérsékleti sugárzás tapasztalatai, Reyleigh-Jeans törvény, Planck-törvény. A fény 
kvantumos természete: a Planck törvény következményei. Stefan-Boltzmann és Wien-féle eltolódás 
értelmezése. A fény kvantumos természetének közvetlen kimutatása: fotoeffektus, Compton-szórás. A 
Rutherford-kísérlet. A Rutherford-szórási hatáskeresztmetszet. Az atommag felfedezése. Rutherford-szórás 
differenciális szórási hatáskeresztmetszete pontszerű és kiterjedt szórócentrumon. Hidrogén atom vonalas 
színképe. Rydberg-Balmer képlet. Bohr-féle atommodell és az elektron pályaperdülete. Mágneses tér hatása a 
színképvonalakra (Zeeman-hatás, Larmor-frekvencia). Einstein - de Haas kísérlet, az elektron spinje. 
Karakterisztikus röntgensugárzás, indukált emisszió, lézerek. A periódusos rendszer, Stern-Gerlach-kísérlet. A 
színképvonalak finomszerkezete (spin-pálya kölcsönhatás). A neutron felfedezése. Chadwick és Hofstadter 
kísérletei. A béta-bomlás (pozitív, negatív és elektronbefogás). A neutrínó közvetett kimutatása: Csikai-Szalay 
kísérlet. A neutrínó közvetlen kimutatása:  Reines-Cowan kísérlet. Neutrínók tulajdonságai. A Davis kísérlete, 
SNO-kísérlet. Neutriínók ízrezgése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Hevesi Imre, Szatmári Sándor: Bevezetés az atomfizikába, JATEPress 2002 

Ajánlott szakirodalom: 

Erostyák János, Litz József (szerk.): Fizika III, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2006 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

                                                         
 

140Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
141pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
142 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
143 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Nándori István, egyetemi docens, PhD 

 

(1) Tantárgy neve: Atom- és kvantumfizika gyakorlat Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra144 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 
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(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők145(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb146): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok147(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Atom- és kvantumfizika előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Feladatok fényelhajlás és interferenica témakörben. Hőmérsékleti sugárzással kapcsolatos feladatok számítása 
illetve a Wien-féle eltolódási és a Stefan-Boltzmann törvény alkalmazása. Planck törvény alkalmazása feladatok 
megoldásában. A Bragg-törvény és de-Broglie-féle anyaghullám feltevés alkalmazása. Az alpha részecske 
pályájának meghatározása Rutherford-szórás esetén. Differenciális szórási hatáskeresztmetszetre vonatkozó 
számítási feladatok. A Rydberg-Balmer képlet alkalmazása. Landau-Lifshitz-Gilbert egyenlet megoldása statikus 
mágneses tér esetén. Zeeman-hatással kapcsolatos feladatok számítása. Karakterisztikus röntgensugárzásra 
vonatkozó feldatok megoldása. A Mosley törvény alkalmazása. Inverz populáció negatív hőmérsékletként való 
értelmezése. Feladatok megoldása periódusos rendszer témakörben. Béta-bomlással kapcsolatos számítási 
feladatok, energiaviszonyok tárgyalása. Feladatok megoldása neutriínók ízrezgésével kapcsolatosan. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Hevesi Imre, Szatmári Sándor: Bevezetés az atomfizikába, JATEPress 2002 

Ajánlott szakirodalom: 

David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker: Fundamentals of Physics, John Wiley & Sons 2001 

Robert Eisberg, Robert Resnick: Quantum Physics of atoms, molecules, solids, nuclei, and particles, John Wiley 
and Sons 1985 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

                                                                                                                                                                                        
144Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
145pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
146 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
147 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

 

(2) Tantárgy neve:  Atommagfizika  Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 67-33 (kredit%) 

A tanóra148 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30/15  az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők149 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb150):  kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok151 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Atom- és kvantumfizika  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

148 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
149 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
150 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
151 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A radioaktivitás felfedezése. Az alfa-bomlás jellemzői, a Geiger-Nuttal-szabály, a spektrum finomszerkezete. 
Értelmezés az alagúteffektus segítségével. A paritás fogalma és sérülése, az univerzális gyenge kölcsönhatás. A 
mag elektromágneses átmenetei. Átmeneti valószínűségek, izomer állapotok, belső konverzió, Mössbauer-
effektus. Az atommag alapvető tulajdonságai. Méret, töltés, tömeg és kötési energia, elektromágneses 
multipólus momentumok. Magreakciók, hatáskeresztmetszet, megmaradási törvények. A közbenső mag 
modell. Direkt reakciók, az optikai modell. Maghasadás, neutronok lassulása és diffúziója, láncreakció, hasadási 
reaktorok. Termonukleáris reakciók, fúziós berendezések. Az atommag gerjesztett állapotai, egyrészecskés és 
kollektív gerjesztések, óriás multipólus rezonanciák. Magszerkezeti modellek: folyadékcsepp-, héj-, Fermi-gáz 
modell. Magerők, fenomenológiai közelítés, a deuteron. A mezonok szerepe a magerők értelmezésében. 
Alacsony és nagyenergiás szóráskísérletek eredményei. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Muhin K.N.: Kísérleti magfizika, Tankönyvkiadó, Bp. 1985. 

Raics P., Sükösd Cs.: Atommag- és részecskefizika. Könyvrészlet “A fizika alapjai” c. 

tankönyvben, VI. rész, 635-714 o. (Szerk: Erostyák J., Litz J. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003) 

Ajánlott szakirodalom: 

Fényes Tibor: Atommagfizika, Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2005 

Angeli István: Kísérleti magfizika BSc, 2014, 
http://falcon.phys.klte.hu/kisfiz/Angeli/magfizika/BSc_0_Magfizika_2014.pdf 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 
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Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Darai Judit, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

Darai Judit, egyetemi docens, PhD  

Krasznahorkay Attila, tudományos tanácsadó, DSc 

Elekes Zoltán, tudományos főmunkatárs, PhD 

Nándori István, egyetemi docens, PhD 

 

(3) Tantárgy neve: Atom- és magfizikai mérések 1 Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra152 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők153 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb154): gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok155 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

                                                         
 

152 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
153 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
154 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
155 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Kondenzált anyagok 1, (p) Atommagfizika 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Atomok és molekulák színképe. Optikai szűrők spektruma. Fényfelbontó egységek működése. A h/e 

arányosság. A Stefan-Boltzmann törvény. Wien-féle eltolódási törvény.  

Magfizikai mérőműszerek használata, gáztöltésű és szcintillációs detektorok. Magfizikai bomlások tulajdonsága, 
felezési idők, alfa, béta és gamma részecskék keletkezési folyamata, energiája. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

1. Szabó J., Raics P. : Atomfizikai és optikai laboratóriumi gyakorlatok, KLTE, 1986 (házi jegyzet)  

2. Csarnovics István, Raics Péter, Süttő Henrietta, Atomfizikai és optikai laboratóriumi gyakorlatok, DE, 

2016 (házi jegyzet).  

3. http://falcon.phys.klte.hu/kisfiz/Varadi/MagfizikaI/M3.pdf 

4. http://falcon.phys.klte.hu/kisfiz/Varadi/MagfizikaI/M5.pdf és 

http://falcon.phys.klte.hu/kisfiz/Varadi/MagfizikaI/M6.pdf 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Erostyák J., Litz J.(szerk.): A fizika alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003 

Csikainé Buczkó Margit: Radioaktivitás és atommagfizika, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1993 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

http://falcon.phys.klte.hu/kisfiz/Varadi/MagfizikaI/M3.pdf
http://falcon.phys.klte.hu/kisfiz/Varadi/MagfizikaI/M5.pdf
http://falcon.phys.klte.hu/kisfiz/Varadi/MagfizikaI/M6.pdf
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Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ujvári Balázs, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Csarnovics István, egyetemi adjunktus, PhD 

 

 

Az ismeretkör: Kvantuummechanika és alapvető kölcsönhatások 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 11 

Tantárgyai: 1) Kvantummechanika 1    2) Alapvető kölcsönhatások 

 

(1) Tantárgy neve: Kvantummechanika 1. Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0(kredit%) 

A tanóra156 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 45 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők157(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb158):koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok159(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

                                                         
 

156Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
157pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
158 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
159 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Mechanika II, Atom- és kvantumfizika, (k) Kvantummechanika 1 gya-

korlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Kísérleti előzmények, a Stern-Gerlach kísérlet. Ket tér, bra tér, operátorok. Bázisvektorok, a 
mátrixreprezentáció. A fizikai mennyiségek, mint operátorok és azok sajátértékei. Mérés, valószínűségi 
értelmezés, határozatlansági összefüggés. Folytonos spektrumú operátorok, hely, impulzus (eltolás). 
Hullámfüggvény. Az időbeli fejlődés, Schrödinger-egyenlet, az energia sajátállapotok. Schrödinger kép, 
Heisenberg kép. A Heisenberg-féle mozgásegyenlet, a szabad részecske, Ehrenfest tétel. A harmonikus 
oszcillátor, harmonikus oszcillátor időfejlődése. Hullámmechanika, a kontinuitási egyenlet. Véges és 
infinitezimális forgatás a kvantummechanikában. A forgatás 1⁄2 spinű rendszerekben. Euler forgatás. 
Sűrűségoperátor, sokaságátlag, tiszta és kevert sokaságok, sokaságok időfejlődése. Impulzusmomentum 
operátor, sajátértékek, sajátállapotok. Pályaimpulzusmomentum, gömbfüggvények. Hidrogénatom. Összefont 
állapotok, EPR paradoxon, Bell egyenlőtlenség. Folytonos és diszkrét szimmetriák. Azonos részecskék, Pauli-elv. 
Periódusos rendszer. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Nagy Sándor: Bevezetés a kvantummechanikába (elektronikus jegyzet) 

Ajánlott szakirodalom: 

J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, 2011) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 
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Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy Sándor, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

Gulácsi Zsolt, egyetemi docens, DSc 

 

(1) Tantárgy neve: Kvantummechanika 1. gyakorlat Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100(kredit%) 

A tanóra160 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők161(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb162): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok163(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Kvantummechanika 1 előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A Hilbert tér tulajdonságainak ismétlése. A ket tér, a bra tér és az operátorok ábrázolása, operátorok hatása 
állapotokon. Határozatlansági reláció számolása. Folytonos spektrumú operátorok tulajdonságai. A Schrödinger-
egyenlet megoldása szabad esetben, és egyszerű potenciálok esetén. A Heisenberg-féle mozgásegyenlet 

                                                         
 

160Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
161pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
162 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
163 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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használata szabad mozgásra és helyfüggő potenciálokra. Számolási feladatok a kvantummechanikai harmonikus 
oszcillátorral kapcsolatban, sajátértékek, sajátfüggvények, kiválasztási szabályok. A kontinuitási egyenlet 
alkalmazása. Példák véges és infinitezimális forgatásra a kvantummechanikában. Számolási feladatok 1⁄2 spinű 
rendszerekben lévő forgatásokra. Példák tiszta és kevert sokaságokra. Impulzusmomentum operátor 
tulajdonságai. Számolási feladatok a pályaimpulzusmomentummal és a gömbfüggvényekkel. Feladatok a 
hidrogénatommal kapcsolatban, kiválasztási szabályok. Operátorok hatása összetett és összefont állapotokra. 
Feladatok a folytonos és a diszkrét szimmetriák köréből. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Nagy Sándor: Bevezetés a kvantummechanikába (elektronikus jegyzet) 

Ajánlott szakirodalom: 

J. J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics (Addison-Wesley, 2011) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
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Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nagy Sándor, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

Trócsányi Zoltán, egyetemi tanár, akad 

Gulácsi Zsolt, egyetemi docens, DSc 

 

(1) Tantárgy neve:  Alapvető kölcsönhatások Kreditértéke:  4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 67-33 (kredit%) 

A tanóra164 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30/15 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők165 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb166): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok167 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Kvantummechanika 1  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Alapvető kölcsönhatások és közvetítő részecskéik. Elemi és összetett részecskék és jellemzőik (élettartam, 
tömeg, töltés, spin, paritás). Megmaradási törvények: elektromos töltés, leptonszám, barionszám, ritkaság, 
perdület, energia és lendületmegmaradás négyesvektor formalizmusban. A klasszikus térelmélet bevezetése 
lineáris láncmodellből. Klasszikus térelmélet Lagrange-formalizmusban. Szimmetriák megfogalmazása a 
térelméletben, a Noether-tétel. A belső szimmetriák és a kölcsönhatások kapcsolata. A sztatikus kvarkmodell és 
az elemi részecskék standard modellje. Égitestek fényességének, távolságának és sebességének mérése a 
Világegyetemben. A kozmológiai standard modell (Ősrobbanás elmélete), a hozzá vezető alapfeltevések 
(kozmológiai elv, Friedmann-egyenletek és megoldásaik) és azt megerősítő kísérleti tapasztalatok (Hubble-
tágulás, kozmikus háttérsugárzás, barionos akusztikus oszcilláció, könnyű elemek atommagszintézise, SN1a 
szupernóvák). Inflációs kozmológia 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány:. 

Nándori István, Trócsányi Zoltán: Alapvető kölcsönhatások, elektronikus jegyzet 

Ajánlott szakirodalom: 

Litz József (szerk): Fizika III, Nemzeti Tankönyvkiadó 2007 

Fényes Tibor: Részecskék és kölcsönhatásaik, Debreceni Egyetem, Kossuth Egyetemi Kiadó,  2007 

                                                         
 

164 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
165 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
166 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
167 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

76  

Leon Lederman: Az isteni a-tom avagy Mi a kérdés, ha a válasz a Világegyetem?, Typotex, Budapest. 

Horváth Dezső, Trócsányi Zoltán: Bevezetés az elemi részek fizikájába, 1-15. fejezet, Typotex, Budapest, 2017 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Nándori István, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
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Az ismeretkör: Statisztikus fizika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Statisztikus fizika ea+gyak 

 

(1) Tantárgy neve: Statisztikus fizika  Kreditértéke: 5 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra168 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma:  45 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők169 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb170): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok171 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Hőtan, Mechanika II, (k) Statisztikus fizika gyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A statisztikus fizika célja, a statisztikus leírás fontossága. A valószínűség számítás legfontosabb 

alapfogalmai és összefüggései. 

Mikro- és makroállapot. Sokrészecske rendszer klasszikus mechanikai leírása: fázispont, fázistér, 

trajektória. Hamilton-i dinamika. Kanonikus transzformációk. Fázistérfogat-elem, fázissűrűség, Liouville 

tétele. 

Az információ mérése és tulajdonságai, a hiányzó információ. Az előítéletmentes becslés. A Shannon-féle 

információs entrópia, az entrópia maximum elve. A klasszikus mechanikai rendszer entrópiája. A 

statisztikus fizika alapfeltevései. A makroszkopikus folyamatok iránya. 

Több változós függvények differenciálása. Kényszerek, feltételes szélsőérték számítás két- és többváltozós 

függvényekkel, Lagrange-multiplikátorok és fizikai jelentésük. A Legendre-transzformáció. 

Statisztikus egyensúly, egyensúlyi sokaságok. Az egyensúly feltétele, zárt rendszer egyensúlya. Statisztikus 

átlagok, sokaság átlag és időátlag, az ergodicitási hipotézis. Az állapotsűrűség és tulajdonságai. Klasszikus- 

és kvantummechanikai rendszerek állapotsűrűsége.  

Mikrokanonikus sokaság, fázissűrűség, állapotösszeg és entrópia. Extenzív és intenzív mennyiségek, 

termodinamikai összefüggések. A kanonikus sokaság. A kanonikus fázissűrűség, belső energia és entrópia. 

A kanonikus hőmérséklet. A szabadenergia és kapcsolata a belső energiával. Az energia eloszlása, 

ingadozása és függése a rendszermérettől. A hőmérséklet kiegyenlítődése, termikus egyensúly. A 

mikrokanonikus és a kanonikus sokaság ekvivalenciája. Termodinamikai mennyiségek. A makrokanonikus 

sokaság. A makrokanonikus fázissűrűség és állapotösszeg. A részecskeszám eloszlása, ingadozása és 

                                                         
 

168 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
169 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
170 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
171 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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függése a rendszermérettől. Kémiai potenciál. Egyensúly, a hőmérséklet és a kémiai potenciál 

kiegyenlítődése. T-p sokaság.  

Termodinamikai potenciálok. Entrópiából és energiából származtatható termodinamikai potenciálok.  

Kvázisztatikus folyamatok, nyomás, munka, hőközlés, a termodinamika első főtétele. A termodinamika 

második és harmadik főtétele. 

A klasszikus ideális gáz kanonikus sokasága, állapotösszeg, állapotegyenlet. A részecskék sebesség-nagyságának 
és energiájának eloszlása, a Maxwell-Boltzmann eloszlás. Ideális gáz kvantummechanikai tárgyalása, a klasszikus 
és kvantummechanikai leírás kapcsolata. Ideális kvantumgázok, betöltési szám reprezentáció. 
Kvantumstatisztikák, bozonok és fermionok. Elfajult Fermi-gáz. Elfajult Bose-gáz, Bose-Einstein kondenzáció. A 
Bose-kondenzátum tulajdonságai. Szilárdtestek fajhője. Elfajult szabadelektron gáz. A kvantumstatisztikák 
klasszikus határesete. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Nagy Károly, Termodinamika és statisztikus mechanika (Tankönyvkiadó, Budapest). 

Sailer Kornél, Statisztikus fizika l. (egyetemi jegyzet, Debreceni Egyetem). 

Ajánlott szakirodalom: 

R. Kubo, Statisztikus mechanika példákkal és feladatokkal (Műszaki könyvkiadó) 

L.E. Reichl, A modern course in statistical physics (Wiley, New York, 2010). 

K. Huang, Statistical Mechanics (Wiley, New York, 1998). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 
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Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kun Ferenc , egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Kovács Tamás, tudományos tanácsadó, DSc 

Gulácsi Zsolt, egyetemi docens, DSc 

 

(1) Tantárgy neve: Statisztikus fizika Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra172 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők173 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb174): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok175 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Statisztikus fizika előadás, Valószínűségszámítás és statisztika, 

Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

172 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
173 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
174 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
175 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A statisztikus fizika célja, a statisztikus leírás fontossága. A valószínűség számítás legfontosabb 

alapfogalmai és összefüggései. 

Mikro- és makroállapot. Sokrészecske rendszer klasszikus mechanikai leírása: fázispont, fázistér, 

trajektória. Hamilton-i dinamika. Kanonikus transzformációk. Fázistérfogat-elem, fázissűrűség, Liouville 

tétele. 

Az információ mérése és tulajdonságai, a hiányzó információ. Az előítéletmentes becslés. A Shannon-féle 

információs entrópia, az entrópia maximum elve. A klasszikus mechanikai rendszer entrópiája. A 

statisztikus fizika alapfeltevései. A makroszkopikus folyamatok iránya. 

Több változós függvények differenciálása. Kényszerek, feltételes szélsőérték számítás két- és többváltozós 

függvényekkel, Lagrange-multiplikátorok és fizikai jelentésük. A Legendre-transzformáció. 

Statisztikus egyensúly, egyensúlyi sokaságok. Az egyensúly feltétele, zárt rendszer egyensúlya. Statisztikus 

átlagok, sokaság átlag és időátlag, az ergodicitási hipotézis. Az állapotsűrűség és tulajdonságai. Klasszikus- 

és kvantummechanikai rendszerek állapotsűrűsége.  

Mikrokanonikus sokaság, fázissűrűség, állapotösszeg és entrópia. Extenzív és intenzív mennyiségek, 

termodinamikai összefüggések. A kanonikus sokaság. A kanonikus fázissűrűség, belső energia és entrópia. 

A kanonikus hőmérséklet. A szabadenergia és kapcsolata a belső energiával. Az energia eloszlása, 

ingadozása és függése a rendszermérettől. A hőmérséklet kiegyenlítődése, termikus egyensúly. A 

mikrokanonikus és a kanonikus sokaság ekvivalenciája. Termodinamikai mennyiségek. A makrokanonikus 

sokaság. A makrokanonikus fázissűrűség és állapotösszeg. A részecskeszám eloszlása, ingadozása és 

függése a rendszermérettől. Kémiai potenciál. Egyensúly, a hőmérséklet és a kémiai potenciál 

kiegyenlítődése. T-p sokaság.  

Termodinamikai potenciálok. Entrópiából és energiából származtatható termodinamikai potenciálok.  

Kvázisztatikus folyamatok, nyomás, munka, hőközlés, a termodinamika első főtétele. A termodinamika 

második és harmadik főtétele. 

A klasszikus ideális gáz kanonikus sokasága, állapotösszeg, állapotegyenlet. A részecskék sebesség-nagyságának 
és energiájának eloszlása, a Maxwell-Boltzmann eloszlás. Ideális gáz kvantummechanikai tárgyalása, a klasszikus 
és kvantummechanikai leírás kapcsolata. Ideális kvantumgázok, betöltési szám reprezentáció. 
Kvantumstatisztikák, bozonok és fermionok. Elfajult Fermi-gáz. Elfajult Bose-gáz, Bose-Einstein kondenzáció. A 
Bose-kondenzátum tulajdonságai. Szilárdtestek fajhője. Elfajult szabadelektron gáz. A kvantumstatisztikák 
klasszikus határesete. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

R. Kubo, Statisztikus mechanika példákkal és feladatokkal (Műszaki könyvkiadó, Budapest). 

Elméleti Fizikai Példatár 3. kötet (Tankönyvkiadó, Budapest). 

Ajánlott szakirodalom: 

L.E. Reichl, A modern course in statistical physics (Wiley, New York, 2010). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 
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Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására 

alkalmazni, beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kun Ferenc, egyetemi tanár, DSc  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Kovács Tamás, tudományos tanácsadó, DSc 

Gulácsi Zsolt, egyetemi docens, DSc 

 

 

Az ismeretkör: Felsőbb matematika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe 2) Valószínűségszámítás és 
statisztika 

 

(1) Tantárgy neve: Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0(kredit%) 

A tanóra176 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

                                                         
 

176Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők177(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb178): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok179(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Differenciál- és integrálszámítás, (k) Bevezetés a közönséges differen-

ciálegyenletek elméletébe gyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Elemi módon megoldható differenciálegyenletek. Cauchy-feladat; megoldás, teljes megoldás, lokálisan és 
globálisan egyértelmű megoldás fogalma. Lipschitz-feltétel; a globális-lokális egzisztencia és unicitási tétel. A 
kezdetei értéktől való folytonos függés. Az Arzela–Ascoli tétel és Peano tétele. Elsőrendű lineáris 
differenciálegyenlet-rendszerek; alapmátrix, Liouville-formula, konstans variálása. Állandó együtthatós lineáris 
differenciálegyenlet-rendszerek alapmátrixának előállítása. Magasabbrendű (lineáris) differenciálegyenletek és 
átviteli elv; Wronski-deteremináns és Liouville-formula. Állandó együtthatós magasabbrendű lineáris 
differenciálegyenletek alaprendszere. Stabilitás; Gronwall–Bellmann lemma és Ljapunov stabilitási tétele. A 
variációszámítás elemei: Du Bois-Reymond lemma és az Euler–Lagrange egyenlet. Alkalmazások. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Kósa András, Schipp Ferenc, Szabó Dániel: Közönséges differenciálegyenletek I, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1988. 
2. Lajkó Károly: Differenciálegyenletek, Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet, 2002. 
3. A. F. Filippov: Differenciálegyenletek példatár, Nemzetei Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gát György, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(1) Tantárgy neve: Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe Kreditértéke: 2 

                                                         
177pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
178 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
179 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra180 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők181(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb182): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok183(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Bevezetés a közönséges differenciálegyenletek elméletébe előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Elemi módon megoldható differenciálegyenletek. Elsőrendű lineáris differenciálegyenlet-rendszerek; 
alapmátrix, Liouville-formula, konstans variálása. Állandó együtthatós lineáris differenciálegyenlet-rendszerek 
alapmátrixának előállítása. Magasabbrendű (lineáris) differenciálegyenletek és átviteli elv; Wronski-
deteremináns és Liouville-formula. Állandó együtthatós magasabbrendű lineáris differenciálegyenletek 
alaprendszere. A variációszámítás elemei: Du Bois-Reymond lemma és az Euler–Lagrange egyenlet. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Kósa András, Schipp Ferenc, Szabó Dániel: Közönséges differenciálegyenletek I, Tankönyvkiadó, Budapest, 
1988. 
2. Lajkó Károly: Differenciálegyenletek, Debreceni Egyetem Matematikai és Informatikai Intézet, 2002. 
3. A. F. Filippov: Differenciálegyenletek példatár, Nemzetei Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Gát György, egyetemi tanár, DSc 

                                                         
 

180Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
181pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
182 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
183 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(2) Tantárgy neve: Valószínűségszámítás és statisztika Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0(kredit%) 

A tanóra184 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők185(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb186): koll. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok187(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Differenciál- és integrálszámítás, (k) Valószínűségszámítás és statiszti-

ka gyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Valószínűségi mezők. Feltételes valószínűség, teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Valószínűségi változók és 
eloszlásfüggvény. Várható érték, szórás. Nevezetes diszkrét és folytonos valószínűségi változók. A nagy számok 
törvényei. A centrális határeloszlás-tétel. Statisztikai becslések: torzítatlanság, hatásosság, konzisztencia. A 
maximum likelihood–módszer. Statisztikai próbák: u-próba, t-próba, χ2-próbák. Konfidencia-intervallumok 
szerkesztése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott szakirodalom: 

Csernyák László (szerk.): Valószínűségszámítás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2007. 
Fazekas István (szerk.): Bevezetés a matematikai statisztikába, DE, Debrecen, 2009. 
Fazekas István: Valószínűségszámítás, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2005 
Székelyhidi László: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, EKTF Líceum Kiadó, 1999. 
Viharos László: A sztochasztika alapjai,  Polygon, Szeged, 2008 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

                                                         
 

184Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
185pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
186 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
187 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Muzsnay Zoltán, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(2) Tantárgy neve: Valószínűségszámítás és statisztika Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100(kredit%) 

A tanóra188 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők189(ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb190): gyj. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok191(ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Valószínűségszámítás és statisztika előadás 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Valószínűségi mezők. Feltételes valószínűség, teljes valószínűség tétele, Bayes-tétel. Valószínűségi változók és 
eloszlásfüggvény. Várható érték, szórás. Nevezetes diszkrét és folytonos valószínűségi változók. A nagy számok 
törvényei. A centrális határeloszlás-tétel. Statisztikai becslések: torzítatlanság, hatásosság, konzisztencia. A 
maximum likelihood–módszer. Statisztikai próbák: u-próba, t-próba, χ2-próbák. Konfidencia-intervallumok 
szerkesztése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlottirodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Ajánlott szakirodalom: 

Lukács Ottó: Matematikai statisztika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2002. 
Nagy Márta, Sztrik János, Tar László: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika feladatgyűjtemény, 
Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. 
Nagy-György Judit, Osztényiné Krauczi Éva, Székely László: Valószínűségszámítás és statisztika példatár, 
Polygon, Szeged, 2007. 
Solt György: Valószínűségszámítás, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993. 

                                                         
 

188Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató személyes 

közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama legalább 

negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
189pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
190 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
191 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek(tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Muzsnay Zoltán, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak)(név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Mikroelektronika anyagai és technológiái 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 5 

Tantárgyai: 1) A mikroelektronika anyagai és technológiái ea+labor 

 

(1) Tantárgy neve: A mikroelektronika anyagai és technológiái Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra192 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30  az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők193 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb194): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok195 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Kondenzált anyagok, (k) A mikroelektronika anyagai és technológiái 

laborgyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az elektronikában alkalmazott anyagok rendszerezése, jellemző tulajdonságai. Fémek, félvezetők, 
dielektrikumok. Kristályos és amorf anyagok. Sávszerkezet, elektronátmenetek, elektromos vezetés és optikai 

                                                         
 

192 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
193 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
194 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
195 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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jelenségek. Kontaktusok, p-n átmenet. Félvezetők főbb típusai és előállítási technológiái: Si,Ge, 
vegyületfélvezetők, szerves félvezetők, azok fontosabb tulajdonságai. Vákuumtechnológia fogalmai, elemei. 
Vékonyrétegek, fontosabb technológiai műveletek: párologtatás, porlasztás, CVD, MBE. Vékonyréteg vizsgálati 
módszerek. Egykristályok technológiája, Si és GaAs technológiája az alapanyagtól a lapkáig.Diffúzió, implantáció, 
litográfiás műveletek. Szigetelő rétegek, passzív elemek, SiO2 technológiája. Felületi szerelés, tokozás. 
Optoelektronikai elemek, optikai és más memóriaelemek. Funkcionális elektronika anyagai és elemei. 
Megbízhatóság, minőség, a mikroelektronika ipari fejlődése, annak fő irányai. A laboratóriumi munkák során a 
hallgatók elsajátítják a különböző tömbi anyagok és rétegleválasztás technológiákat, vizsgálati módszereket, 
felületi szerelés elemeit, furatba szerelés technológiáját, a kézi beültetést és forrasztást, megismerkednek a 
vákuumtechnológia eszközeivel és a nyomtatott áramkör tervezéssel. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

1.Mikroelektronika és technológia. Főszerkesztő: Mojzes Imre, Műegyetemi Kiadó, Budapest 2005. 

2. Ginstler J., Hidasi B., Dévényi L. Alkalmazott anyagtudomány. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002. 

3. Mojzes I., Kökényesi S. Fotonikai anyagok és eszközök. Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 

1997. 

4.Bársony I., Kökényesi S. Funkcionális anyagok és technológiájuk. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2003. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 
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Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Csarnovics István, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(1) Tantárgy neve: A mikroelektronika anyagai és technológiái labor Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100(kredit%) 

A tanóra196 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők197 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb198): gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok199 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) A mikroelektronika anyagai és technológiái előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

196 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
197 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
198 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
199 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A kurzus tartalma, témakörei 

Az elektronikában alkalmazott anyagok rendszerezése, jellemző tulajdonságai. Fémek, félvezetők, 
dielektrikumok. Kristályos és amorf anyagok. Sávszerkezet, elektronátmenetek, elektromos vezetés és optikai 
jelenségek. Kontaktusok, p-n átmenet. Félvezetők főbb típusai és előállítási technológiái: Si,Ge, 
vegyületfélvezetők, szerves félvezetők, azok fontosabb tulajdonságai. Vákuumtechnológia fogalmai, elemei. 
Vékonyrétegek, fontosabb technológiai műveletek: párologtatás, porlasztás, CVD, MBE. Vékonyréteg vizsgálati 
módszerek. Egykristályok technológiája, Si és GaAs technológiája az alapanyagtól a lapkáig.Diffúzió, implantáció, 
litográfiás műveletek. Szigetelő rétegek, passzív elemek, SiO2 technológiája. Felületi szerelés, tokozás. 
Optoelektronikai elemek, optikai és más memóriaelemek. Funkcionális elektronika anyagai és elemei. 
Megbízhatóság, minőség, a mikroelektronika ipari fejlődése, annak fő irányai. A laboratóriumi munkák során a 
hallgatók elsajátítják a különböző tömbi anyagok és rétegleválasztás technológiákat, vizsgálati módszereket, 
felületi szerelés elemeit, furatba szerelés technológiáját, a kézi beültetést és forrasztást, megismerkednek a 
vákuumtechnológia eszközeivel és a nyomtatott áramkör tervezéssel. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

1.Mikroelektronika és technológia. Főszerkesztő: Mojzes Imre, Műegyetemi Kiadó, Budapest 2005. 

2. Ginstler J., Hidasi B., Dévényi L. Alkalmazott anyagtudomány. Műegyetemi Kiadó, Budapest, 2002. 

3. Mojzes I., Kökényesi S. Fotonikai anyagok és eszközök. Egyetemi tankönyv, Műegyetemi Kiadó, 

Budapest, 1997. 

4.Bársony I., Kökényesi S. Funkcionális anyagok és technológiájuk. Debreceni Egyetem, Debrecen, 2003. 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Hary S. Nalwa, Nanostructured Materials and Nanotechnology, Elsevier, 2002. 

2. S.M.Sze ,  Semiconductor Devices:Physics and Technology , Wiley and Sons,2006. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 
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Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 
eszközöket. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Csarnovics István, egyetemi adjunktus, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Elektronika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Analóg és alkalmazott elektronika, 2) Digitális elektronika, 

3) Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

 

(1) Tantárgy neve: Analóg és alkalmazott elektronika Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra200 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők201 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb202): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok203 (ha vannak): 

……………………….. 

                                                         
 

200 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
201 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
202 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Bevezetés az elektronikába 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az analóg és alkalmazott elektronika témakörei. Az elektronikai eszközök tápfeszültség-ellátásával kapcsola-

tos alapismeretek. Lineáris tápegységek. Soros áteresztőtranzisztoros és integrált áramkörös stabilizátorok. 

Kapcsolóüzemű tápegységek elve és alkalmazásai. Az elektronikus erősítőkkel kapcsolatos ismeretek átte-

kintése, elmélyítése. Munkapontbeállítás, frekvenciaátvitel, fázistolás, visszacsatolás, torzítás, zaj. Teljesít-

ményerősítők jellemzői, osztályozása, kapcsolástechnikája. Tranzisztoros teljesítményerősítő kapcsolások. 

Monolit és hibrid integrált áramkörös hangfrekvenciás teljesítményerősítők. 

Audiotechnikai áramkörök és jelforrások. Az elektroakusztikai átviteli lánc elemei. Kábelek és csatlakozók. 
Szimmetrikus-aszimmetrikus jelvezetés; jelszintek (mikrofon, elektromos hangszerek, vonali szint). Fantom-
táplálás. Passzív és aktív hangszínszabályozók, ekvalizerek; keresztváltók. Hangsugárzó rendszerek. A hang 
analóg és digitális feldolgozása, rögzítése, továbbítása. Analóg FM és DAB (Digital Audio Broadcasting) 
rendszerek. Térhatású hangrögzítés, hangtovábbítás, hangsugárzás. Sztereo, kvadrofon, Dolby (Stereo, 
Surround, Pro Logic I-II, Digital, TrueHD) hangrendszerek. Videotechnikai alapfogalmak. Képátalakító eszközök; a 
kép felbontása, a képtartalom elektronikus továbbítása. Az elektronikus színes képátvitel. Az összetett színes 
videojel felépítése és továbbítása. Y-jel és színkülönbségjelek. Analóg színes televíziórendszerek. Digitális video- 
és televíziórendszerek. SDTV, HDTV, UHDTV szabványok. Kábeles, földfelszíni és műholdas digitális jeltovábbítás 
és sugárzás; DVB-C/T/S/H szabványok. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott szakirodalom: 

Tietze –Schenk: Analóg és digitális áramkörök. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993 (5. javított kiadás) 

Kovács Csongor: Elektronika.  General Press Kiadó, Budapest 

Puskás István - Kovács Csongor: Analóg elektronika.  General Press Kiadó, Budapest, 2011 

P. Horowitz, W. Hill: The Art of Electronics. Cambridge University Press, 1993 (2. kiadás), 2015 (3. kiadás) 

Az előadás diáiban hivatkozott weblapok, letölthető anyagok. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

                                                                                                                                                                                        
203 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Zilizi Gyula, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(2) Tantárgy neve: Digitális elektronika  Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra204 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők205 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb206): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok207 (ha vannak): 

……………………….. 

                                                         
 

204 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
205 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
206 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Bevezetés az elektronikába  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A logikai függvényekkel és a Boole-algebrával kapcsolatos alapismeretek átismétlése, elmélyítése. A gyakran 
használt digitális integrált áramköri családok kapcsolástechnikája, jellemzői, típusválasztéka. Különböző 
áramköri családok csatlakoztatása. Külső elemek illesztése digitális áramkörökhöz: nagy áramfelvételű, illetve 
hálózati váltakozófeszültségről működő eszközök meghajtása. Kombinációs logikai hálózatok elektronikai 
megvalósítása: kódolók, kódátalakítók, multiplexerek, demultiplexerek, összeadók. Szekvenciális logikai 
hálózatok: RS, D, T és JK tárolók; szinkron és aszinkron bináris és BCD számlálók; léptetőregiszterek. A/D és D/A 
átalakítók. Programozható logikai eszközök: PAL, PLA, FPGA. Digitális elektronikai áramkörök alkalmazásai a 
számítógépekben. Sínrendszer fogalma, fajtái. Sínre csatlakozó áramkörök; a sín vezérlése. A mikroprocesszorok 
elektronikai felépítése, működése; fejlődésük fontosabb állomásai; alkalmazásaik. Digitális számítógépek 
áramkörei. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott szakirodalom: 

Tietze –Schenk: Analóg és digitális áramkörök. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1993 (5. javított kiadás) 

Kovács Csongor – Hegyesi László: Digitális elektronika.  General Press Kiadó, Budapest, 2011 

K. Beuth: Az elektronika alapjai III. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 

P. Horowitz, W. Hill: The Art of Electronics. Cambridge University Press, 1993 (2. kiadás), 2015 (3. kiadás) 

Andrew S. Tanenbaum; Számítógép-architektúrák.  PANEM Kft, 2006 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

                                                                                                                                                                                        
207 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Zilizi Gyula, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(3) Tantárgy neve: Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája  Kreditértéke: 2  

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra208 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők209 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb210): gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok211 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Bevezetés az elektronikába (előadás), Programozás  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A mikrokontrollerek általános felépítése és alkalmazásai. Az elterjedtebb típusok áttekintése. Az Arduino 

                                                         
 

208 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
209 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
210 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
211 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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mikrokontrolleres fejlesztői környezet ismertetése (hardver és szoftver). Az Arduino Uno felépítése, részei, 
csatlakozói. Programok telepítése és használata. A digitális ki- és bemenetek használata. LED vezérlése, 
nyomógomb beolvasása, egyéb egyszerű feladatok megvalósítása, programozása Arduino és Processing 
szoftverek segítségével. Az analóg ki-és bemenetek használata. Feszültség beolvasása potenciométerről. Az 
analóg kimenet alkalmazása LED fade effektushoz. A soros port használata. Vezérlő struktúrák: egyszeres és 
többszörös feltételes utasítások, ciklusszervezés, tömbök. Külső eszközök csatlakoztatása és meghajtása. A/D és 
D/A átalakító használata. Különféle szenzorok csatlakoztatása, kiolvasása. Önálló projektek megvalósítása. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

A DE Fizika Intézet elektronikus oktatási felületén (moodle.phys.unideb.hu) a laborgyakorlattal 

kapcsolatos anyagok  

Ajánlott szakirodalom: 

https://www.arduino.cc/ 

https://processing.org/ 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

https://www.arduino.cc/
https://processing.org/
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szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 
eszközöket. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Zilizi Gyula, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Számítógépes szimuláció módszerei 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 4 

Tantárgyai: 1) A számítógépes szimuláció módszerei ea+gyak 

 

(1) Tantárgy neve: A számítógépes szimuláció módszerei  Kreditértéke: 2  

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra212 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők213 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb214): ……………….. 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok215 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (k) A számítógépes szimuláció módszerei laborgyakorlat 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

212 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
213 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
214 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
215 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Valóság és modell, a modellezés módszertana. Kísérlet, elmélet, és szimuláció kapcsolata, a számítógépes 

kísérletezés módszere. A számítógépes szimuláció és a szuperszámítógépek fejlődéstörténete.  

Szimulációs módszerek osztályozása, a sztochasztikus, determinisztikus és hibrid módszerek általános 

jellemzői. Véletlenszám generátorok és tesztelésük. Tetszőleges eloszlású véletlenváltozó előállítása. 

A Monte Carlo szimuláció alapjai: dobókocka dobás, radioaktív bomlás, Poisson folyamat szimulációja. Az 

egyszerű, önelkerülő és emlékező bolyongás. Növekedési folyamatok szimulációja, diffúzió kontrollált 

aggregációs jelenségek, egy-klaszter és klaszter-klaszter aggregációs folyamatok, DLA és Eden modell. 

Fraktálstruktúrák numerikus vizsgálatának módszerei. Terjedési jelenségek modelljei. Perkoláció, inváziós 

perkoláció.  

Molekuláris dinamikai szimuláció: a molekuláris dinamikai modell általános felépítése. A mozgásegyenlet 

numerikus megoldásának módszerei, Euler, Runge-Kutta, Prediktor-Korrektor és a Verlet módszer. 

Molekuláris dinamikai szimulációs programok optimalizálása, rövid és hosszú hatótávolságú 

kölcsönhatások hatékony numerikus kezelése. Kezdeti-, határ és peremfeltételek megvalósítása. 

Esemény-hajtott algoritmusok.  

Diszkrét dinamikai rendszerek, sejtautomaták, modellezés sejtautomatákkal: egy- és kétdimenziós 

automaták, a dinamika kódolása. Totalisztikus dinamikák és fizikai alkalmazásuk. Rácsgáz modellek. 

Hibrid szimulációs módszerek: A Langevin egyenlet megoldása a Brown-dinamika módszerével 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Kun Ferenc, Számítógépes modellezés és szimuláció, elektronikus egyetemi jegyzet (Debreceni Egyetem, 

2011). 

Ajánlott szakirodalom: 

H. Gould and J. Tobochnik, An introduction to computer simulation methods (Addison-Wesley, 2006). 

D. Rapaport, The art of molecular dynamics simulations (Cambridge University Press, 2000). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 
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amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kun Ferenc, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(2) Tantárgy neve: A számítógépes szimuláció módszerei gyakorlat Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra216 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők217 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb218): gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok219 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

                                                         
 

216 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
217 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
218 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
219 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) A számítógépes szimuláció módszerei előadás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A számítógépes kísérletezés módszere. Véletlenszám generátorok és tesztelésük. Tetszőleges eloszlású 

véletlenváltozó előállítása. 

Monte Carlo szimulációs módszerek: dobókocka dobás, radioaktív bomlás, Poisson folyamat szimulációja. 

Egyszerű, önelkerülő és emlékező bolyongás. Növekedési folyamatok szimulációja, diffúzió kontrollált 

aggregációs jelenségek, egy-klaszter és klaszter-klaszter aggregációs folyamatok, DLA és Eden modell. 

Fraktálstruktúrák numerikus vizsgálatának módszerei. Terjedési jelenségek modelljei. Perkoláció, inváziós 

perkoláció.  

Molekuláris dinamikai szimuláció: A mozgásegyenlet numerikus megoldásának módszerei, Euler, Runge-

Kutta, Prediktor-Korrektor és a Verlet módszer. Molekuláris dinamikai szimulációs programok 

optimalizálása, rövid és hosszú hatótávolságú kölcsönhatások hatékony numerikus kezelése. Kezdeti-, 

határ és peremfeltételek megvalósítása. Esemény-hajtott algoritmusok.  

Diszkrét dinamikai rendszerek, sejtautomaták, modellezés sejtautomatákkal: egy- és kétdimenziós 

automaták, a dinamika kódolása. Totalisztikus dinamikák és fizikai alkalmazásuk. Rácsgáz modellek. 

Hibrid szimulációs módszerek: A Langevin egyenlet megoldása a Brown-dinamika módszerével. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Kun Ferenc, Számítógépes modellezés és szimuláció, elektronikus egyetemi jegyzet (Debreceni Egyetem, 

2011). 

Ajánlott szakirodalom: 

H. Gould and J. Tobochnik, An introduction to computer simulation methods (Addison-Wesley, 2006). 

D. Rapaport, The art of molecular dynamics simulations (Cambridge University Press, 2000). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 
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Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kun Ferenc, egyetemi tanár, DSc  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Speciális laboratóriumi mérések 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 8 

Tantárgyai: 1) Atom- és magfizikai mérések 2, 2) Kondenzált anyagok laboratóriumi mérések 2, 

3) Mérési adatok feldolgozása 

 

(1) Tantárgy neve: Atom- és magfizikai mérések 2 Kreditértéke: 2  

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra220 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők221 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb222): gyakorlati jegy 

                                                         
 

220 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
221 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
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Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok223 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Atom- és magfizikai mérések 1  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A Boltzmann állandó meghatározása. Fémek és félvezetők vezetőképessége, illetve annak hőmérséklet 

függése. Interferométerek működési elve és alkalmazási lehetőségei. 

Kozmikus sugárzás mérése, gamma-gamma korrelációs mérések. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

1. Szabó J., Raics P. : Atomfizikai és optikai laboratóriumi gyakorlatok, KLTE, 1986 (házi 

jegyzet)  

2. Csarnovics István, Raics Péter, Süttő Henrietta, Atomfizikai és optikai laboratóriumi gyakorlatok, 

DE, 2016 (házi jegyzet).  

3. http://indykfi.phys.klte.hu/kisfiz/Varadi/MagfizikaII/R2.pdf 

Ajánlott szakirodalom: 

Erostyák J., Litz J.(szerk.): A fizika alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2003  

http://indykfi.phys.klte.hu/kisfiz/Angeli/magfizika/BSc_0_Magfizika_2014.pdf 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

                                                                                                                                                                                        
222 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
223 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Ujvári Balázs, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Csarnovics István, egyetemi adjunktus, PhD 

 

(2) Tantárgy neve: Kondenzált anyagok laboratóriumi mérések 2 Kreditértéke: 2  

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra224 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 15 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők225 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb226): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok227 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Kondenzált anyagok laboratóriumi mérések 1 
 

                                                         
 

224 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
225 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
226 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
227 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A kurzus során az alábbi hat mérésből négyet kell választania a hallgatónak: Ferromágnes anyagok mágneses 
tulajdonságainak hőmérsékletfüggése. Metallográfia. Mérések pásztázó elektronmikroszkóppal. Mérések 
transzmissziós elektronmikroszkóppal. Ötvözetek előállítása ívolvasztással. Multirétegek előállítása és vizsgálata 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

A méréskhez az Intézetben készített, 10-20 oldalas mérési utasítás tartozik 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 
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Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 
eszközöket. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

Csarnovics István, egyetemi adjunktus, PhD 

Daróczi Lajos, egyetemi docens, PhD 

Parditka Bence, egyetemi adjunktus, PhD 

 

(3) Tantárgy neve: Mérési adatok feldolgozása  Kreditértéke: 4  

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 67-33 (kredit%) 

A tanóra228 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30/15 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők229 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb230): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok231 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Valószínűségszámítás és statisztika  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

                                                         
 

228 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
229 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
230 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
231 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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A valószínűség-számítás elemei: a valószínűség fogalma és értelmezése, a valószínűségi sűrűségfüggvény, 

valószínűségi változók jellemzői. Példák eloszlásokra és megvalósulásukra: egyenletes, Poisson-, 

exponenciális, Gauss-, lognormális, khi-négyzet, binomiális, multinomiális eloszlások. Hibaterjedési 

formulák. Paraméterbecslés: statisztika, becslés, konzisztens becslés, paraméterillesztés, mintaeloszlás, a 

becslés torzítása, torzítatlan becslés, közepes négyzetes hiba, mintaközép, nagy számok gyenge törvénye, 

mintaszórás, a becslés szórása (statisztikus hibája). A Monte-Carlo módszer és alkalmazásai: egyenletes 

eloszlású véletlen változók generálása, multiplikatív lineáris kongruencia, a transzformációs módszer, az 

elfogadó-elvető módszer, Monte-Carlo integrálás, alkalmazások.  

Statisztikai próbák: statisztikai hipotézis, teszt-statisztika, elfogadási és kritikus tartomány, szignifikancia-szint, 
első- és másodrendű hiba. Alkalmazás részecskék szelektálására. Legkedvezőbb próba-statisztika konstruálása, 
Fischer-féle lineáris diszkriminációs függvény. Illesztési tesztek, P-érték, szignifikancia (konfidencia)-szint. Jel 
szignifikanciájának vizsgálata. Khi-négyzet próba. A maximum likelihood módszer: likelihood-függvény, 
valószínűségi sűrűségfüggvény paraméterének becslése maximum likelihood módszerrel. Példák: 
exponenciálisés Gauss-eloszlás várható értékének és szórásnégyzetének becslése. A maximum likelihood 
becslés szórása: analitikus módszer, Monte-Carlo módszer, RFC (információs) egyenlőtlenség, hatásos becslés, 
grafikus módszer. Példa kétparaméteres maximum likelihood becslésre. A legkisebb négyzetek módszere: 
kapcsolat a maximum likelihood módszerrel. Paraméterekben lineáris függvény illesztése. A becsült 
paraméterek szórása. Momentumok módszere. Karakterisztikus függvények és alkalmazásaik. Numerikus 
matematikai módszerek. Hibák. Hibaforrások, véges pontosságú számábrázolás. Nem-lineáris egyenletek: a 
fixpont-iterációs módszer, Newton-Raphson eljárás, húrmódszer. Két egyenletből álló egyenletrendszerek: 
Fixpont-iteráció, Newton-Raphson eljárás, gradiens-módszer. Algebrai egyenletek: Horner-elrendezés, Vieta-
tétel, Lobacsevszkij-Graeffe módszer. Lineáris egyenletrendszerek megoldása: általános alak, Gauss-elimináció, 
iteráció, előnyök, hátrányok. Gyengén meghatározott egyenletrendszerek, geometriai szemléltetés. Numerikus 
integrálás: az általános kvadratúra-formula, trapéz-formula, Simpson-formula. Differenciálegyenletek 
numerikus integrálása: az alapfeladat és általánosításai, Euler-módszer, Taylor-módszer 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott szakirodalom: 

Glen Cowan: Statistical data analysis (Clarendon press, Oxford, 1998) 

Obádovics J. Gy.: Valószínűségszámítás és matematikai statisztika, SCOLAR KFT, 2016. 

W.H. Press et al.: Numerical Recipes (Cambridge University Press, 2007.) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 
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A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Darai Judit, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Elektron- és atomi mikroszkópia 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 6 

Tantárgyai: 1) Elektron- és atomi mikroszkópia   2) Analitikai spektroszkópiai eljárások 

 

(1) Tantárgy neve: Elektron- és atomi mikroszkópia  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra232 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők233 (ha vannak): 

……………………….. 

                                                         
 

232 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
233 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
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A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb234): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok235 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Optika, Elektromágnesség ,Kondenzált anyagok 1 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A félév során a hallgatók megismerkednek a pásztázó elektronmikroszkópia (SEM) és az elektronsugaras (EPMA) 
mikroanalízis, valamint a a transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM) és az elektrondiffrakció (ED) elméleti és 
gyakorlati alapjaival. Tárgyaljuk a berendezések működését, az elektronnyaláb és a minta anyagának 
kölcsönhatását, a keletkező jelek detektálásának módjait, az elektrondiffrakciós jelenségeket, valamint a 
képalkotás alapjait. Bemutatjuk a kvalitatív és kvantitatív röntgenanalízis alapelveit, valamint a mikroszkópos 
minták előkészítését. A mikroszkópos képek értelmezéséhez elengedhetetlen képmegmunkálás és képanalízis 
alapjai is a kurzus részét képezik. Mindezek mellett tárgyalásra kerülnek egyéb pásztázó elven működő 
berendezések is, mint az SPM és AFM. Az előadások anyagát a hallgatók a berendezés használata során a 
gyakorlatban is kipróbálják. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Pozsgai Imre: A pászátázó elektronmikroszkóp és elektronsugaras mikroanalízis alapjai 

Radnóczi György: A transzmissziós elektronmikroszkópia és elektrondiffrakció alapjai 

Ajánlott szakirodalom: 

Ludwig Reimer: Scanning Electron Microscopy; Physics of Image Formation and Microanalysis, Springer 

1998 

Joseph I. Goldstein, Dale E. Newbury, Patrick Echlin & David C. Joy: Scanning Electron Microscopy and X-

Ray Microanalysis; ISBN 0-306-47292-9 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

                                                         
234 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
235 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Cserháti Csaba, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(2) Tantárgy neve: Analitikai spektroszkópiai eljárások  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra236 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők237 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb238): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok239 (ha vannak): 

……………………….. 

                                                         
 

236 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
237 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
238 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
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A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Kondenzált anyagok 1  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Analitikai spektroszkópia tárgyköre, részei, elemei. Elektromágneses hullámok tartományai, jellemző 
tulajdonságai és paraméterei. Hullám természettel kapcsolatos folyamatok. Részecske természettel kapcsolatos 
folyamatok. Az elektromágneses hullámok különböző tartományai és azok alkalmazási területei. 
Elektromágneses hullámok és a minta kölcsönhatása során fellépő effektusok. Az analitikai spektroszkópia 
műszereinek elemei: fényforrások, mintatartó egység, fénykiválasztó egység, detektorok. Kémiai fényforrások: 
működési elv, felépítés, spektroszkópiai alkalmazási területek. Elektromos fényforrások (izzó, halogén lámpa, 
kompakt fénycső, LED, lézer) – működési elv, felépítés, spektroszkópiai alkalmazási területek, spektrumaik 
különbségének bemutatása. A fénysugárzás detektálásának lehetőségei (fotocella, fotodióda, fotoelektron-
sokszorozó, CCD) – működési elv, felépítés, spektroszkópiai alkalmazási terület. Infravörös tartományban 
működő detektorok. Detektorrendszerek és jelfeldolgozás (PMT-k, háttérkorrekciók, számítógépes vezérlés és 
mérés).  Optika szűrők, mint spektroszkópiai elemek – működési elvük, felépítésük. Hullámhossz kiválasztó 
egységek, mint spektroszkópiai elemek – működési elvük, felépítésük, példák. Spektrométer elemei, típusai, 
illetve felépítésük. Újabb optikai leképezési és fényfelbontásos módszerek (száloptikák, holografikus rácsok stb.) 
Spektrométer elemei, típusai, illetve felépítésük. Minőségi és mennyiségi analízis megvalósítása. Atomok és a 
molekulák színképének összehasonlítása, különbségének okai. Atomabszorpciós spektroszkópia: abszorpció 
fogalma, a módszer főbb egységei, a módszer által vizsgálható anyagok, különböző atom abszorpciós módszerek 
bemutatása, atomszerkezet és abszorpciós színképszerkezet (atom és ionszínképek) összefüggése. 
Atomemissziós spektroszkópia módszerek: emisszió fogalma, a módszer főbb egységei, a módszer által 
vizsgálható anyagok, különböző atom emissziós módszerek bemutatása, atomszerkezet és emissziós 
színképszerkezet összefüggése. Korszerű gerjesztési módszerek az atomspektroszkópiában: egyenáramú és 
nagyfrekvenciás (ICP) plazmák, lézergerjesztés stb. Molekula abszorpciós spektroszkópia: abszorpció fogalma, a 
módszer főbb egységei, a módszer által vizsgálható anyagok, a molekula abszorpciós módszerek bemutatása. 
Molekula emissziós spektroszkópia: emisszió fogalma, a módszer főbb egységei, a módszer által vizsgálható 
anyagok, a molekula emissziós módszerek bemutatása. UV-VIS spektroszkópia. Tömegspektrometria: működési 
elv, egységek, alkalmazási területek, anyagok. Infravörös spektroszkópia: működési elv, egységei, alkalmazási 
területei, anyagai. Raman spektroszkópia: működési elv, egységei, alkalmazási területei, anyagai. Felület 
analitikai módszerek: működési elv, egységek, alkalmazási területek, anyagok. Egyéb vizsgálati módszerek (SEM, 
TEM, XRD, RBS, SNMS, STM, AFM): működési elv, egységek, alkalmazási területek, anyagok. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

1. Pokol György - Sztatisz Janisz: Analitikai kémia I., Műszaki Egyetem Kiadó, Budapest, 1999  

2. Kiss Dezső, Horváth Ákos, Kiss Ádám: Kísérleti Atomfizika. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1998.  

Ajánlott szakirodalom: 

1. Posta József: Atomabszorpciós spektrometria, Digitális tankönyv, (2007)  

2. Willard H.H., Merritt Jr. L.L., Dean J.A., Settle Jr. F.A.: Instrumental Methods of Analysis, Wadsworth Publ. Co. 
(1998)  
3. Litz József: Általános Fizika III., Könyvkiadó, 1998. 
4. H. Haken and H. C. Wolf: Atomic and Quantum Physics. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

                                                                                                                                                                                        
239 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Csarnovics István, egyetemi adjunktus, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Környezetfizika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 3 

Tantárgyai: 1) Környezetfizika 1  

 

(1) Tantárgy neve: Környezetfizika 1 Kreditértéke: 3 
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A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra240 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők241 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb242): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok243 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Hőtan 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A környezetfizika jelentéstartalma, a tudományok rendszerében betöltött helye és szerepe. A környezet, mint a 
Világegyetem része térben és időben. Földönkívüli eredetű fizikai hatások a környezetben (extragalaktikus és 
galaktikus eredetű hatások; a Nap, a Hold és a Naprendszer más objektumainak környezetben megnyilvánuló 
hatásai). Földi eredetű fizikai hatások a környezetben (a Föld keletkezése és fejlődése; a Föld égitest-voltából 
származó környezeti-fizikai hatások; a Föld belső szerkezete, energiatartalma, gravitációs és mágneses tere). A 
földkéreg fizikájának alapjai és környezeti következményei (lemeztektonika; hegységképződés; vulkánizmus; 
földrengések; erózió; kőzet- és talajfizika). A természetes vizek fizikájának alapjai és környezeti következményei 
(víz fizikai tulajdonságai; környezeti vizek energia- és anyagforgalma; óceánok, tengerek, folyók, tavak, felszín 
alatti vizek, jég fizikája). A légkör fizikájának alapjai és környezeti következményei (függőleges és vízszintes 
szerkezet; a földfelszín-légkör rendszer energiaháztartása, a légkör energiamérlege, üvegházhatás; 
ózonárnyékolás; időjárási jelenségek; légköri elektromosság és fényjelenségek; légköri anyagtranszport és 
aeroszolok; éghajlatok térbeli eloszlása, globális éghajlati rendszer, éghajlat időbeli változásai). 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Papp Zoltán: Bevezetés a környezetfizikába, kézirat, 2016. 

Ajánlott szakirodalom: 

Kiss Árpád Zoltán (szerk.): Fejezetek a környezetfizikából, kézirat, DE TTK – MTA ATOMKI Környezetfizikai 

Tanszék, Debrecen, 2003. 

Sós Katalin (szerk.): Környezetfizika, Egyetemi tankönyv, SZEK JGYF Kiadó, Szeged, 2016. 

Ujfaludi László: A környezeti problémák természettudományos alapjai (környezetfizika), Heves Megyei 

Önkormányzat Pedagógiai Intézete, Eger, 1999. 

Mészáros Ernő: A környezettudomány alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2001. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

                                                         
 

240 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
241 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
242 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
243 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Papp Zoltán, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Nukleáris méréstechnika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 4 
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Tantárgyai: 1) Nukleáris méréstechnika ea+labor 

 

(1) Tantárgy neve: Nukleáris méréstechnika Kreditértéke: 3  

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra244 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők245 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb246): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok247 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Atom- és kvantumfizika, (k) Nukleáris méréstechnika laborgyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A nukleáris méréstechnika jelentéstartalma és alapvető feladata. A vizsgálandó atommagsugárzások és más 
ionizáló sugárzások főbb tulajdonságai, kölcsönhatásaik az anyaggal. Az előbbi fajtájú sugárzások észlelésével és 
tulajdonságaik, mennyiségük mérésével kapcsolatos fontosabb fogalmak és mennyiségek. A sugárzások 
vizsgálatára használható mérőeszközök különféle fajtái, azok működésének alapelve és részletei (gáztöltésű 
detektorok, szcintillációs detektorok, félvezető detektorok, egyéb detektortípusok). A mérőeszközök működését 
kiszolgáló elektronikus segédeszközök (nukleáris elektronika). Radionuklidok ill. stabil izotópok anyagmintabeli 
mennyiségének meghatározására használható mérési eljárások: alfa-, béta- és gamma-spektrometria, 
tömegspektrometria, aktivációs analízis. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Papp Zoltán: Nukleáris méréstechnika, előadás prezentáció, 2017. 

Ajánlott szakirodalom: 

Bódizs D.: Atommagsugárzások méréstechnikái, Typotex, Budapest, 2006. 

Kiss D., Kajcsos Zs.: Nukleáris technika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1984. 

Nagy L. Gy.: Radiokémia és izotóptechnika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 

Kiss D., Horváth Á., Kiss Á.: Kísérleti atomfizika, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 1998. 

Csikainé Buczkó M.: Radioaktivitás és atommagfizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1985. 

Bődy Z., Dede M., Atommagfizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

                                                         
 

244 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
245 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
246 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
247 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Papp Zoltán, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
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(1) Tantárgy neve: Nukleáris méréstechnika laboratórium  Kreditértéke: 1 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra248 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 15 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők249 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb250): gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok251 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 6 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak):  

 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Alfa-sugárzás levegőbeli hatótávolságának és energiájának meghatározása változtatható nyomású 

mérőkamra és szcintillációs számláló segítségével. Béta-sugárzás önabszorpciójának vizsgálata végablakos 

Geiger-Müller számlálóval. Béta-sugárzás anyagról való visszaszóródásának tanulmányozása Geiger-

Müller számlálóval. Béta-sugárzás hatótávolságának és energiájának meghatározása abszorpciós görbe 

mérése alapján. 

Az összesen 4 db fenti témájú mérési gyakorlat időszükséglete egyenként 4 óra, a gyakorlatok ezért 4 db 4 órás 

tömbben vannak megtartva a szorgalmi időszak 4 egymást követő hetében.  

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Daróczy Sándor et al.: Fizikai Gyakorlatok, Radioaktív labor, KLTE TTK Kísérleti Fizikai Tanszék 

(házijegyzet), 1973. 

Szalay Sándor, Fizikai gyakorlatok III. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest, 1978. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

                                                         
 

248 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
249 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
250 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
251 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 
eszközöket. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Papp Zoltán, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Programozás 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 4 

Tantárgyai: 1) Programozás ea+gyak  

 

(1) Tantárgy neve: Programozás  Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 100-0 (kredit%) 
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A tanóra252 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők253 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb254): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok255 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (k) Programozás gyakorlat  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Programozási nyelvek: gépikód, assembly és magas szintű programozási nyelvek jellemzői, a C mint magas 

szintű programozási nyelv. A programfejlesztés lépései, forráskód, fordítóprogram, futtatható állomány. A 

fordítós és értelmezős (interpreter) programfejlesztés előnyei és hátrányai. Hibafajták, szintaktikai és 

szemantikai hibák és elhárításuk.  

Az algoritmikus gondolkodás alapjai, az algoritmus fogalma, algoritmusok specifikációjának lépései. 

Legfontosabb algoritmusok: legnagyobb, legkisebb elem kiválasztása, második legnagyobb elem 

kiválasztása, rendezési algoritmusok, beszúrás rendezett listába lineáris és bináris kereséssel, rendezett 

listák összefűzése. Algoritmusok hatékonysága.  

Adatszerkezetek és számábrázolás. Előjel nélküli és előjeles egészek ábrázolása, fixpontos számábrázolás, 

valós számok lebegőpontos ábrázolása, karakterek ASCII ábrázolása. Adattípus értéktartománya és a 

számábrázolás pontossága, a pontosság növelésének lehetőségei.  

A C program felépítése, strukturált programozás. Fejléc állományok. A C adattípusai, változók 

deklarációja, inicializálása. A standard input-output függvényei. Nevesített konstansok. Aritmetikai, 

inkrementáló és dekrementáló operátorok és kifejezéseik. A matematika könyvtári függvényei. 

Kifejezések kiértékelése C-ben.  

Vezérlési szerkezetek, a programvégrehajtás elágaztatása, feltételes utasítások. Ciklusszervezés, elől és 

hátul tesztelő ciklusutasítások. A tömb, mint származtatott adattípus. Tömb kezelése ciklusutasításokkal. 

Az állománykezelés alapjai, írás állományba, olvasás állományból.  

Logikai operátorok, logikai kifejezések. Magas és bitszintű logikai operátorok. Műveletek bitszinten, bit 

értékének kiolvasása és bit beállítása nulla, illetve egy értékre. Maszk készítése logikai operátorokkal 

bitműveletekhez. 

Függvények definíciója és deklarációja. A C függvények általános felépítése. Érték és cím szerinti 
paraméterátadás függvénynek. Függvény hívása. Visszatérési érték nélküli függvények, eljárások.   

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan, Programozzunk C nyelven! (Computer Books, 2005). 

Ajánlott szakirodalom: 

                                                         
 

252 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
253 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
254 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
255 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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B. W. Kernigan and D. M. Ritchie, A C programozási nyelv (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003). 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat) Kun Ferenc, egyetemi tanár, DSc 
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Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 
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(1) Tantárgy neve: Programozás gyakorlat Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra256 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők257 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb258): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok259 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Programozás  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A C nyelven történő programfejlesztés lépései, forráskód, fordítóprogram, futtatható állomány. 

Hibafajták, szintaktikai és szemantikai hibák és elhárításuk.  

A C program felépítése, strukturált programozás. Fejléc állományok. A C adattípusai, változók 

deklarációja, inicializálása. A standard input-output függvényei. Nevesített konstansok. Aritmetikai, 

inkrementáló és dekrementáló operátorok és kifejezéseik. A matematika könyvtári függvényei. 

Kifejezések kiértékelése C-ben.  

Vezérlési szerkezetek, a programvégrehajtás elágaztatása, feltételes utasítások. Ciklusszervezés, elől és 

hátul tesztelő ciklusutasítások. A tömb, mint származtatott adattípus. Tömb kezelése ciklusutasításokkal. 

Az állománykezelés alapjai, írás állományba, olvasás állományból.  

Legfontosabb algoritmusok programozása: legnagyobb, legkisebb elem kiválasztása, második legnagyobb 

elem kiválasztása, rendezési algoritmusok, beszúrás rendezett listába lineáris és bináris kereséssel, 

rendezett listák összefűzése. Algoritmusok hatékonysága elemzése a programban.   

Logikai operátorok, logikai kifejezések. Magas és bitszintű logikai operátorok. Műveletek bitszinten, bit 

értékének kiolvasása és bit beállítása nulla, illetve egy értékre. Maszk készítése logikai operátorokkal 

bitműveletekhez. 

Függvények definíciója és deklarációja. A C függvények általános felépítése. Érték szerinti paraméterátadás 
függvénynek. Függvény hívása. Visszatérési érték nélküli függvények, eljárások.   

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Benkő Tiborné, Benkő László, Tóth Bertalan, Programozzunk C nyelven! (Computer Books, 2005). 

Ajánlott szakirodalom: 

B. W. Kernigan and D. M. Ritchie, A C programozási nyelv (Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2003). 

                                                         
 

256 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
257 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
258 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
259 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Kun Ferenc, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Számítógépes mérés és folyamatirányítás 
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Kredittartománya (max. 12 kr.): 6 

Tantárgyai: 1) Számítógépes mérés és folyamatirányítás ea+gyak  

 

(1) Tantárgy neve: Számítógépes mérés- és folyamatirányítás  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra260 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők261 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb262): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok263 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Bevezetés az elektronikába 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A számítógépes mérő- és folyamatirányító rendszerek felépítéséhez szükséges elektronikai alapok ismétlése. 
Méréselméleti alapok ismétlése. Számítógépes mérések alapjai. Számítógépes mérő- és folyamatirányító 
rendszerek architektúrái. Szabványos protokollok a számítógépes mérő- és folyamatirányító rendszerekben. 
Analóg jelek digitalizálása, mintavételezés, kvantálás, kvantálási hiba számítása. Az analóg jelek digitalizálásának 
eszközei: S/H áramkör jellemzői, D/A és A/D átalakítók. Számítógéppel vezérelt mérőrendszer felépítése. 
Szimultán és multiplexelt mintavételezők. Analóg jelkondicionáló, jelfeldolgozó, multiplexerek. Multifunkciós 
mérésadatgyűjtők jellemzői, alkalmazása. Analóg bemenet, analóg kimenet, digitális kapuk, számláló/időzítő 
egység alkalmazása. Mintavételezési módszerek, meghatározott időtartományú mintavételezés és folyamatos 
mintavételezés jellemzői. Adatátvitel vezérlési módszerek. Mintavételezett jelek feldolgozása idő- és 
frekvenciatartományban. Ablakozás, aliasing jelenség. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

MCC: Data Acquisition Handbook; http://www.mccdaq.com/support/Data-Acquisition-Handbook.aspx 

Ajánlott szakirodalom: 

1. National Instruments: DAQ and Instrument Control Fundamentals, http://www.ni.com/white-

paper/3214/en  

2. National Instruments: Measurement Fundamentals, http://www.ni.com/white-paper/4523/en 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

                                                         
 

260 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
261 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
262 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
263 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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matematikai, informatikai eljárásokat. 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Váradiné dr. Szarka Angéla, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(1) Tantárgy neve: Számítógépes mérés és folyamatirányítás gyakorlat  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 
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A tanóra264 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 60 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők265 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb266): gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok267 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 5 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Számítógépes mérés és folyamatirányítás 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A LabVIEW használatának alapjai: Virtuális műszerek (VI-k, SubVI-k létrehozása, szerkesztés, 

nyomkövetés. Ciklusok, tömbök, grafikonok, objektumcsoportok (cluster) létrehozása, hullámforma és XY 

grafikonok, Case” és sorrendi struktúrák, képlet és kifejezések használata, String műveletek, Fájl írás és 

olvasás. Mérési adatfeldolgozás. 

Mérés-adatgyűjtés és hullámformák (az adatgyűjtés alapjai, mérés-adatgyűjtő VI-k a LabVIEW-ban, analóg 

bemenet használata, DAQ Wizard (segéd), hullámforma adatok analízise, eredmények fájlba írása, analóg 

kimenetek illetve digitális ki/bemenetek használata, számlálók.  

Számítógépes adatfeldolgozási feladatok megoldása LabVIEW környezetben 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

A gyakorlatok részletes feladatait “Dr. Sudár Sándor,Dr. Oláh László Dr. Zilizi Gyula LabVIEW gyakorlatok” 

c. kiadványa tartalmazza, amelyet a hallgatók pdf file formátumban megkapnak. 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Dr. Ajtony I., Dr. Gyuricza I.: Programozható irányítóberendezések, hálózatok és 

rendszerek, Műszaki Könyvkiadó, 2002 

2. LabVIEW User Manual, National Instruments, 2009 

3. LabView Measurement Manual, National Instruments, 2009 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

                                                         
 

264 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
265 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
266 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
267 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 

Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Oláh László, egyetemi adjunktus, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 3 

Tantárgyai: 1) Vákuumfizika, vákuumtechnika 

 

(1) Tantárgy neve: Vákuumfizika, vákuumtechnika Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 
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A tanóra268 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők269 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb270): kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok271 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Hőtan, Elektromágnesség 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A vákuumfizika szerepe és jelentősége, fejlődéstörténete, a vákuumtechnikában használatos fizikai 
mennyiségek, a kinetikus gázelmélet alapjai, átlagos szabad úthossz, sebességeloszlások, részecskeáram, 
térfogati áram fogalma, transzportjelenségek:diffúzió, belső súrlódás(viszkozitás), belső súrlódás kis és nagy 
nyomások esetében, hővezetés, hővezetés különböző nyomástartományokban, áramlások típusai: viszkózus 
(kontinuum) áramlás, molekuláris áramlás, átmeneti tartomány, áramlások csöveken és diafragmákon, áramlási 
ellenállás, vezetőképesség, szívósebesség, recipiens leszívási idejének számítása, felületi jelenségek: párolgás, 
adszorpció, deszorpció, abszorpció, permeáció, liofilizálás, gáztöltésű izzólámpák, vákuummérők: a nyomás 
fogalma és mértékegységei, a nyomásmérők csoportosítása, mechanikus vákuummérők, hővezetésen alapuló 
vákuummérők, ionizációs vákuumérők, vákuummérők hitelesítése, nyomásstandardok, tömegspektrométerek: 
mágneses, kvadrupol, repülési idő tömegspektrométerek, lyukkeresés vákuumszivattyúk: mechanikus 
térfogatkiszorításos szivattyúk, turbomolekuláris szivattyúk, hajtóközeges szivattyúk: víz és gőzsugár szivattyúk, 
diffúziós szivattyúk, gázmegkötő szivattyúk: getter, ion-getter , szorpciós és krioszivattyúk, a vákuumtechnika 
szerkezeti anyagai, tömítőanyagok, tömítések, a vákuumhelyes konstrukciók alapelvei, kenőanyagok, 
hajtóközegek, vékonyréteg-technikák: vákuumgőzölés, katódporlasztás, molekulasugaras epitaxia, kémiai 
rétegleválasztási technikák, vákuumrendszerek: szivattyúk, vákuummérők szelepek és védelmi berendezések 
összeépítése 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Bohátka Sándor-Langer Gábor: Vákuumtechnika gyakorlati alapjai oktatási anyag 

Ajánlott szakirodalom: 

Bohátka S.: Vákuumfizika és –technika, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest, 2008 

Bánhalmi J.: Vákuumfizika, Tankönyvkiadó, Budapest, 1983. 

Kanczler Ödön: Vákuumtechnika, Tankönyvkiadó, 1975. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

                                                         
 

268 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
269 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
270 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
271 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket 

aztán megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Képességei 

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, 

amelyek alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai 

kérdésekről. 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és 

nem szakmai közönség felé. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Autonómiája és felelőssége 
Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján 

megválaszolja azokat. 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Daróczi Lajos, egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Modern analízis 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 5 

Tantárgyai: 1) Modern analízis 
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(1) Tantárgy neve: Modern analízis  Kreditértéke: 3 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra272 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők273 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb274): Kollokvium  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok275 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása,(k) Modern 

analízis gyakorlat 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Komplex függvények differenciálhatósága. Pályamenti integrál, Cauchy-féle integráltétel. Taylor-sorok és 
Laurent-sorok. A reziduum-tétel. Metrikus terek, kompaktság, teljesség, szeparabilitás. A Hahn--Banach tétel. 
Korlátos lineáris leképezések. Banach terek, Hilbert terek, Gram--Schmidt-féle ortogonalizálás. Teljes 
ortonormált rendszerek. Fourier-sorok, Riesz reprezentációs tétel. Önadjungált, normális, unitér és kompakt 
operátorok. Kompakt operátorok spektrálelmélete. Fredholm- és Volterra-típusú integráloperátorok. Banach-
algebrák, spektrum, rezolvens, Gelfand--Mazur-tétel. A folytonos függvénykalkulus elemei és alkalmazásai. A 
kvantummechanika matematikai alapjai. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott szakirodalom: 

1. Járai Antal: Modern alkalmazott analízis, Typotex Könyvkiadó, 2007. 

2. A. A. Kirillov, A. D. Gvisiani: Feladatok a funkcionálanalízis köréből, Tankönyvkiadó, 1985. 

3. A. N. Kolmogorov, Sz. V. Fomin: A függvényelmélet és a funkcionálanalízis elemei, Műszaki Könyvkiadó, 

1981. 

4. Losonczi L.: Funkcionálanalízis I, Tankönyvkiadó, 1982. 

5. Riesz F., Szőkefalvi-Nagy B.: Funkcionálanalízis, Tankönyvkiadó, 1988. 

6. Halász Gábor: Bevezető komplex függvénytan. Komplex függvénytani füzetek III., 2. javított kiadás, 

2002.  

7. Petruska György: Komplex függvénytan. Nemzeti Tankönyvkiadó, 6. kiadás., 1998.  

8. W. Rudin: Real and Complex Analysis, 3 ed., McGraw-Hill, 1986. 

9. Zalay Miklós, Hanka László: Komplex függvénytan (Bolyai sorozat), Műszaki Könyvkiadó, 2005. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

                                                         
 

272 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
273 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
274 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
275 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Novák-Gselmann Eszter, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(1) Tantárgy neve: Modern analízis gyakorlat  Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra276 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők277 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb278): gyakorlati jegy  

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok279 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 4 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): (p) Modern analízis 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Komplex függvények differenciálhatósága. Pályamenti integrál, Cauchy-féle integráltétel. Taylor-sorok és 
Laurent-sorok. A reziduum-tétel. Metrikus terek, kompaktság, teljesség, szeparabilitás. A Hahn--Banach tétel. 
Korlátos lineáris leképezések. Banach terek, Hilbert terek, Gram--Schmidt-féle ortogonalizálás. Teljes 
ortonormált rendszerek. Fourier-sorok, Riesz reprezentációs tétel. Önadjungált, normális, unitér és kompakt 
operátorok. Kompakt operátorok spektrálelmélete. Fredholm- és Volterra-típusú integráloperátorok. Banach-
algebrák, spektrum, rezolvens, Gelfand--Mazur-tétel. A folytonos függvénykalkulus elemei és alkalmazásai. A 
kvantummechanika matematikai alapjai 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Ajánlott szakirodalom: 

                                                         
 

276 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
277 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
278 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
279 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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1. Járai A.: Modern alkalmazott analízis, Typotex Könyvkiadó, 2007. 

2. A. A. Kirillov, A. D. Gvisiani: Feladatok a funkcionálanalízis köréből, Tankönyvkiadó, 1985. 

3. A. N. Kolmogorov, Sz. V. Fomin: A függvényelmélet és a funkcionálanalízis elemei, Műszaki Könyvkiadó, 

1981. 

4. Losonczi L.: Funkcionálanalízis I, Tankönyvkiadó, 1982. 

5. Riesz F., Szőkefalvi-Nagy B: Funkcionálanalízis, Tankönyvkiadó, 1988. 

6. Halász Gábor: Bevezető komplex függvénytan. Komplex függvénytani füzetek III., 2. javított kiadás, 

2002.  

7. Petruska György: Komplex függvénytan. Nemzeti Tankönyvkiadó, 6. kiadás., 1998.  

8. W. Rudin: Real and Complex Analysis, 3 ed., McGraw-Hill, 1986. 

9. Zalay Miklós, Hanka László: Komplex függvénytan (Bolyai sorozat), Műszaki Könyvkiadó, 2005. 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó 

matematikai, informatikai eljárásokat. 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Novák-Gselmann Eszter, egyetemi adjunktus, PhD  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

Az ismeretkör: Kémia 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 4 

Tantárgyai: 1) Bevezetés a kémiába 

 

(1) Tantárgy neve: Bevezetés a kémiába I. Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 100-0 (kredit%) 

A tanóra280 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők281 (ha vannak): 

……………………….. 

                                                         
 

280 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
281 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
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A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb282): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok283 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 1 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

Az atomok szerkezete, kvantumszámok jelentése. Az elemek elektronszerkezete és a periódusos rendszer. A 
periódikus tulajdonságok: az ionizációs energia, az elektronaffinitás, az elektronegativitás; az atomok és ionok 
mérete. A kémiai kötés fajtái és rövid jellemzésük. Az anyagi rendszerek. Halmazállapotok és halmazállapot-
változások. Az oldódás, az oldatok. A termokémia alapjai. Megoszlási egyensúly. A reakciókinetika alapjai. A 
kémiai egyensúlyok általános jellemzése. Savak és bázisok, a pH számolások alapjai. Redoxi folyamatok. A 
komplexek és képződésük.  Radiokémiai alapismeretek. Az elemek előfordulása és gyakorisága. A legfontosabb 
elemek és néhány, gyakorlati jelentőségű vegyületük jellemzése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Dr. Lázár István: Általános és szervetlen kémia, Debreceni Egyetemi Kiadó 

Ajánlott szakirodalom: 

Veszprémi Tamás: Általános kémia, Akadémiai Kiadó Zrt, 2015 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Várnagy Katalin, egyetemi tanár, DSc 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

(1) Tantárgy neve: Bevezetés a kémiába III. (laboratóriumi gyakorlat)  Kreditértéke: 2 

A tantárgy besorolása: választható 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere” 12: 0-100 (kredit%) 

A tanóra284 típusa: ea. / szem. / gyak. / konz. és óraszáma: 30 az adott félévben, 

                                                         
282 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
283 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  

 

284 Nftv. 108. § 37. tanóra: a tantervben meghatározott tanulmányi követelmények teljesítéséhez az oktató szemé-

lyes közreműködését igénylő foglalkozás (előadás, szeminárium, gyakorlat, konzultáció), amelynek időtartama leg-

alább negyvenöt, legfeljebb hatvan perc.  
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(ha nem (csak) magyarul oktatják a tárgyat, akkor a nyelve: …………………) 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők285 (ha vannak): 

……………………….. 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb286): gyakorlati jegy 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok287 (ha vannak): 

……………………….. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2 

Előtanulmányi feltételek (ha vannak): Bevezetés a kémiába I.  
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 

A laboratóriumi munkarend és a legfontosabb laboratóriumi eszközök megismerése. Alapvető mérések: tömeg-, 
térfogat- és sűrűségmérés elsajátítása. Alapvető laboratóriumi módszerek: oldás, hígítás, dekantálás, szűrés, 
gázpalackok használatának elsajátítása. Sav-bázis titrálások végzése, alap laboratóriumi mérések elvégzése. 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 

adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Kötelező olvasmány: 

Gyakorlati feladatok leírása (oktatási segédanyag) 

Király Róbert, Bevezetés a laboratóriumi gyakorlatba (oktatási segédanyag) 

Ajánlott szakirodalom: 

Dr. Lengyel Béla, Általános és szervetlen kémiai praktikum (Tankönyvkiadó, Budapest) 

Kollár György, Kis Júlia, Általános és szervetlen preparatív kémiai gyakorlatok (Tankönyvkiadó, Budapest) 

Azoknak az előírt szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek (tudás, képesség stb., KKK 7. 

pont) a felsorolása, amelyek kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

Tudása 

Képességei 

Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

Attitűdje 

Nyitott a szakmai eszmecserére. 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

Autonómiája és felelőssége 
Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Tircsó Gyula, egyetemi adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): 

 

 

 
 
 

 

                                                         
285 pl. esetismertetések, szerepjáték, tematikus prezentációk stb. 
286 pl. folyamatos számonkérés, évközi beszámoló 
287 pl. esettanulmányok, témakidolgozások, dolgozatok, esszék, üzleti, szervezési tervek stb. bekérése  
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I.3. A képzési folyamat jellemzői 

Az adott képzésben alkalmazni tervezett oktatási-tanulási, tanulás-támogatási eszköztár,  

módszertan, eljárások bemutatása  

A szak általános és szakmai kompetenciáinak elsajátítása a képzési struktúrában szereplő fizika 

tudományi, természettudományi, műszaki, környezettudományi ismeretek tárgyainak oktatása során 

valósul meg. Az elméleti és gyakorlati készségek kialakításában fontos szerepet játszik az Általános 

természettudományos ismeretek és a Fizika szakmai ismeretei tárgycsoportok, melynek oktatása során 

hallgatók naponta tevékenyen részt vesznek az ismeretek elsajátításában és begyakorlásában. A 

kompetenciák elsajátíttatásának további eszközei a önálló feladatok megoldása (tanórai és azon kívüli), 

kiselőadások tartása és azok megvitatása, csoportmunkákban való részvétel. 

 

A tananyagok tartalmát a tárgyfelelős és a tárgyat oktató oktatók folyamatosan fejlesztik a legújabb 

tudományos eredményekre alapozva. Az ismeretek átadása digitális diasorozatokkal, elektronikus 

oktatási környezet (Moodle) igénybevételével, valamint hagyományos tantermi eszközökkel történik, 

melyek elkészítésénél az oktatók nagy hangsúlyt fektetnek a szakmai tartalom kialakítására. A 

gyakorlat és előadás anyagok, valamint gyakorló feladatok a hallgatók számára elektronikusan is 

hozzáférhetők. 

Az értékelés és ellenőrzés általános és sajátos módszerei, eljárásai és szabályai (átfogó áttekintés) 

A záróvizsga szerkezete, tartalma, tematikája – az általános jellemzőkön túli esetleges sajátosságok, 

adaptálás, alkalmassá tétel az adott szakon előírt kompetenciák elsajátításának megfelelő 

ellenőrzésére 

Az oktatói munka működésének alapjait, az értékelési és ellenőrzési módszereknek, eljárásoknak a 

módját a Debreceni Egyetem által elfogadott szabályzatok adják. A szabályzatok a Kar intézeteiben, a 

Könyvtárban, illetve az Egyetem honlapján megtalálhatók. A tantárgyak követelményrendszerét, szak-

mai tartalmát az oktatók a félév elején (az első tanítási héten) ismertetik a hallgatókkal a tanulmányi és 

vizsgaszabályzatnak (TVSZ) megfelelően. Az ismeretek ellenőrzésének félévközi módszere: zárthelyi 

dolgozat(ok), beadandó feladat, kiselőadás tartása, szóbeli beszámoló lehet. A félév végi ellenőrzés a 

TVSZ-ben foglaltaknak megfelelően történik. A tanulmányok lezárását jelentő záróvizsga részét 

képezi a szakdolgozat szóbeli megvédése, valamint a záróvizsga bizottság előtt tett szóbeli vizsga. A 

tantárgyak felvétele, a vizsgára jelentkezés, a vizsgajegyek beírása jelenleg NEPTUN rendszerben 

történik. 

 

A különböző szabályzások, követelményrendszer internetes elérhetőségei: http://unideb.hu/  

 

A szak hallgatóinak felkészülési lehetőségei a mesterképzésbe való továbblépésre. 

A tehetséggondozás kialakult intézményi/kari gyakorlata, módjai,  

(esetleg) az adott képzésben tervezett további sajátosságok  

Bár a szak nagy hangsúlyt fektet a alapozó fizika tantárgyak oktatására, emellett a hallgatók rész 

vehetnek azon általános fizikai témakörbe tartozó speciális kurzusokon is, melyek lehetőséget 

biztosítanak számukra a területen megtalálható MSc programokba történő belépésre. A 

tehetséggondozás két pilléren nyugszik a karon: szakkollégiumok és a tudományos diákköri munka 

(TDK). A legjobb munkák jutalmazása, a házi és országos TDK-versenyeken való részvétel ösztönzi 

és érdekeltté teszi a hallgatóságot a hatékony kutatómunkákban való részvételre, az önmagukkal 

szemben támasztott követelmények növelésére és az igényes munkavégzésre. A tudományos munka 

támogatása érdekében a DETEP (Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Program), a szakkollégiumi 

támogatást igénybe kívánjuk venni. 
 

Az előírt kimeneti szakmai kompetenciák és a megszerzésüket biztosító ismeretkörök, tantárgyak  

egymáshoz rendelése, áttekintő összegzése 

kialakítandó szakmai kompetenciák 
(KKK 7. pont, tudás, képesség ….) 

ismeretkörök/ tantárgyak 

http://unideb.hu/
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Tudása  

Ismeri a fizika alapvető̋ összefüggéseit, törvényszerűségeit, 

és az ezeket alkalmazó matematikai, informatikai 

eljárásokat. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Lineáris algebra 

Lineáris algebra 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

Közönséges differenciálegyenletek 

Közönséges differenciálegyenletek 

Modern analízis 

Modern analízis 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Atom- és magfizikai mérések II 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Programozás lab.gyakorlat 
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Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai 

elméleteket, modelleket. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és 

határaival. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 
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Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az 

erre épülő gyakorlat elemeinek ismeretével, és rendszerezni 

tudja azokat. 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 

Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és 

gyakorlati anyagokat, eszközöket és módszereket, 

melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása 

szükséges természeti folyamatok, természeti erőforrások, 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 
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élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető 

gyakorlati problémáinak megoldásához. 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 
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Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és 

terminológiájával. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, 

tudományos problémákat, melyeket aztán megfelelő, a 

tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 
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technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 

Képességei  

Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal 

kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok feldolgozására, 

valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom 

használatára. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 
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Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 
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Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek 

alkalmazására. 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 

A fizika területén szerzett tudása alapján képes az 

egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi körülmények 

között történő megvalósítására, mérésekkel történő 

bemutatására, igazolására. 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, 

dokumentálására. 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 
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technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Kepés a fizika területén szerzett tudását alapvető̋ gyakorlati 

problémák megoldására alkalmazni, beleértve azok 

számításokkal történő alátámasztását is. 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 
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Kepés a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló́ részének 

tervezésére és szervezésére. 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

A szakjának megfelelően kepés azon releváns adatok 

összegyűjtésére és értelmezésére, amelyek alapján 

megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, 

tudományos vagy etikai kérdésekről. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos 

alapokon nyugvó́ érvelés képességével. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

144  

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Kepés tudásának gyarapítására és tanulmányainak 

magasabb szinten történő̋ folytatására. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 
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Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 

Lineáris algebra 

Lineáris algebra 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Közönséges differenciálegyenletek 

Közönséges differenciálegyenletek 

Modern analízis 

Modern analízis 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Környezettani alapismeretek 

Bevezetés a kémiába 

Bevezetés a kémiába 

Attitűdje  
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Törekszik a természet és az ember viszonyának 

megismerésére. 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Környezettani alapismeretek 

Terepi és laboratóriumi tevékenysége során 

környezettudatosan jár el. 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 
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Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Környezettani alapismeretek 

Nyitott a szakmai eszmecserére. Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 
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Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Környezettani alapismeretek 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 

Lineáris algebra 

Lineáris algebra 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Közönséges differenciálegyenletek 

Közönséges differenciálegyenletek 

Modern analízis 

Modern analízis 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Bevezetés a kémiába 

Bevezetés a kémiába 

Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a 

gazdaság és a 

környezetvédelem területén dolgozó szakemberekkel. 

Bevezetés az elektronikába 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

149  

Bevezetés az elektronikába 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok II 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Környezettani alapismeretek 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok II 

Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. Bevezetés az elektronikába 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Bevezetés az elektronikába 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok II 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 
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Környezettani alapismeretek 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok II 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Fizikai matematika 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 

Lineáris algebra 

Lineáris algebra 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Közönséges differenciálegyenletek 

Közönséges differenciálegyenletek 

Modern analízis 

Modern analízis 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Bevezetés a kémiába 

Bevezetés a kémiába 

Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és 

közvetíteni tudja azt szakmai 

és nem szakmai közönség felé. 

Bevezetés az elektronikába 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok II 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 
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Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Fizikai matematika 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Nyitott a természettudományos és nem 

természettudományos továbbképzés irányában. 

Bevezetés az elektronikába 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok II 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Fizikai matematika 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 
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Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Bevezetés az elektronikába 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Környezettani alapismeretek 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok II 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 

Mechanika III. gyakorlat 

Lineáris algebra 

Lineáris algebra 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Közönséges differenciálegyenletek 

Közönséges differenciálegyenletek 

Modern analízis 

Modern analízis 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Bevezetés a kémiába 

Bevezetés a kémiába 

Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének 

bővítésére, fejleszti, mélyíti 

szakterületi ismereteit. 

Bevezetés az elektronikába 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok II 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 
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Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Fizikai matematika 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika III. elméleti 

Modern optika 

Bevezetés az elektronikába 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok II 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Mechanika I 

Hőtan 

Optika 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Kvantummmechanika 

Statisztikus fizika 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

154  

Mechanika III. gyakorlat 

Autonómiája és felelőssége  

Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és 

adott források alapján megválaszolja azokat. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika I 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Hőtan 

Optika 

Optika 

Mechanika II 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Atom- és magfizikai mérések II 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Programozás lab.gyakorlat 
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Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Mechanika III. gyakorlat 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika I 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Hőtan 

Optika 

Optika 

Mechanika II 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Atom- és magfizikai mérések II 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 
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mérések II 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Mechanika III. gyakorlat 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más 

szakterület szakembereivel. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika I 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Hőtan 

Optika 

Optika 

Mechanika II 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 
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A számítógépes szimuláció módszerei 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Atom- és magfizikai mérések II 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Mechanika III. gyakorlat 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Lineáris algebra 

Lineáris algebra 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Differenciál- és Integrálszámítás 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Többváltozós függvények differenciál- 

és integrálszámítása 

Környezettani alapismeretek 

Közönséges differenciálegyenletek 

Közönséges differenciálegyenletek 

Modern analízis 

Modern analízis 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Valószínűségszámítás és statisztika 

Bevezetés a kémiába 

Bevezetés a kémiába 

Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika I 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Hőtan 

Optika 

Optika 

Mechanika II 

Mechanika II 
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Elektromágnesség 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Atom- és magfizikai mérések II 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Mechanika III. gyakorlat 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika I 
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Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Hőtan 

Optika 

Optika 

Mechanika II 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Atom- és magfizikai mérések II 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Mechanika III. gyakorlat 

Modern optika 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 

 

160  

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika I 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Hőtan 

Optika 

Optika 

Mechanika II 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Atom- és magfizikai mérések II 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Programozás lab.gyakorlat 
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Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Mechanika III. gyakorlat 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és 

következményeivel. 

Fizikai matematika 

Bevezetés az elektronikába 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika I 

Mechanika I 

Számítógépes alapok a fizikában 

Hőtan 

Hőtan 

Optika 

Optika 

Mechanika II 

Mechanika II 

Elektromágnesség 

Elektromágnesség 

Kondenzált anyagok I 

Kondenzált anyagok I 

Atom- és kvantumfizika 

Atom- és kvantumfizika 

Elektrodinamika 

Elektrodinamika 

Kondenzált anyagok II 

Kondenzált anyagok II 

Kvantummmechanika 

Kvantummmechanika 

Atommagfizika 

Statisztikus fizika 

Statisztikus fizika 

Alapvető kölcsönhatások 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Analitikai spektroszkópiai eljárások 

Analóg és alkalmazott elektronika 

Atom- és magfizikai mérések II 

Digitális elektronika 

Elektron- és atomi mikroszkópia 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 
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mérések II 

Környezetfizika 1 

Mérési adatok feldolgozása 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

Vákuumfizika, vákuumtechnika 

Mechanika III. elméleti 

Mechanika III. gyakorlat 

Modern optika 

Műszaki és orvosi képalkotó rendszerek 

Környezetfizika 2 

Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt 

laboratóriumi, berendezéseket, eszközöket. 

Bevezetés az elektronikába 

Fizikai mérések alapjai 

Mechanika, hőtan, optika mérések I 

Mechanika, hőtan, optika mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések I 

Atom- és magfizikai mérések I 

A mikroelektronika anyagai és 

technológiái 

A számítógépes szimuláció módszerei 

Atom- és magfizikai mérések II 

Kondenzált anyagok laboratóriumi 

mérések II 

Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája 

Nukleáris méréstechnika 

Programozás lab.gyakorlat 

Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás gyakorlat 

 

Hallgatói tájékoztatás: a kidolgozott intézményi tájékoztató288 kiadvány internetes elérhetősége 

(link): http://ttk.unideb.hu/oldal/kovetelmenyek/97  
 

A nemzetközi hallgatói mobilitásra felhasználható időszak, mobilitási ablak betervezése, a 

tantervhez illesztése  
- 

 

I.4. Idegen nyelven (is) tervezett képzés esetén kitöltendő (csatolandó): 

 a tantervi táblázat (I.1) és a tantárgyak leírása (I.2) az előzőek szerint az adott idegen nyelven 

 esetleges eltérések a magyar nyelvű képzéstől, ezek indokolása. 
 

                                                         
288 Nftv. Vhr. 87/2015 18.§ (5) b) bekezdés előírja tájékoztató kiadvány kidolgozását és annak bemutatását.  

http://ttk.unideb.hu/oldal/kovetelmenyek/97
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II. A KÉPZÉS SZEMÉLYI FELTÉTELEI289 

II. 1. A szakfelelős és a szakirány / specializáció290 felelősök 

Felelősök neve és 

a felelősségi típus 

szf: szakfelelős,  

szif: szakirányfelelős  

a szakiránya megadásával,  

spec.f: specializáció felelőse22, 

a specializációja megadásával 

tud. fokozat 

/cím  
 

(PhD/DLA/ 

CSc/ 

DSc/akad.) 

munkakör  
 

(e/f tan/  

e/f doc.) 

 

FOI-hez  

tartozás és 

munkaviszony  

típusa 

(AT, 

spec.f. lehet AR) 

más vállalt  

szakfelelősség 

(pl. M, tM)  

/szakirány-  

felelősség 
 (szif esetében  

pl. B/M) 

az ismeretanyag 
(ismeretkör(ök) / 

tantárgy(ak)) 

összkreditértéke 

amelyeknek felelőse  

a szakon /  

összesen az  

intézményben 

Dr. Erdélyi Zoltán szf  DSc e doc. AT - 9/25 

 

II.2. Az oktatói kör: Tantárgylista – tantárgyak felelősei, oktatói  

a képzés  

tanterv szerinti 

ISMERETKÖREI / 

TANTÁRGYAI 
 

a képzés oktatói – felelősök és további bevont oktatók  

Oktató neve 
(több oktató esetén, 

valamennyi oktató 

feltüntetése mellett 
a tantárgy blokkjában 

a tantárgy felelőse 
legyen 

az első helyen) 

tud. fok. 

/cím 

(PhD/ 

DLA/ 

CSc/ 

DSc/ 

akad.) 

munkakör 
(ts. / adj./ mo./ 

e/f doc./ 

e/f tan./ 

tud. mts./ 
egyéb) 

FOI-hez 

tartozás 

és munka-

viszony 

típusa 
(AT/AR/ 

AE/V) 

részvétel  

(részben vagy 

egészben) 

az ismeretanyag 
(ismeretkör(ök) / 

tantárgy(ak)) 

összkreditértéke 
amelyeknek felelőse  

a szakon /  

összesenaz  

intézményben 

elméleti 

I/N 

gyak.-i 

I/N 

ismeret  

átadásában 

Természettudományos alapozás – az ismeretkör felelőse: Dr. Katona Gábor   

1.Fizikai 
matematika 

Dr.Erdélyi Zoltán DSc e.doc. AT I I 9/26 

Dr.Nándori István PhD e.doc. AT I I 8/18 

Dr.Darai Judit PhD e.doc. AT I I 11/19 

Dr.Cserháti Csaba PhD e.doc. AT I I 16/36 

Dr. Katona Gábor PhD adj. AT I I 6/13 

2. Fizikai mérések 
alapjai 

Dr. Katona Gábor PhD adj. AT N I 6/13 

Dr.Parditka Bence PhD adj. AT N I 0/0 

Dr.Egri Sándor PhD adj. AT N I 0/14 

 Dr. Darai Judit PhD e.doc. AT N I 11/19 

3 Környezettani 
alapismeretek 

Dr. Nagy Sándor 
Alex 

PhD e.doc. AT I N 1/20 

Bevezetés az elektronikába  – az ismeretkör felelőse:  Dr. Oláh László   

1. Bevezetés az 
elektronikába 

Dr. Oláh László PhD adj. AT I I 8/12 

Dr. Zilizi Gyula PhD e.doc. AT I I 8/14 

Lineáris algebra – az ismeretkör felelőse:  Dr. Gaál István   

                                                         
289 A fejezet táblázataiban a fejlécekben előforduló megjelölések értelmezése: 

Tudományos fokozat / cím: PhD, DLA, CSc, DSc, akadémikus.  
Munkakör: egyetemi/ főiskolai tanár, ill. docens, adjunktus, tanársegéd; mesteroktató, tudományos (fő)munkatárs; egyéb 

Felsőoktatási intézményhez (FOI) tartozás: 

A (T/R/E): Akkreditációs célból az adott FOI-nak nyilatkozatot tett oktató, aki az Nftv. 26. §-ának (3) bekezdése szerint kizá-

rólag az adott felsőoktatási intézményt jelölte meg annak, amelyben figyelembe veendő a működési feltételek vizsgálatában –   

V: Vendégoktató”, aki más FOI-nek írt alá, vagy sehol sem tett „kizárólagossági” nyilatkozatot:  

A munka-, ill. jogviszony típusa: 
Foglalkoztatottak (az intézményben): 

T: Teljes munkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ill. ezekkel azo-

nos elbírálás alá eső jogviszonyban:  
R: Részmunkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban, ill. ezekkel azonos 

elbírálás alá eső jogviszonyban 

Alkalmazásban lévők (az intézményben oktatói, kutatói, tanári munkakörben nem foglalkoztatottak) 

E: Egyéb módon, pl. megbízási szerződésessel alkalmazott, vagy prof. emeritus) 
Szakok: B(achelor): alapszak, M(aster): mesterszak, tM(aster): tanárszak 

290 Csak a 30 kreditet elérő specializációhoz kell felelőst megadni 
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1. Lineáris algebra Dr. Gaál István DSc e.tan. AT I I 5/19 

Differenciál-és integrálszámítás  – az ismeretkör felelőse: Dr. Bessenyei Mihály   

1. Differenciál- és 
Integrálszámítás  

Dr. Bessenyei 
Mihály 

PhD e.doc. AT I I 6/30 

Többváltozós függvények differenciál- és integrálszámítása – az ismeretkör felelőse: Dr. Páles Zsolt   

1. Többváltozós 
függvények 
differenciál- és 
integrálszámítása 

Dr. Páles Zsolt DSc e.tan. AT I I 12/25 

Mechanika alapjai ismeretkör – az ismeretkör felelőse: Dr. Trócsányi Zoltán   

1. Mechanika 1. ea. Dr.Trócsányi Zol-
tán 

DSc e.tan. AT I N 24/36 

Dr.Nándori István PhD e.doc. AT I N 8/18 

Dr. Darai Judit PhD e.doc. AT I N 11/19 

Dr.Erdélyi Zoltán DSc e.doc. AT I N 9/26 

Dr.Cserháti Csaba PhD e.doc. AT I N 16/36 

Dr. Katona Gábor PhD adj. AT I N 6/13 

2. Mechanika 1. gy. Dr. Nándori István PhD e.doc. AT N I 8/18 

Dr.Trócsányi 
Zoltán 

DSc e.tan. AT N I 24/36 

Dr.Darai Judit PhD e.doc. AT N I 11/19 

Dr.Erdélyi Zoltán DSc e.doc. AT N I 9/26 

Dr.Cserháti Csaba PhD e.doc. AT N I 16/36 

Dr.Katona Gábor PhD adj. AT N I 6/13 

Számítógépes és laboratóriumi alapozás  – az ismeretkör felelőse: Dr. Katona Gábor 

1. Számítógépes 
alapok a fizikában 

Tomán János  ts. AT I I 2/2 

Dr.Erdélyi Zoltán DSc e.doc. AT I I 9/26 

Dr.Cserháti Csaba PhD e.doc. AT I I 16/36 

2. Mechanika, 
hőtan, optika 
mérések I 

Dr. Katona Gábor PhD adj. AT N I 6/13 

Tóth László  ts. AT N I 0/0 

Dr. Parditka Bence PhD adj. AT N I 0/0 

3. Mechanika, 
hőtan, optika 
mérések 2 

Dr. Katona Gábor PhD adj. AT N I 6/13 

Tóth László  ts. AT N I 0/0 

Dr. Parditka Bence PhD adj. AT N I 0/0 

Hőtan – az ismeretkör felelőse: Dr. Trócsányi Zoltán 

1. Hőtan ea. Dr.Trócsányi Zol-
tán 

DSc e.tan. AT I N 24/36 

Dr.Nándori István PhD e.doc. AT I N 8/18 

Dr.Darai Judit PhD e.doc. AT I N 11/19 

Dr. Katona Gábor PhD adj. AT I N 6/13 

2. Hőtan gy. Dr. Darai Judit PhD e.doc. AT N I 11/19 

Dr.Trócsányi 
Zoltán 

DSc e.tan. AT N I 24/36 

 Dr. Katona Gábor PhD adj. AT N I 6/13 

Haladó mechanika – az ismeretkör felelőse: Dr. Nagy Sándor   

1. Mechanika 2. Dr. Nagy Sándor PhD e.doc. AT I I 16/25 

Dr.Nándori István PhD e.doc. AT I I 8/18 

Dr.Sailer Kornél DSc prof. em. AT I I 5/0 

Csehi András PhD adj. AT I I 0/19 

Elektromágnesség és optika – az ismeretkör felelőse: Dr. Trócsányi Zoltán   
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1. Optika Dr. Csarnovics 
István 

PhD adj. AT I I 13/26 

Dr.Katona Gábor PhD adj. AT I I 6/13 

Dr.Cserháti Csaba PhD e.doc. AT I I 16/36 

2. 
Elektromágnesség 
ea. 

Dr. Trócsányi 
Zoltán 

DSc e.tan. AT I N 24/36 

Dr.Daróczi Lajos PhD e.doc. AT I N 6/27 

Dr.Oláh László PhD adj. AT I N 8/12 

Dr.Trócsányi Zol-
tán 

DSc e.tan. AT I N 24/36 

3. 
Elektromágnesség 
gy. 

Dr. Daróczi Lajos PhD e.doc. AT N I 6/27 

Dr.Oláh László PhD adj. AT N I 8/12 

Dr.Trócsányi Zol-
tán 

DSc e.tan. AT N I 24/36 

Elektrodinamika – az ismeretkör felelőse: Dr. Vibók Ágnes 

1. Elektrodinamika Dr. Vibók Ágnes DSc e.tan. AT I I 6/16 

Dr.Csehi András PhD adj. AT I I 0/19 

Dr.Nagy Sándor PhD e.doc. AT I I 16/25 

Kondenzált anyagok – az ismeretkör felelőse: Dr. Erdélyi Zoltán   

1.Kondenzált 
anyagok1. 

Dr. Cserháti Csaba PhD e.doc. AT I I 16/36 

Dr. Erdélyi Zoltán DSc e.doc. AT I I 9/26 

Dr. Katona Gábor PhD adj. AT I I 6/13 

Tomán János  ts. AT I I 0/0 

2. Kondenzált 
anyagok 2.    

Dr. Erdélyi Zoltán DSC e.doc. AT I I 9/26 

Dr. Cserháti Csaba PhD e.doc. AT I I 16/36 

Dr. Katona Gábor PhD adj. AT I I 6/13 

Tomán János  ts. AT I I 0/0 

3. Kondenzált 
anyagok laborató-
riumi mérések 1 

Dr. Cserháti Csaba PhD e.doc. AT N I 16/36 

Dr. Csarnovics 
István 

PhD adj. AT N I 13/26 

Dr. Daróczi Lajos PhD e.doc. AT N I 6/27 

Dr. Parditka Bence PhD adj. AT N I 0/0 

Atom-, mag- és kvantumfizika – az ismeretkör felelőse:  Dr. Trócsányi Zoltán   

1. Atom- és 
kvantumfizika 

Dr. Trócsányi 
Zoltán 

DSc e.tan. AT I I 24/36 

Dr. Nándori István PhD e.doc. AT I I 8/18 

2. Atommagfizika   Dr. Darai Judit PhD e.doc. AT I I 11/19 

3 Atom- és magfi-
zikai mérések 1 

Dr. Ujvári Balázs PhD adj. AT N I 4/24 

Dr. Csarnovics 
István 

PhD adj. AT N I 13/26 

Kvantummechanika és alapvető kölcsönhatások – az ismeretkör felelőse: Dr. Nagy Sándor 

1. 
Kvantummechanika 
1 

Dr. Nagy Sándor PhD e.doc. AT I I 16/25 

Dr. Trócsányi 
Zoltán 

DSc e.tan. AT I I 24/36 

Dr.Gulácsi Zsolt DSc e.doc. AT I I 0/20 

2. Alapvető 
kölcsönhatások 

Dr. Nándori István PhD e.doc. AT I I 8/18 

Statisztikus fizika – az ismeretkör felelőse: Dr. Kun Ferenc   

1. Statisztikus fizika Dr. Kun Ferenc DSc e. tan. AT I I ?/? 

Dr. Kovács Tamás DSc tud. tan. V I I 0/0 

Dr. Gulácsi Zsolt DSc e.doc. AT I I 0/20 
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Felsőbb matematika – az ismeretkör felelőse: Dr. Páles Zsolt 

1. Közönséges diffe-
renciálegyenletek 

Dr. Páles Zsolt DSc e.tan. AT I I 12/25 

2. 
Valószínűségszámít
ás és statisztika 

Dr. Muzsnay 
Zoltán 

PhD e.doc. AT I I 5/30 

Mikroelektronika anyagai és technológiái – az ismeretkör felelőse: Dr. Csarnovics István 

1.A 
mikroelektronika 
anyagai és 
technológiái 

Dr. Csarnovics 
István 

PhD adj. AT I I 13/26 

Elektronika ismeretkör  – az ismeretkör felelőse: Dr. Zilizi Gyula 

1. Analóg és 
alkalmazott 
elektronika 

Dr. Zilizi Gyula PhD e. doc. AT I N 8/14 

2.Digitális 
Elektronika 

Dr. Zilizi Gyula PhD e. doc AT I N 8/14 

3. 
Mikrokontrollerek 
alkalmazástechnik
ája 

Dr. Zilizi Gyula PhD e. doc AT N I 8/14 

Számítógépes szimuláció módszerei – az ismeretkör felelőse: Dr. Kun Ferenc 

1. A számítógépes 
szimuláció 
módszerei 

Dr. Kun Ferenc DSc e.tan. AT I I ?/? 

Speciális laboratóriumi mérések – az ismeretkör felelőse: Dr. Cserháti Csaba 

1.Atom- és magfizikai 
mérések 2 

Dr. Ujvári Balázs PhD adj. AT   4/24 

Dr. Csarnovics 
István 

PhD adj AT N I 13/26 

2.Kondenzált 
anyagok 
laboratóriumi 
mérések 2 

Dr. Cserháti Csaba PhD e.doc AT   16/36 

Dr. Csarnovics 
István 

PhD adj. AT N I 13/26 

Dr. Daróczi Lajos PhD e.doc. AT N I 6/27 

Dr. Parditka Bence PhD adj. AT N I 0/0 

3. Mérési adatok 
feldolgozása 

Dr. Darai Judit PhD e.doc. AT I I 11/19 

Elektron- és atomi mikroszkópia – az ismeretkör felelőse: Dr. Cserháti Csaba 

1. Elektron- és 
atomi mikroszkópia 

Dr. Cserháti Csaba PhD e.doc. AT I N 16/36 

2.Analitikai 
spektroszkópiai 
eljárások 

Dr. Csarnovics 
István 

PhD e.adj. AT I N 13/26 

Környezetfizika – az ismeretkör felelőse: Dr. Papp Zoltán 

1.Környezetfizika 1. Dr.Papp Zoltán PhD e.doc. AT I N 10/28 

Programozás – az ismeretkör felelőse: Dr. Kun Ferenc 

1. Programozás Dr. Kun Ferenc DSc e.tan. AT I I ?/? 

Nukleáris méréstechnika – az ismeretkör felelőse: Dr. Papp Zoltán 

1. Nukleáris 
méréstechnika 

Dr.Papp Zoltán PhD e.doc. AT I I 10/28 

Számítógépes mérés és folyamatirányítás – az ismeretkör felelőse: Dr. Oláh László 
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1. Számítógépes 
mérés és 
folyamatirányítás 

Váradiné dr. 
Szarka Angéla 

PhD e.doc. AT I N 3/28 

2. Számítógépes 
mérés és 
folyamatirányítás 
gyakorlat 

Dr. Oláh László PhD adj. AT N I 8/12 

Vákuumfizika, vákuumtechnika – az ismeretkör felelőse: Dr. Daróczi Lajos 

1. Vákuumfizika, 
vákuumtechnika 

Dr. Daróczi Lajos PhD e.doc. AT I N 6/27 

Modern analízis – az ismeretkör felelőse: Dr. Novák-Gselmann Eszter   

1. Modern analízis Dr.Novák-
Gselmann Eszter 

PhD adj. AT I I 5/20 

Kémia – az ismeretkör felelőse: Dr. Várnagy Katalin 

1. Bevezetés a 
kémiába 

Dr.Várnagy Katalin DSc e.tan. AT I N 2/22 

Dr. Tircsó Gyula PhD adj. AT N I 2/14 
 

 

II.3. Összesítés az oktatói körről 

a képzés  

tantárgyainak száma* 
(a szabadon választhatók 

nélkül!) 

felkínált (= köt.+köt. vál.) 

/ felveendő 

az intézményben 

folyó képzésben 

résztvevő  

összes  

oktató száma 

az összes 

oktatóból 

tantárgy-

felelős 

oktatók  

minősített-

sége 

FOI-hez  

tartozás és 

munkaviszony 

típusa 

munkaköri  

beosztás 

PhD/ 

CSc 

DLA 

DSc 
AT AR AE V 

ts. / 

adj. 

docens tanár egyéb

*** 
f. e. f. e** 

45/24 36 26 24 10 35 0 0 1 13 0 1

4 

0 8 1 

* A tantárgyak számának megadásánál követendők: 
- A tantárgy az összegzésben egynek számít akkor is, ha elméleti és gyakorlati ismeretek átadása is 

történik, vagy több féléves a tárgy. 
- A „szakdolgozat” (szakdolgozati konzultáció, szeminárium - többnyire több féléven át), valamint  

a szakmai gyakorlat speciális tantervi egységek, a tantárgyak összegzésénél egy-egy tárgyként 

beszámíthatók.  
** professor emeritus is 
*** pl.: tanár: mestertanár, gyakorlatvezető tanár, szakoktató, nyelvtanár stb. 
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II.4. Az oktató személyi-szakmai adatai291,292  

 

Név: Dr Csarnovics István születési év: 1986 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizikus, fizikus tanár (Ungvári Nemzeti Egyetem, 2003) 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Kísérleti Fizikai tsz. - egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizika) 2014: Stimulált térfogatváltozások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban 

az eddigi oktatói tevékenység  

2012-tól oktatott tárgyak: Elektronikai technológia laborgyakorlat (Villamosmérnök Bsc), Technikai 

fizika (Fizika BSc) 

2013-tól oktatott tárgyak: Atomfizikai és optikai mérések 1,2 laborgyakorlat (Fizika BSc),  

2014-től oktatott tárgyak: Analitikai spektroszkópiai eljárások (Fizika BSc és Környezettudomány 

MSc), Villamosipari anyagismeret gyakorlat (Villamosmérnök BSc) 

2015-től oktatott tárgyak: Fotonika laborgyakorlat (Villamosmérnök BSc) 

2016-tól oktatott tárgyak: Nanotechnológia (Villamosmérnök BSc és Anyagtudomány MSc) 

2017-től oktatott tárgyak: Nanoelektronika (Villamosmérnök BSc és Anyagtudomány MSc) 

A következő tárgyak felelőse és oktatója:Villamosipari anyagismeret gyakorlat (Villamosmérnök BSc), 

Elektronikai technológia laborgyakorlat (Villamosmérnök BSc), Fotonika előadás és laborgyakorlat 

(Villamosmérnök BSc), Nanotechnológia és nanoelektronika (Villamosmérnök BSc és Anyagtudomány 

MSc), Optika előadás és gyakorlat (Fizika BSc), A mikroelektronika anyagai és technológiái (Fizika 

BSc és Anyagtudomány MSc), Analitikai spektroszkópiai eljárások (Fizika BSc, Anyagtudomány MSc 

és Környezettudomány MSc), Modern optika (Fizika BSc). 

A következő tárgyak oktatója: Atom-és magfizikai mérések 1 és 2 (Fizika BSc).   

Kredit statisztika: 

Fizika BSc – 13/26/0 

Villamosmérnök BSc – 13/26/0 

Anyagtudomány MSc – 12/26/0 

Környezettudomány MSc – 3/26/0 

 

Nanotechnology angol nyelven, Itmo University, Szentpétervár, Oroszország  

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

                                                         
291 Ezek a szükséges és elégséges adatok (személyenként legfeljebb 2 oldal). Önéletrajzokat, egész életművet 

bemutató publikációs listákat nem kér a MAB!  
292 Az oktatói adatlapok csoportosítása (a csoporton belül névsor szerint):  

(1) szakfelelős;  

(2) szakirány/specializáció-felelősök (ha vannak) 

(3) az intézményben foglalkoztatottak (AT, AR) 

(4) alkalmazásban lévők (nem foglalkoztatottak) (AE) és a vendégoktatók (V) 
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a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

1. S. Charnovych, N. Dmitruk, I. Voynarovych, N. Yurkovich, S. Kokenyesi, Plasmon-

Assisted Transformations in Metal-Amorphous Chalcogenide Light-Sensitive Nanostructures, 

Plasmonics 7 (2012) 341-345. 

2.   S. Charnovych, N. Dmitruk, N. Yurkovich, M. Shiplyak, S. Kokenyesi: Photo-induced 

changes in a-As2S3/gold nanoparticle composite layer structures, Thin Solid Films 548 (2013) 

418-424. IF: 1.867. 

3. I. Csarnovics, C. Cserhati, S. Kokenyesi, M. R. Latif, M. Mitkova, P. Nemec, P. Hawlova, 

T. Nichol, M. Veres, Light and electron beam induced surface patterning in Ge-Se system, 

Journal Of Optoelectronics and Advanced Materials 18 (2016) 793-797. 

4. D. I. Zhuk, J. A. Burunkova, I. Yu. Denisyuk, G. P. Mirosnichenko, I. Csarnovics, D. Toth, 

A. Bonyár, M. Veres, S. Kokenyesi, Peculiarities of photonic crystal recording in functional 

polymer nanocomposites by multibeam interference holography, Polymer 112 (2017) 136-143.  

5. I. Csarnovics, M. Veres, P. Nemec, M.R. Latif, P. Hawlova, S. Molnár, S.                 Köké-

nyesi, Surface patterning in Ge-Se amorphous layers, Journal of Non-Crystalline Solids, 459 

(2017) 51-56.  
 

b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

 

 

 

Név: Dr. Csehi András születési év: 1986 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles fizikus, Debreceni Egyetem, 2010 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Elméleti Fizikai Tanszék – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (informatika) 2014 – Nemadiabatikus tulajdonságok molekuláris rendszerekben: elektronszerkezeti és 

magdinamikai vizsgálatok 

az eddigi oktatói tevékenység  

2010 óta folyamatosan részt veszek az egyetemi oktatásban, eleinte gyakorlatok, majd 2014 óta 

előadások tartásával. Oktatott tárgyak: Elektrodinamika gy. (BSc), Adatszerkezetek és algoritmusok gy. 

(BSc), Bevezetés az elektrodinamikába ea. (BSc), Atom- és molekulafizika ea. (BSc), Kísérleti atom- 

és molekulafizika ea. (MSc), Elméleti atom- és molekulafizika laborgy. (MSc), valamint Fizika 2, 

Mérnöki fizika 2, Fizika alapjai 2 előadások és gyakorlatok (Bsc). Témavezetésem alatt született 

dolgozatok száma: 1. Tárgyfelelős: Atom- és molekulafizika, Mérnöki fizika I-II, Fizika alapjai 2, 

Fizika 1-2. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  
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a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1) A. Csehi, G. J. Halász, L. S. Cederbaum and Á. Vibók: Intrinsic and light-induced nonadiabatic 

phenomena in the NaI molecule. Phys. Chem. Chem. Phys., DOI: 10.1039/C7CP02164J 2017 (in 

press). 

2) A. Csehi, G. J. Halász, L. S. Cederbaum and Á. Vibók: Competition between Light-Induced and 

Intrinsic Nonadiabatic Phenomena in Diatomics. J. Phys. Chem. Lett., 8, 1624 (2017). 

3) A. Csehi, G. J. Halász, L. S. Cederbaum and Á. Vibók: Towards controlling the dissociation 

probability by light-induced conical intersections. Faraday Discuss., 194, 479 (2016). 

4) A. Csehi, G. J. Halász, L. S. Cederbaum and Á. Vibók: Photodissociation of D2
+ induced by 

linearly chirped laser pulses. J. Chem. Phys. 143, 014305 (2015). 

5) G. J. Halász, A. Csehi, Á. Vibók and L. S. Cederbaum: Influence of Light-Induced Conical 

Intersection on the Photodissociation Dynamics of D2
+ Starting from Individual Vibrational Levels. 

J. Phys. Chem. A, 118, 11908 (2014). 

 

az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

Név: Dr Cserháti Csaba születési év: 1963 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1988) 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Szilárdtest Fizika tsz.   -   egyetemi docens 

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

Dr Univ fizika 1995; PhD (fizika) 1997 

az eddigi oktatói tevékenység  

1989-folyamatosan 

oktatott tárgyak: előadások az elektronmikroszkópia és röntgenanalízis témakörében BSc és MSc szinten, 

számolási gyakorlatok alap fizika oktatáshoz (BSc),abyagtudomány (BSc), alap laboratóriumi gyakorlatok 

(BSc), szilárdtestfizikai laboratóriumi gyakorlatok BSc és MSc szinten a pásztázó és transzmissziós elekt-

ronmikroszkópia, valamint az elektronsugaras röntgenanalízis körében, műszaki képfeldolgozás előadás és 

gyakorlat (BSc). irányítástechnika számolási gyakorlat (BSc), 2000 évtől a Tanszék oktatási felelőse, 2002-

től folyamatosan működteti és karbantartja a Tanszék, majd 2006-tól a Fizikai Intézet Moodle elektronikus 

oktatási környezetét 

Materials Science, Electronmicroscopy angol nyelven, Eindhoven University of Technology. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

c) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
1. C Cserháti, I Csarnovics, L Harasztosi, M L Trunov, S Kökényesi: Direct surface relief formation by 

e-beam in amorphous chalcogenide layers, JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: MATERIALS 

IN ELECTRONICS 27: pp. 1-5. 
2. Parditka B, Tomán J, Cserháti C, Jánosfalvi Zs, Csik A, Zizak I, Feyerherm R, Schmitz G, Erdélyi Z: 

The earliest stage of phase growth in sharp concentration gradients, ACTA MATERIALIA 87: pp. 

111-120. 
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3. Tomán J, Cserháti C, Iguchi Y, Jánosfalvi Z, Erdélyi Z: Investigation of the role of vacancy sources 

and sinks on the Kirkendall-effect on the nanoscale, THIN SOLID FILMS 591: pp. 363-367. 
4. C Cserháti, A Paul, A A Kodentsov, M J H van Dal, F J J van Loo Intrinsic diffusion in Ni_3Al system 

INTERMETALLICS 11:(4) pp. 291-297. (2003) 

5. Glodán G, Cserháti C, Beszeda I, Beke D L Production of hollow hemisphere shells by pure Kirkendall 

porosity formation in Au/Ag system APPLIED PHYSICS LETTERS 97:(11) pp. 113109-1-113109-3. (2010) 
d) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Több mint 50 szakdolgozat és diplomamunka, 1 végzett és egy folyamatban lévő PhD hallgató. 

 

 

 

Név: …Dr. Darai Judit … születési év: …1957… 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

matematika-fizika szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1981 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, Kísérleti Fizikai Tanszék   -   egyetemi docens 

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizikai tud.) 1997  

dr. habil. (fizikai tud.) 2015 

az eddigi oktatói tevékenység  

Fizikus, fizika tanári, környezetmérnök, villamosmérnök, fizikus-informatikus, mérnök-informatikus 

nappali és levelező hallgatók képzésében vett és vesz részt.  

Az általa tartott előadások: Kísérleti Fizika 1. (Mechanika), Kísérleti Fizika 2. (Hőtan, optika), 

Általános Fizika I., Fizika I., Mérnöki fizika 1., Mérési adatok feldolgozása.  

Az előadásokhoz elektronikus oktatási segédanyagot készített, ami megtalálható az Intézet honlapján.  

Gyakorlatokat tartott és tart a következő tárgyakból: Kísérleti Fizika 1. (Mechanika) számolási 

gyakorlat, Kísérleti Fizika 2. (Hőtan, optika) számolási gyakorlat, Mérnöki fizika 1. számolási 

gyakorlat, Mechanikai demonstrációs gyakorlat, Hőtani demonstrációs gyakorlat, Kvantum- és 

atomfizikai demonstrációs gyakorlat  Méréstechnika 1. laboratóriumi gyakorlat, Neutronfizika speciális 

laboratóriumi gyakorlat. 

Szigorlati előkészítő kurzust vezetett levelező hallgatóknak. 

Az 1990-es években több évig részt vett az általános iskolások részére szervezett Hatvani István 

fizikaverseny feladatainak összeállításában és javításában. 1986-90. valamint 2007-11. között a Fizikai 

Diákolimpiai Előkészítő Szakkör keretében foglalkozásokat tartott tehetséges középiskolás 

hallgatóknak.  

Számos szakdolgozat témavezetője volt, több hallgatónak vezetett nyári szakmai gyakorlatot. 2012-ben 

az Őszi Kari TDK Konferencia  Fizika Szekció első díjas hallgatójának  témavezetője volt.  

1998. óta tagja a fizika tanárszakos záróvizsga bizottságnak, többször tagja volt felvételi és fizika 

szigorlati bizottságoknak. 

2000-2004 között a TTK Kari Oktatási Bizottság és a TTK Kari Tanulmányi Bizottság tagja volt, 2013-

tól ismét a Kari Tanulmányi Bizottság tagja. 2000-2008-ig a Fizikai Tanszékcsoport Oktatási 

Bizottságának elnökhelyetteseként a hallgatói ügyek felelőse volt. Ebben a minőségben részt vett a 

fizikus, informatikus fizikus és fizika tanárszakos tantervek új országos kreditrendelet alapján történő 
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átalakításában, valamint a fizikus alapképzés tantervének kidolgozásában. 2012-ben tagja volt 

intézetünkben az új, ötéves tanárképzés tantervét összeállító bizottságnak. 

Az European Physics Education Network (EUPEN) helyi koordinátora volt 2000-2011-ig, az European 

Mobility Scheme for Physics Students (EMSPS) helyi koordinátora volt 2000-2010-ig. Ebben az 

időszakban  több hallgatónk nyert külföldi ösztöndíjat ezen szervezetek keretében. Jelenleg a Fizikai 

Intézet ERASMUS- koordinátora . 

 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

e) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

Darai J, Cseh J, Jenkins DG 

Shape isomers and clusterization in the 28Si nucleus 

PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 86:(6) Paper 064309. 6 p. (2012) 

 

Darai J, Cseh J, Antonenko N V, Royer G, Algora A, Hess P O, Jolos R V, Scheid W 

Clusterization in the shape isomers of the 56Ni nucleus. 

PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 84:(2) Paper 024302. 11 p. (2011) 

 

Cseh J, Darai J, Sciani W, Otani Y, Lépine-Szily A, Benjamim EA, Chamon LC, Filho RL 

Elongated shape isomers in the 36Ar nucleus 

PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 80:(3) Paper 034320. 5 p. (2009) 

 

Algora A, Cseh J, Darai J, Hess PO 

Ternary clusterization and quadrupole deformation 

PHYSICS LETTERS B 639: p. 451. (2006) 

 

Cseh J, Algora A, Darai J, Hess PO 

Deformation dependence of nuclear clusterization 

PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS 70:(3) Paper 034311. 8 p. (2004) 

 

 

f) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

 

 

 

Név: Daróczi Lajos születési év: 1965 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizikus , Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen 1989 

alapokleveles villamosmérnök , Debreceni Egyetem, 2010 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem TEK. Sziládtestfizika Tanszék egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD fizikai tudomány 1997 
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dr. habil 2016 

az eddigi oktatói tevékenység  

50 félév egyetemi oktatási tapasztalat 

Fizikai laboratóriumi gyakorlatok (mechanika, optika) vezetése fizikus, fizika-tanár és vegyész 

hallgatók számára. Fizika alapelőadás és számolási gyakorlat vegyészhallgatók számára. ’A mo-

dern fizika mérőmódszerei’ című előadás vegyészhallgatók számára. Transzmissziós elektron-

mikroszkópia és pásztázó elektronmikroszkópia speciálkollégiumok. Szilárdtestfizikai mérések 

laboratóriumi gyakorlat vezetése. ’A fizika alapjai’ című két féléves előadás és számolási gyakor-

lat környezettudomány, földtudomány és matematika szakos hallgatók részére. Anyagvizsgálati 

módszerek előadás és gyakorlat (MSc), Vákuumfizika és vákuumtechnika előadás, Villamos gé-

pek és hajtások előadás és gyakorlat villamosmérnök hallgatóknak. Electric Machines and Drives 

lecture and laboratory practice (angol nyelvű kurzus) 

TDK munkák, diplomamunkák és szakdolgozatok (mintegy 20db) témavezetése fizikus, fizika 

tanárszakos és villamosmérnök hallgatóknak. 

PhD hallgatók témavezetése: 2 fő, jelenleg folyamatban 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

g) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Bolgár MK, Tóth LZ, Szabó S, Gyöngyösi S, Daróczi L, Panchenko EY, Chumlyakov YI, Beke DL 

Thermal and acoustic noises generated by austenite/martensite transformation in NiFeGaCo single crystals 

JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 658: pp. 29-35. (2016) 

Daróczi L, Gyöngyösi S, Tóth LZ, Beke DL 

Effect of the martensite twin structure on the deformation induced magnetic avalanches in Ni2MnGa single 

crystalline samples 

SCRIPTA MATERIALIA 114: pp. 161-164. (2016) 

Daróczi Lajos, Gyöngyösi Szilvia, Tóth László Zoltán, Szabó Sándor, Beke Dezső László 

Jerky magnetic noises generated by cyclic deformation of martensite in Ni2MnGa single crystalline shape 

memory alloys 

APPLIED PHYSICS LETTERS 106:(4) p. 041908. (2015) 

Daróczi L, Eszenyi G, Molnár Z, Beke DL, Bükki-Deme A, Zámborszky F 

Effect of excitation parameters on the Barkhausen-noise in FINEMET-Type amorphous ribbons 

MATERIALS TRANSACTIONS 55:(8) pp. 1237-1242. (2014) 

Daróczi L, El Rasasi T, Beke DL 

Effect of partial thermal cycles on non-chemical free energy contributions in polycristalline Cu-Al-Be 

shape memory alloy 

MATERIALS SCIENCE FORUM 738-739: pp. 38-45. (2013) 

 

 

h) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
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Név: Dr. Erdélyi Zoltán születési év: 1974 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles fizikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1998. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Szilárdtest Fizikai Tanszék   -   egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizika) 2002, PhD (Anyagtudomány, Franciaország) 2001, dr. habil (fizika) 2010, MTA doktora (DSc) 

(fizika) 2017 

az eddigi oktatói tevékenység  

1998-óta oktatok egyetemen. Oktatói munkámat dominánsan a Kossuth Lajos Egyetemen, majd a Debreceni 

Egyetemen végeztem és végzem ma is. Azonban külföldi (francia és német) egyetemeken is szereztem oktatói 

tapasztalatot. Az alábbi lista tartalmazza az általam eddig betöltött oktatással kapcsolatos tisztségeket, oktatott 

tárgyakat és a jelentősebb oktatási anyag készítői tevékenységemet. 

A Debreceni Egyetem fizika alapképzésének (BsC) szakfelelőse vagyok 2015. 01. 01-töl. Bizottságot szerveztem 

és vezettem, mely átdolgozta a tantervet, hogy megfeleljen az új képzési és kimeneti követelményeknek (KKK). 

A Debreceni Egyetem Fizika Doktori Iskola Szilárdtestfizika és Anyagtudomány programvezetője vagyok 

2016.09.01-től. 

2015.06.21 – 2016.08.05.  A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara delegáltjaként részt 

vettem a képzési és kimeneti követelmények átdolgozását végző szakértői konzorcium munkájában. 

Oktatott tárgyak: 

Egyetemi főkollégium tárgyai: Felsőbb matematika fizikai alapjai I, Felsőbb matematika fizikai alapjai II, 

Környezeti adatok feldolgozása, Általános fizika II, Mérnöki Fizika I, Mérnöki Fizika II, Nanodiffúzió és 

szegregáció, Számítógépes modellezés az anyagtudományban, Kondenzált anyagok I (2017. szeptembertől indul), 

Kondenzált anyagok II (2017. szeptembertől indul), Kondenzált anyagok III (2017. szeptembertől indul), Fizikai 

matematika (2017. szeptembertől indul) 

Egyetemi szeminárium, gyakorlat tárgyai: Optikai mérések I, Optikai mérések II, Mechanikai és hőtani mérések I, 

Mechanikai és hőtani mérések II, Általános fizika gyakorlat I., Általános fizika gyakorlat II., Fizika laboratóriumi 

gyakorlatok, Felsőbb matematika fizikai alapjai gyakorlat I., Felsőbb matematika fizikai alapjai gyakorlat II., 

Környezeti adatok feldolgozása gyakorlat, Fizika alapjai gyakorlat, LabVIEW programozás, Környezet analitikai 

fizika II, Fizika gyakorlat, Számítógépes modellezés az anyagtudományban 

Előadás, szeminárium tartása idegen nyelven: 

Vendégtanári tevékenység külföldi egyetemeken: 

Külföldi egyetemen oktatott tárgyak 

Franciaországi munkám során: MS Access (Université Aix-Marseille III, France), Turbo Pascal (Université Aix-

Marseille III, France) 

Vendégprofesszorként oktatott tárgyak: Nanodiffúzió: szimuláció és kísérletek (Université Paul Cézanne, 

Marseille, Franciaország, 2006), Nanodiffúzió és szegregáció: elmélet, szimuláció és kísérletek (University of 

Münster, Münster, Németország, 2009) 

Debreceni Egyetemen angolul oktatott tárgyak: Optikai mérések I, Optikai mérések II 

Oktatásszervezés, vezetői tapasztalat 

DE Szilárdtest Fizikai Tanszék vezetője 2014-től, DE Szilárdtest Fizikai Tanszék tanszékvezető helyettes 2011-

től, A Debreceni Egyetem Tudományegyetemi karok (DE TEK) Tanácsának választott tagja 2011-től 2014-ig, A 

Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara (DE TTK) Tanácsának választott tagja 2014-ig 

két cikluson keresztül, DE-TTK Fizika Intézet Tudományos Diákköri (TDK) koordinátor 2008-tól 2012-ig, DE 

Tehetséggondozási Programja (DETEP) TTK bizottságának tagja 2009-től 2011-ig, A DETEP Fizika Intézeti 

koordinátora 2009-től 2012-ig, DE Fizika Doktori Iskola tagja 2010-től, DE Fizikai Intézet Tanácsának tagja 
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2013-tól 

Oktatásfejlesztési tevékenység 

Több tárgy tematikáját és oktatási anyagát dolgoztam ki, készítettem hozzá egyetemi jegyzetet, elektronikus 

segédanyagot, elektronikus oktatási környezetbeli tananyagot. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

i) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
1. Erdélyi Z, Sladecek M, Stadler Lorenz-M, Zizak I, Langer GA, Kis-Varga M, Beke DL, Sepiol B 

Transient Interface Sharpening in Miscible Alloys 

SCIENCE 306: pp. 1913-1915 (2004), IF: 31.853 

2. Erdélyi Z, Szabó IA, Beke DL 

Interface sharpening instead of broadening by diffusion in ideal binary alloys 

PHYSICAL REVIEW LETTERS 89:(16) Paper 165901 (2002), IF: 7.323 

3. Rao Wenye, Wang Dong, Kups Thomas, Baradács Eszter, Parditka Bence, Erdélyi Zoltán, Schaaf Peter 

Nanoporous Gold Nanoparticles and Au/Al2O3 Hybrid Nanoparticles with Large Tunability of Plasmo-

nic Properties 

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 9: pp. 6273-6281 (2017), IF: 7.145 

4. G. Radnóczi, E. Bokányi, Z. Erdélyi, F. Misják 

Size dependent spinodal decomposition in Cu-Ag nanoparticles 

ACTA MATERIALIA 123: pp. 82-89. (2017), IF: 5.058 

5. M Ibrahim, Z Balogh, P Stender, R Schlesiger, G H Greiwe, G Schmitz, B Parditka, G A Langer, A Csik, 

Z Erdélyi 

On the influence of the stacking sequence in the nucleation of Cu3Si: experiment and the testing of 

nucleation models,  

ACTA MATERIALIA 76: pp. 306-313 (2014), IF: 3.941 
j) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Pályázatok: Jelenleg is futó pályázataim között a legjelentősebb a GINOP-2.3.2-15-2016-00041 

projekt, mely közel 1250 MFt költségvetésű, s melynek szakmai vezetője vagyok. Résztvevője 

vagyok továbbá egy FP7 pályázatnak, amelyben a résztvevő magyar kutatócsoportot vezetem. Egy 

futó francia-magyar TéT pályázat vezetője is vagyok. 

Szakmai kitüntetések és díjak: Selényi Pál díj (ELFT), 2014., Bolyai ösztöndíj zárása kiváló 

eredménnyel 2004-2007 és 2009-2012, OTDK 2. Helyezés,  Köztársasági ösztöndíj 1997-1998, 

Mikola Sándor Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny, 1. díj, 1991., Mikola Sándor Országos 

Középiskolai Tanulmányi Verseny, első 20 között, 1990. 

Bírálói tevékenység: Több nemzetközi folyóiratban vagyok szerkesztőbizottsági tag ás bíráló. 

Több hazai és külföldi szervezet számára végzem pályázatok bírálatát. 

Tisztségek: MTA Szilárdtestfizikai Bizottság titkára: 2008-2014 (2 cikluson át), MTA 

Szilárdtestfizikai Bizottság: 2005-2008 (1. ciklus), 2008-2011 (2. ciklus), 2011-2014 (3. ciklus), 

2014- (4. ciklus), MTA Magyar Szinkrotron Bizottság: 2007-2010 (1. ciklus); 2011-2013 (2. 

ciklus), 2013-tól (3. ciklus), MTA köztestület: 2002-, Eötvös Loránd Fizikai Társulat: 1993-, 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratórium által megbízott szakértő 2014-től, COST (Action 

MP1402 “Hooking together European research in atomic layer deposition – HERALD”) 

management committee member, 2015.06.21 – 2016.08.05. A képzési és kimeneti követelmények 

átdolgozását végző szakértői konzorcium tagja 

 

 

Név: Dr. Erdélyiné Dr. Baradács Eszter születési év: 1974 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizika tanár, KLTE, 1998 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Környezetfizikai Kihelyezett Tsz.   -   egyetemi adjunktus 
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tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizikai tud.) 2002 

az eddigi oktatói tevékenység  

1998-óta oktatok egyetemen. Oktatói munkámat dominánsan a Kossuth Lajos Egyetemen, majd a 

Debreceni Egyetemen végeztem és végzem ma is. 

Oktatott tárgyak: 

Radioaktivitás mérések; Dozimetriai mérések; Környezeti minták REA analízise; Környezeti alfa-

radioaktivitás mérése nyomdetektorral; Környezetanalitika fizikai alapjai; Radiogyógyszerészet; Feje-

zetek az élettelen környezet fizikájából; Fizikai módszerek a környezet analitikában; Sugárvédelem és 

dozimetria; Környezet analitikai fizika I.; Környezet analitikai fizika II; Alkalmazott matematika és 

informatik; Környezetfizika 3.; Környezeti folyamatok modellezése. 

A Debreceni Egyetemen angolul oktatott tárgyak: Dozimetriai mérések; Radiogyógyszerészet 

Oktatásfejlesztési tevékenység 

Több tárgy tematikáját és oktatási anyagát dolgoztam ki, készítettem hozzá egyetemi jegyzetet, elekt-

ronikus segédanyagot, elektronikus oktatási környezetbeli tananyagot. 

Oktatásszervezés: 

DE Tehetséggondozási Programja (DETEP) TTK bizottságának tagja 2011-től 2012-ig, A DETEP 

Fizika Intézeti koordinátora 2012-től. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a) (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!): 

1. Anna Kosinova, Dong Wang, Eszter Baradács, Bence Parditka, Thomas Kups, Leonid 

Klinger, Zoltán Erdélyi, Eugen Rabkin: Tuning the nanoscale morphology and optical 

properties of porous gold nanoparticles by surface passivation annealing. ACTA 

MATERIALIA 127: Paper 13476. (2017) 

2. Rao Wenye, Wang Dong, Kups Thomas, Baradács Eszter, Parditka Bence, Erdélyi 

Zoltán, Schaaf Peter: Nanoporous Gold Nanoparticles and Au/Al2O3 Hybrid 

Nanoparticles with Large Tunability of Plasmonic Properties. ACS APPLIED 

MATERIALS & INTERFACES 9:(7) pp. 6273-6281. (2017) 

3. Rajta I, Szilasi S Z, Budai J, Tóth Z, Petrik P, Baradács E: Refractive index depth 

profile in PMMA due to proton irradiation. NUCLEAR INSTRUMENTS & 

METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH 

MATERIALS AND ATOMS 260:(1) pp. 400-404. (2007) 

4. Rajta I, Baradács E, Bettiol AA, Csige I, Tokési K, Budai L, Kiss ÁZ: Optimization of 

particle fluence in micromachining of CR-39. NUCLEAR INSTRUMENTS & 

METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION B-BEAM INTERACTIONS WITH 

MATERIALS AND ATOMS 231: pp. 384-388. (2005) 

5. Baradács E, Hunyadi I, Dezső Z, Csige I, Szerbin P: 226Ra in geothermal and bottled 

mineral waters of Hungary. RADIATION MEASUREMENTS 34:(1-6) pp. 385-390. 

(2001) 
b) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Tudományos munkásság: több tematikus OTKA pályázatban vettem illetve veszek részt, mint részt-

vevőkutató, Résztvevője voltam ill. jelenleg is vagyok hazai és nemzetközi együttműködések-

nek (pl. szlovén-magyar és görög-magyar, jelenleg is futó francia-magyar TéT pályázatok). 

Munkám során szakdolgozatok és TDK munkák témavezetője/ társ témavezetője voltam ill. 

vagyok. 

Bírálói tevékenység: Több nemzetközi folyóiratban vagyok bíráló: The Journal of Environmental 
Radioactivity;The Journal of Environmental International; Radiation Measurements 
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Név: Dr. Katona Gábor születési év: 1977 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles fizikus, DE, 2001 

villamosmérnök BSc, DE, 2010 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE TTK, Szilárdtest Fizikai Tanszék – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizikai tudományok) 2006 

eddigi oktatói tevékenység  

2001-2004  

2007-től folyamatosan 

Oktatott tárgyak: 

Mechanikai és hőtani mérések 1-2. (gyakorlat) 

Optikai mérések 1-2. (gyakorlat) 

Fizikai mérések alapjai (gyakorlat) 

Akusztika és zajártalmak (előadás + gyakorlat) 

Irányítástechnika (gyakorlat) 

Bevezetés a fizikába (előadás + gyakorlat) 

Műszaki képfeldolgozás Labview-val (előadás + gyakorlat) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

k) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
GL Katona, NY Safonova, F Ganss, D Mitin, IA Vladymyrskyi, SI Sidorenko, IM Makogon, G Beddies, 

M Albrecht, DL Beke 

Diffusion and solid state reactions in Fe/Ag/Pt and FePt/Ag thin-film systems 

Journal of Physics D - Applied Physics 48:(17) 175001 (2015) 

 
GL Katona, IA Vladymyrskyi, IM Makogon, SI Sidorenko, F Kristály, L Daróczi, A Csik, A Liebig, 

G Beddies, M Albrecht, DL Beke 

Grain boundary diffusion induced reaction layer formation in Fe/Pt thin films 

Applied Physics A - Materials Science and Processing 115:(1) pp. 203-211. (2014) 

 
GL Katona, Z Erdélyi, DL Beke 
Linear-parabolic shift of initially sharp interface in AB diffusion couple above the ordering temperature 

PHILOSOPHICAL MAGAZINE LETTERS 92:(9) pp. 478-486. (2012) 

 
GL Katona, Z Berényi, L Péter, K Vad 

Depth Profile analysis of electrodeposited nanoscale multilayers by SNMS 

VACUUM 82:(2) pp. 270-273. (2008) 

GL Katona, Z Erdélyi, DL Beke, Ch Dietrich, F Weigl, H-G Boyen, B Koslowski, P Ziemann  
Experimental evidence for a nonparabolic interface shift on the nanoscale during the dissolution of Ni into 
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bulk Au (111) 
PHYSICAL REVIEW B 71: pp. 115421-1-5. (2005) 
 

l) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 
2015 Nemzeti Kiválóság Díj (adományozó: Magyary Zoltán Kuratórium) 

2014-2015 Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 

2006 Promotio sub auspiciis Praesidentis rei publicae (adományozó: Dr. Sólyom László köztársasági elnök) 

 

 

 

Név: Nagy Sándor születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. Fizikus, fizika tanár, angol-magyar szakfordító, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1999 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, TTK, Elméleti Fizikai Tanszék – egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizika tud.) 2005, egyetemi habilitáció (2015)  

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatott tárgyak: Kaotikus folyamataok számítógépes modellezése gyakorlat, Önszervező folyamatok 

számítógépes modellezése gyakorlat, Mechanika 1-2 előadás és gyakorlat, Elektrodinamika előadás és 

gyakorlat, Villamosságtan 1-2-3 előadás és gyakorlat (korábban Villamosságtan és Hálózatok és 

rendszerek) (magyar és angol nyelven), Jelek és rendszerek előadás (magyar és angol nyelven), 

Kvantummechanika 1-2 előadás és gyakorlat, Funkcionális renormálási csoport módszer 1-2 előadás; 

oktatásban töltött idő: 1999-2017. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

m) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

S. Nagy, J. Polonyi, I Steib, Quantum renormalization group, Phys. Rev. D93 (2016) 025008. 

S. Nagy, Lectures on renormalization and asymptotic safety, Annals of Physics 350 (2014) 310. 

S. Nagy, Critical exponents of the O(N) model in the infrared limit from functional 

renormalization, Phys. Rev. D86 (2012) 085020. 

S. Nagy, J. Krizsan, K. Sailer, Infrared fixed point in quantum Einstein gravity, JHEP07 (2012) 

102. 

S. Nagy, I. Nandori, J. Polonyi, K. Sailer, Functional renormalization group approach to the sine-

Gordon model , Phys. Rev. Lett. 102 (2009) 241603. 

 

n) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

Kreditek: 

FizBsc:16/25/0 

FizMsc:9/25/0 
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Név: Nándori István születési év: 1973 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1997 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

 DE, TTK, Fizika Intézet  --  egyetemi docens 

 MTA-Atomki, Elméleti Fizikai Osztály – tudományos főmunkatárs 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizika, Drezdai Műszaki Egyetem) 2002 

dr. habil (MTA-Atomki) 2008 

dr. habil (Debreceni Egyetem) 2016 

az eddigi oktatói tevékenység  

 Alapvető kölcsönhatások, előadás, Debreceni Egyetem, MSc (6 félév), 

 Physics for engineers, gyakorlat, angol nyelvű, Debreceni Egyetem, BSc (2 félév), 

 Fizika I. - mechanika, gyakorlat, Debreceni Egyetem, BSc  (5 félév), 

 Fizika I. - mechanika, előadás, Debreceni Egyetem, BSc  (4 félév), 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

o) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!): 

 N. Defenu, P. Mati, I. G. Marian, I. Nandori, A. Trombettoni, JHEP 05  (2015) 141. 

 I. Nandori, JHEP 04 (2013) 150. 

 I. Nandori, J. Racz, Physical Review E 86 (2012) 061404. 

 I. Nandori, Physical Review D 84 (2011) 065024. 

 I. Nandori, J. Polonyi, K. Sailer,  Physical Review D 63 (2001) 045022. 

 

p) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 Bolyai ösztöndíj 2015 

 Független hivatkozások száma (MTMT): 219 

 Kummulatív impakt faktor: 107 

 

 

Név: Dr. Nagy Sándor Alex születési év: 1956 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles biológus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1981 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, TTK, Hidrobiológiai Tanszék – egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (biológia) 1998, dr. habil. (állattenyésztési tudományok) 2005 
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az eddigi oktatói tevékenység  

2017- Hidrobiológia alapjai előadás (Hidrobiológus MSc) 

2017- Vízgazdálkodás előadás (Hidrobiológus MSc) 

2017- Vízi biomonitorozás előadás és gyakorlat (Hidrobiológus MSc) 

2012- Környezettani alapismeretek előadás (Biológia BSC, Környezettan BSc, Kémia BSc, Földrajz 

BSC, Fizika BSc, Matematika BSc, Biomérnök BSc, Földtudomány BSc, Villamosmérnök BSc) 

2009- Hidroökológia előadás (Hidrobiológus MSc, Biológus MSc, Természetvédelmi mérnök MSc) 

2009- Ökológiai vízigény előadás (Hidrobiológus MSc) 

2009- Trópusi hidroökológia I.-II. előadás (Hidrobiológus MSc) 

2006- Hidrobiológia előadás (Biológia BSc, Környezettan BSc, Biológia tanár BSc) 

2006- Trópusi ökológia I.-II. előadás (Intézményi szabadon választható tárgy) 

2005- Halastavak hidrobiológiája előadás (PhD képzés) 

2005- Vízi állatok szekunder produkciója előadás (PhD képzés) 

2005 előtti időszakban: 

Hidrobiológia előadás (Biológia szak, Környezettan szak) 

Ökológiai élőlényismeret gyakorlat (Biológia szak) 

Hal- és halászatbiológia előadás és gyakorlat (Biológia szak, Környezettan szak) 

Populációökológia előadás (Biológia szak) 

Élőhely tipológia és élőlényismeret előadás (Biológiaszak) 

Környezetminősítés, és Környezeti hatásvizsgálat előadás (Környezettan szak) 

 

Oktatásban eltöltött idő 35 év. 

 

Oktatás idegen nyelven (portugál) 

2014 Hidrobiologia para engheneiros  

 

Oktatás külföldön 

 

1986-1990 Compania de Desenvolvimento do Vale Rio Sao Francisco (Brazília) 

1988 Universidade de Santa Ursula, RJ, Brasil 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

 

q) a) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1. Antal L, László B, Kotlík P, Mozsár A, Czeglédi I, Oldal M, Kemenesi G, Jakab F, Nagy S A 2016: 

Phylogenetic evidence for a new species of Barbus in the Danube River basin – MOLECULAR 

PHYLOGENETICS AND EVOLUTION 96: pp. 187-194. 

2. Mozsár A, Boros G, Sály P, Antal L, Nagy SA 2015: Relationship between Fulton’s condition factor 

and proximate body composition in three freshwater fish species – JOURNAL OF APPLIED 

ICHTHYOLOGY-ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE ICHTHYOLOGIE 31:(2) pp. 315-320. 

3. Antal László, Halasi-Kovács Béla, Nagy Sándor Alex 2013: Changes in fish assemblage in the Hun-

garian section of River Szamos/Someş after a massive cyanide and heavy metal pollution – 

NORTH-WESTERN JOURNAL OF ZOOLOGY 9:(1) pp. 131-138. 

4. Nagy S A, Dévai Gy, Grigorszky I, Schnitchen Cs, Tóth A, Balogh E, Andrikovics S 2008: The 

measurement of dissolved oxygen today - tradition and topicality – ACTA ZOOLOGICA 

ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 54: pp. 13-21. 

5. Dévai Gy, Nagy S A, Wittner I, Aradi CS, Csabai Z, Tóth A 2001: Vízi- és vizes élőhelyek sajátos-

ságai és tipológiája. In: Bőhm A, Szabó M (szerk.) Vizes élőhelyek: A természeti és a társadalmi 

környezeti kapcsolata.: Tanulmányok Magyarország és az Európai Unió természetvédelméről, EU-

training for Nature Conservation Officials. Budapest: Környezetvédelmi Minisztérium (KÖM), pp. 

11-74. 

(részletesen: MTMT) 
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Saját közlemények száma 150 (nemzetközi szakfolyóiratban 43, hazai szakfolyóiratban 51, könyv 

és könyvrészlet 7, konferencia közlemény 11, további tudományos mű 38). Idézetek száma 381, 

független idézetek száma 267. 

Vezető, ill. résztvevő kutató a következő jelentősebb pályázatokban az elmúlt 5 év évben: 

GINOP-2.2.1-15-2016-00029, alprojekt vezető, TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0043 – 

ENVIKUT, alprojekt vezető, HURO/1101/142/1.3.2., 2013. – 2015., résztvevő. 

 

Témavezetői tevékenység: 

Szakdolgozat (BSc), diplomadolgozat (MSc) és osztatlan képzés 125 

TDK témavezetés 17 (országos első helyezés 2, második helyezés 1, harmadik helyezés 3, különdíj 

4) 

PhD képzés (fokozatot szerzett 13, abszolutóriumot szerzett 2, jelenleg is PhD hallgató 1) 

DETEP témavezetés 2. 

 

 

r) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag 

MTA Debreceni Akadémiai Bizottsága, Hidrobiológiai Munkabizottság elnöke 

Alapítója (2005) és vezetőségi tagja a Magyar Haltani Társaságnak 

Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Limnológiai Szakosztályának vezetőségi tagja 

Nemzetközi Limnológiai Társaság (SIL) tagja 

Ramsari Egyezmény, Magyar Nemzeti Bizottságának tagja  

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesületének tagja 

Tisza Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács tagja 

 

Magyar Hidrológiai Társaság Vitális Sándor szakirodalmi nívódíj 2017 

Pro Aqua emlékérem 2008 

Öveges József ösztöndíj 2006-2007 

A „Természettudományi Kar legnépszerűbb oktatója” (2005, 2009) 

Békésy György posztdoktori ösztöndíj, 2001-2003 

Jermy Gusztáv díj, 1975 

 

 

 

Név: Dr. Oláh László születési év: 1967 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles fizikus, Debreceni Egyetem, 1990  

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, TTK, Fizikai Intézet, Kísérleti Fizikai Tanszék  -  egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizikai tudományok) 2001 

az eddigi oktatói tevékenység  

 Oktatott tárgyak: Kísérleti Fizika (elektromágnesesség) előadás (2015 – ), Bevezetés az elektronikába 

előadás (1997 – );  Elektronikai laboratóriumi mérések2. gyakorlat (1993 – ), Neutron és reaktorfizika 
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előadás (2010 – ), Bevezetés a LabVIEW programozásba gyakorlat: (2003 -) , Mérnöki Fizika II. 

előadás (2012 - )  Digitális elektronika előadás (1998 – 1999);  Elektronika 1 előadás (2005 – 2010);  

Elektronika 2 előadás (2005 – 2010); Mérés és szabályozástechnika előadás (1996–2007); Kísérleti 

Fizika (mechanika) gyakorlat (1995 – 1996); 

Egyetemi oktatásban eltöltött idő: 22 év 

Oktatás angol nyelven: Electronics 1, Electronics 2, Electronics laboratory practicals (Computer 

science engineering BSc), College Physics1, College Physics2, College Physics Intensive (International 

Foundation Program)  

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

s) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

1. Fenyvesi, L. Oláh, I. Valastyán, J. Csikai, A. Plompen, R. Jaime, G. Lövestam, V. 

Semkova, Extension of the calibration of an NE-213 liquid scintillator based pulse he-

ight response spectrometer up to 18 MeV neutron energy and leakage spectrum meas-

urements on bismuth at 8 MeV and l8 MeV neutron energies. Workshop on Nuclear 

Measurements, Evaluations and Applications. NEMEA 6. Krakow, Poland, 25-28 Oct., 

2010. Proceedings. Eds: OECD Nuclear Energy Agency, Nuclear Sciene. Paris, OECD 

Publ. (NEA/NSC/DOC(2011)4) (2011)215-224. 

2. L. C. Mihailescu, L. Oláh, C. Borcea, A. J. M. Plompen, A new HPGe setup at Gelina 

for measurement of gamma-ray production cross-sections from inelastic neutron 

scattering, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 531 (2004) 375-

391. 

3. J. Jordanova, L. Oláh, A. Fenyvesi, A.M. El-Megrab, I. ElAgib, Darsono, U. Klein, J. 

Csikai, Validation of neutron data libraries by comparison of measured and calculated 

neutron leakage spectra, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 421 

(1999) 522-530. 

4. J. Csikai, S. Szegedi, L. Oláh, S.M. Ibrahim, A.M. El-Megrab, N.I. Molla, M.M. 

Rahman, R.U. Miah, F. Habbani, I. Shaddad: Production of solid deuterium targets by 

ion implantation, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 397 (1997) 

75-80. 

5. L. Oláh, A.M. El-Megrab, A. Fenyvesi, A.D. Majdeddin, R. Dóczi, V. Semkova, S.M. 

Qaim, J. Csikai: Investigations on neutron fields produced in 2H(d,n)3He and 
9Be(d,n)10B reactions, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 404 

(1998) 373-380. 
 

t) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

A kutatási tevékenység (saját fejlesztésű neutronspektrométer mérőrendszerrel helyi és külföldi 

gyorsítóknál végzett atommagfizikai, neutronfizikai mérések) során szerzett elektronikai, 

méréstechnikai, programozási, atommagfizikai és neutronfizikai szakmai tapasztalat biztosítja az 

ilyen témakörű tantárgyak színvonalas oktatását. 

 

 

Név: …Dr. Papp Zoltán… születési év: …1959… 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizikus, KLTE, 1983 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

     DE, TTK, Környezetfizikai Kihelyezett Tanszék – egyetemi docens 
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tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 CSc (fizika) 1999  

az eddigi oktatói tevékenység  

9 egyetemi szak oktatásában való részvétel (fizikus, fizika tanár, üzemfizikus, környezetgazdálkodási 

agrármérnök, környezettan tanár, környezettudományi, környezettan, gyógyszerész, ped. szakvizsga). 

41 félév egyetemi főkollégium, tárgyai: Kísérleti magfizika II., Környezetfizika 1-2, 

16 félév egyetemi egyéb előadás, tárgyai: Fej. az élővil. fizikájából, Nukleáris méréstechnika, 

29 félév egyetemi tantermi gyakorlat, tárgyai: Kísérleti fizika 1-2, Környezetfizika 1-2, 

64 félév egyetemi laborgyakorlat, tárgyai: Kísérleti fizika, Magfizikai mérések, Radioaktivitási méré-

sek, Dozimetriai mérések, Környezetanalitika fizika, Speciális laboratóriumi gyakorlatok, Radiogyógy-

szerészet,  

1 egyetemi tankönyvfejezet, 12 kéziratos oktatási segédlet, 

40 félév tanszéki oktatási felelős beosztásban, 

38 egyetemi szakdolgozat/diplomamunka témavezetése, 

1 egyetemi doktori (PhD) programban való részvétel, 

2004-től rendszeres ismeretterjesztő tevékenység (Atomki „Fizikus napok”, „Kutatók éjszakája”), 

11 oktatási témájú, magyar nyelvű folyóirat-közlemény, melyekre 18 hivatkozás van. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a)  a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

1. PAPP Z., DARÓCZY S., Direct determination of 90Sr and 147Pm by absolute beta counting in aerosol 

samples collected after the Chernobyl accident, Radiochim. Acta 60 (1993), 211-218. 

2. PAPP Z., DARÓCZY S., Measurement of radon decay products and thoron decay products in air by beta 

counting using end-window Geiger-Müller counter, Health Phys. 72(4) (1997), 601-610. 

3. PAPP Z., DEZSŐ Z., DARÓCZY S., Significant radioactive contamination of soil around a coal-fired 

thermal power plant, J. Environ. Radioactivity 59 (2002), 191-205. 

4. PAPP Z., Mit értsünk környezetfizikán? Fiz. Szemle 58(7-8) (2008), 271-275. 

5. PAPP Z., Radioaktivitás és ionizáló sugárzások a környezetben (tankönyvfejezet), Környezetfizika, 

egyetemi tankönyv (szerk.: Sós Katalin), Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2016. 

b)  az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Kutatási-publikációs tevékenység:  

Radon és radon-bomlástermékek levegőbeli viselkedésének kísérleti vizsgálata, 1994- (6 közlemény, 

32 független hivatkozás) 

Gamma-sugárzó radioizotópok talajbeli mennyiségének kísérleti vizsgálata gamma-spektrometriával, 

1991- (4 közlemény, 22 független hivatkozás) 

Radon-bomlástermékek meghatározása levegőben szűréses mintavételt követő abszolút béta-

számlálással, 1990- (9 közlemény, 33 független hivatkozás, 1 OTKA pályázat) 

A nagy urántartalmú ajkai szén felhasználásához köthető radioaktív környezetszennyezés hatásának 

felmérése, 1992-2003 (9 közlemény, 70 független hivatkozás) 
18F meghatározása levegőben szűréses mintavételt követő abszolút béta-számlálással, 1996-2002 (2 

közlemény, 2 független hivatkozás) 

Csernobili eredetű radioaktív környezetszennyezés kísérleti vizsgálata, 1986-1999 (7 közlemény, 10 

független hivatkozás) 

Deutériummal elektrolitikusan telített palládium neutronemissziójának („hidegfúzió”) vizsgálata, 1990-

1995 (1 közlemény, 0 független hivatkozás) 

Üledékes kőzetek urán- és tóriumtartalmának vizsgálata béta-radioaktivitásuk mérése alapján, 1985-

1994 (5 közlemény, 2 független hivatkozás, egyetemi doktori fokozat) 
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Gyors neutronok által kiváltott magreakciók hatáskeresztmetszetének mérése, 1983-1989 (6 közle-

mény, 14 független hivatkozás) 

Írott tudományos közlemények száma 50 (saját rész: 22,74), melyek közül 26 (saját rész: 11,6) idegen 

nyelven jelent meg (utóbbiak közül 21 nemzetközi folyóiratban, saját rész 9,41, 5 pedig magyar kiadású 

folyóiratban, saját rész 2,19). Az írott tudományos közleményekre 2015. végéig 185 (saját rész: 74,2) 

független hivatkozás történt (ebből nemzetközi szakfolyóiratokban és idegen nyelvű könyvekben 173).  

Szakmai előadások száma 48 (+1 poszter), ezek közül 17 nemzetközi konferencián hangzott el. 

Írott közlemények magyar nyelven a tudományszociológia területén, a tudományos tevékenység mérése 

megbízhatóságának és igazságosságának témakörében (9 közlemény, 46 független hivatkozás).  

Nemzetközi tudományos (szakmai) életben való részvétel: 

Résztvevője a következő tudományos kutatási célú nemzetközi együttműködéseknek: Institute of Phy-

sics and Power Engineering, Obninsk, Szovjetunió – KLTE Kísérleti Fizikai Tanszék (1983-1990), 

KLTE Kísérleti Fizikai Tanszék – National Laboratory for Industrial Engineering and Technology, 

Sacavém, Portugália (1985-1987), Guru Nanak Dev University, Amritsaar, India – KLTE Izotópalkal-

mazási Tanszék (1998-2001), Guru Nanak Dev University, Amritsaar, India – DE-Atomki Kihelyezett 

Környezetfizikai Tanszék (2001-2008), Inter University Accelerator Centre, New Delhi, India – DE-

Atomki Kihelyezett Környezetfizikai Tanszék (2006-2011). 

Szakmai együttműködés keretében 1985-ben egy hónap, 1988-ban két hét a Szovjetunióban, az ob-

nyinszki Fizikai-Energetikai Intézetben (Institute of Physics and Power Engineering, Obninsk). 

35 megjelent tudományos közlemény idegen nyelven (25 nemzetközi szakfolyóiratokban, 7 nemzetközi 

konferencia-összefoglalókban, 2 hazai folyóiratban, 1 kutatási jelentésként).  

17 nemzetközi konferencián elhangzott előadás szerzője vagy társszerzője.  

Bírálója volt 9, mások által angolul írt tudományos közleménynek (Atmospheric Environment, Journal 

of Environmental Radioactivity, Journal of Environmental Science and Health, Solid State Phenomena, 

Radiation Measurements folyóiratokban) és egy Indiában angol nyelven benyújtott PhD értekezésnek.  

Szakmai közéleti tevékenység, habilitáció: 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) tagság, 1984-2011 
ELFT Hajdú-Bihar megyei vezetőség tagság, 1993-1997 
ELFT Sugárvédelmi Szakcsoport tagság, 2001-2011  
MTA Köztestület tagság, 1999- 
MTA Sugárvédelmi, Környezetfizikai és Reaktorfizikai Bizottság tagság, 2006-2012 
Habilitáció fizika tudományágban, Debreceni Egyetem, 2015 

 

Név: Dr. Parditka Bence István születési év: 1985 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles Környezetkutató, DE, 2010 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Szilárdtest Fizikai tsz. – egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizika) 2014, PhD (anyagtudomány) 2014 

(„Diffúzió és szilárdtest reakciók vizsgálata nanoskálán iparilag fontos szilícium alapú rendszerekben: kísérletek 

és szimulációk” 

„Investigation of diffusion and solid state reactions on the nanoscale in silicon based systems of high industrial 

potential: experiments and simulations”) 
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az eddigi oktatói tevékenység  

Oktatott tárgyak:  

Szilárdtest fizika labor I.-II., Mechanikai és hőtani mérések, Optikai mérések, Környezeti adatok feldolgozása 

előadás/labor, Érzékelők és beavatkozók labor, Környezetanalitika fizika II. labor, Műszaki képfeldolgozás labor, 

Nanotechnológia 

Oktatásban töltött idő: 2013 - 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

Publikációk: 

 

1) 

Rao Wenye, Wang Dong, Kups Thomas, Baradács Eszter, Parditka Bence, Erdélyi Zoltán, Schaaf 

Peter 

Nanoporous Gold Nanoparticles and Au/Al2O3 Hybrid Nanoparticles with Large Tunability of Plasmo-
nic Properties 

ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES 9 (7), pp 6273–6281 (2017) IF: 7.145 

2) 

Kosinova, Anna; Wang, Dong; Baradács, Eszter; Parditka, Bence; Kups, Thomas; Klinger, Leonid; 

Erdélyi, Zoltán; Schaaf, Peter; Rabkin, Eugen 

Tailoring the nanoscale morphology and optical properties of porous gold nanoparticles by surface 
passivation and annealing 

ACTA MATERIALIA 127: pp. 108-116 (2017) IF: 5.058 

3)  

Parditka B, Tomán J, Cserháti C, Jánosfalvi Zs, Csik A, Zizak I, Feyerherm R, Schmitz G,  
Erdélyi Z 

The earliest stage of phase growth in sharp concentration gradients 

ACTA MATERIALIA 87: pp. 111-120 (2015) IF: 3.941 

4) 

M Ibrahim, Z Balogh, P Stender, R Schlesiger, G H Greiwe, G Schmitz, B Parditka, G A Langer, A 

Csik, Z Erdélyi 
On the influence of the stacking sequence in the nucleation of Cu3Si: experiment and the testing of 

nucleation models 

ACTA MATERIALIA 76: pp. 306-313 (2014) IF: 3.941 

5) 

Parditka Bence, Verezhak Mariana, Balogh Zoltán, Csik Attila, Langer Gábor A, Beke Dezső L, 

Ibrahim Mohammed, Schmitz Guido, Erdélyi Zoltán 
Phase growth in an amorphous Si–Cu system, as shown by a combination of SNMS, XPS, XRD 

and APT techniques 

ACTA MATERIALIA 61:(19) pp. 7173-7179 (2013) IF: 3.941 
 

 

 

 

 

Név: …………………Dr. Sailer Kornél……………… születési év: 1951…… 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okl. fizikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1976 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, TTK, Elméleti Fizikai Tanszék, prof. emeritus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 
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tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

DSc (fizikai tudományok) 2000 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Kisérleti fizika 2. (elektromosságtan), Mechanika, Elektrodinamika, Relativitáselmélet, Általános 

reltivitáselmélet,  Statisztikus fizika és termodinamika, Bevezetés a kvantumtérelméletbe, Szimmetriák 1, 2,  és 

kapcsolódó számolási gyakorlatok; 41 év  

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

1. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 
K. Sailer, B. M\"uller, W. Greiner, Hadronic Matter in the String Model, 

In „Quark Gluon Plasma”  ed. by R. C. Hwa, (World Sci., Singapore, 1990) 299. 
 

J. Polonyi, K. Sailer, Renormalization group in the internal space, 
       Phys. Rev. {\bf D71} (2005) 025010, arXiv:hep-th/0410271 

 

 
 S. Nagy, K. Sailer,  Interplay of fixed points in scalar models, 
Int. J. Mod. Phys. A 28, 1350130 (2013) 

 
 Z. Péli, S. Nagy, and K. Sailer, Phase structure of the O(2) ghost 
 model with higher-order gradient term, 
Phys. Rev. D 94, 065021 (2016), arXiv:1605.07836 [hep-th]  
 
Z. Péli, S. Nagy, and K. Sailer  Triple point in the O(2) ghost model with higher-order gradient term, 
Phys. Rev. D 94, 065037 (2016), arXiv:1608.02080 [hep-th]  

2. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

90 tud.publ.,  438 független hivatkozás, 6 PhD témavezetés (+1 folyamatban) 

 

Fizikus Bsc: 5/0/0   Osztatlan tanári: 5/0/0       

 

Név:   Dr. Schram Zsolt születési év:  1959 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles fizikus, KLTE, 1983 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Fizikai Intézet – egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével, egyéb címek) 

PhD (fizikai tud.) 1987. 

CSc (fizikai tud.) 1999. 

dr. habil (fizikai tud.) 2003. 

az eddigi oktatói tevékenység  

Kísérleti Fizikai tanszék (1983-88): 
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Kísérleti fizika I-II számolási gyakorlatok, Kísérleti fizika I-II előadás demonstrátor, Demonstrációs 

laboratóriumi gyakorlatok, Radioaktív laboratóriumi gyakorlatok, Kísérleti magfizika előadás (összesen 

30 féléves szemeszter kurzus) 

Elméleti Fizikai tanszék (1989- ): 

Relativitáselmélet, Mechanika I-II, A légköri folyamatok dinamikája I-II előadások, Mechanika, 

Elektrodinamika, Kvantummechanika számolási gyakorlatok, Elméleti fizikai szeminárium, Bevezetés 

a rácstérelméletbe speciálkollégium, Nyári szakmai gyakorlat, Relativitáselmélet előadás angol nyelven 

(összesen több, mint 120 féléves szemeszter kurzus) 

Diplomamunka és PhD témavezetés (összesen 7 fő) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

u) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények 

 

1. Biró TS, Jakovác A, Schram Z: Nuclear and Quark Matter at High Temperature, Eur.Phys.J. 

A53 (2017) 52 

2. Biró TS, Schram Z: Non-extensive entropic distance based on diffusion: Restrictions on 

parameters in entropy formulae, Entropy 18: (2) Paper 42. (2016) 

3. Biró T S, Gyulassy M, Schram Z: Unruh gamma radiation at RHIC?, Phys.Lett. B708 (2012) 

276-279 

4. A Hart, B Lucini, Z Schram, M Teper: Vortices and confinement in hot and cold D=(2+1) 

gauge theories, JHEP 0006 (2000) 040 

5. Z Schram, M Teper: Identifying monopoles on a lattice, Phys.Rev. D48 (1993) 2881-2890 

 

v) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

49 tudományos közlemény, 39 tudományos előadás, több mint 30 nemzetközi  

és 6 hazai konferencián történő részvétellel, ~170 független hivatkozás 

2002 Békésy György posztdoktori ösztöndíj 

1999 Bolyai János kutatói ösztöndíj 

1992 Royal Society Hungarian postdoctoral fellowship (Oxford University)  

1983 KLTE TTK Emlékérem 

 

FizBSc 3/34/0 

 

 

Név: Dr. Várnagy Katalin születési év: 1961 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Okleveles matematika-kémia szakos középiskolai tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem (jelenlegi Debreceni 

Egyetem), 1985 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék – egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

MTA doktora (kémia) 2014 

az eddigi oktatói tevékenység  
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oktatott tárgyak: általános kémia, szervetlen kémia, analitikai kémia, bioszervetlen kémia 

oktatásban töltött idő: 30 év 

oktatás idegen nyelven: Bioinorganic chemistry lecture (chemistry MSc) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

w) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

1. M. Raics, N. Lihi, A. Laskai, C. Kállay, K. Várnagy, I. Sóvágó, Nickel(II), zinc(II) and 

cadmium(II) complexes of hexapeptides containing separate histidyl and cysteinyl binding sites. 

New J. Chem., 40:(6) pp. 5420-5427 (2016) 

2. I. Sóvágó, K. Várnagy, N. Lihi, Á. Grenács, Coordinating properties of peptides containing histidyl 

residues, Coord. Chem. Rev.327-328, pp. 43-54 (2016) 

3. Á. Dávid, C. Kállay, D. Sanna, N. Lihi, I. Sóvágó, K. Várnagy, Potentiometric and spectroscopic 

studies on the copper(II) complexes of rat amylin fragments. The anchoring ability of specific 

noncoordinating side chains, Dalton Trans. 44:(39) pp. 17091-17099 (2015) 

4. I. Sóvágó, C. Kállay, K. Várnagy, Peptides as complexing agents: Factors influencing the structure 

and thermodynamic stability of peptide complexes, Coord. Chem. Rev., 256:(19-20) pp. 2225-2233 

(2012) 

5. S. Timari, R. Cerea, K. Várnagy, Characterization of CuZnSOD model complexes from a redox 

point of view: Redox properties of copper(II) complexes of imidazole containing ligands, J. Inorg. 

Biochem., 105:(8) pp. 1009-1017 (2011) 

 

x) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

szakmai eredmények: Eddig megjelent 71 közlemény, könyvfejezet nemzetközi folyóiratban (897 

független hivatkozás, össz IF: 152.85), 44 előadás és 62 poszter hazai és nemzetközi konferencián 

témavezetés (TDK  (22), szakdolgozat/diplomamunka (67), PhD értekezés (2+3 folyamatban) 

oktatásszervezés: tanszéki, intézeti oktatás felelős 

tehetséggondozás, beiskolázás: TTK tábor szervezésében, beiskolázási programokban való 

részvétel, középiskolás szakkör vezetése 

 

Név: Tomán János születési év: 1987 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles anyagkutató (Anyagtudomány MSc), Debreceni Egyetem, 2013 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem Szilárdtest Fizikai Tanszék - egyetemi tanársegéd 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Matematika 1. gyakorlat (1 félév) 

Műszaki képfeldolgozás Labview-al (1 félév)  

Környezetanalitikai fizika labor (1 félév) 

Számítógépes modellezés (1 félév) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  
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y) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Tomán JJ, Schmitz G, Erdélyi Z 

Linear-parabolic transition in reactive diffusion – a concept of kinetic modelling 
COMPUTATIONAL MATERIALS SCIENCE xxx (2017) /Publikálásra elfogadva/ 

Tomán J, Iguchi Y, Gajdics B 

Investigation Kirkendall Effect in Thin Films 

DEFECT AND DIFFUSION FORUM 369: pp. 36-41. (2016) 

Erdélyi Z, Pasichnyy M, Bezpalchuk V, Tomán JJ, Gajdics B, Gusak AM 

Stochastic kinetic mean field model 

COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 204: pp. 31-37. (2016) 

Parditka B, Tomán J, Cserháti C, Jánosfalvi Zs, Csik A, Zizak I, Feyerherm R, Schmitz G, Erdélyi Z 
The earliest stage of phase growth in sharp concentration gradients 
ACTA MATERIALIA 87: pp. 111-120. (2015) 

Tomán J, Cserháti C, Iguchi Y, Jánosfalvi Z, Erdélyi Z 
Investigation of the role of vacancy sources and sinks on the Kirkendall-effect on the nanoscale 

THIN SOLID FILMS 591: pp. 363-367. (2015) 

 

 

z) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

 

 

 

Név: Tóth László Zoltán születési év:1989 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. anyagkutató, DE, 2013 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE TTK Fizikai Intézet – egyetemi tanársegéd  

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

2016/2017. tanév: 

Mechanikai és hőtani mérések 1, 2 (TFBL0501, TFBL0502, T_F1551) 

Optikai mérések 1, 2 (TFBL0503, TFBL0504, T_F1552) 

Bevezetés a fizikába (TFBE3101, TFOE3101) 

Fizika (GYFIZ01G1) 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

aa) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
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L. Z. Tóth, S. Szabó, L. Daróczi, and D. L. Beke: Calorimetric and acoustic emission study of martensitic 

transformation in single-crystalline Ni2MnGa alloys., Phys. Rev. B 90, 224103. (2014.) 

 

L. Daróczi, Sz. Gyöngyösi, L. Z. Tóth and D. L. Beke: Jerky magnetic noises generated by cyclic deformation of 

martensite in Ni2MnGa single crystalline shape memory alloys. Applied Physics Letters 106(4): p. 041908. 

(2015.) 

L. Daróczi, Sz. Gyöngyösi, L. Z. Tóth and D. L. Beke: Effect of the martensite twin structure on the deformation 

induced magnetic avalanches in Ni2MnGa single crystalline samples. Scripta Materialia 114: p. 161-164. (2016.) 

M. K. Bolgár, L. Z. Tóth, L. Daróczi and D. L. Beke: Thermal and acoustic noises generated by 

austenite/martensite transformation in NiFeGaCo single crystals. Journal of Alloys and Compounds 658: p. 29-35. 

(2016.) 

 

L. Z. Tóth, L. Daróczi, S. Szabó and D. L. Beke: Simultaneous investigation of thermal, acoustic and magnetic 

emission during martensitic transformation in single crystalline Ni2MnGa, Physical Review B 93 144108. (2016.) 

 

 

bb) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

 

 

 

Név: Trócsányi Zoltán születési év: 1961 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizikus, Kossutth Lajos Tudományegyetem, 1985 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem, TTK, Fizikai Intézet, Kísérleti Fizikai Tsz.   -   egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizikai tudományok 1990), DSc (fizikai tudományok) 2001, MTA rendes tagja (Fizikai Osztály, 2013) 

az eddigi oktatói tevékenység  

35 év oktatói tapasztalat: alapozó fizika tárgyak (Mechanika, Hőtan, Elektromosságtan, összesen 56 félév), 

Kvantummechanika (3 félév), Kvantumtérelmélet (2 félév), Világegyetem története (8 félév),  Perturbatív QCD (8 

félév) Standard modell (6 félév) előadása, gyakorlatok vezetése 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

cc) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

1. Demény András, Erostyák János, Szabó Gábor, Trócsányi Zoltán: Fizika I, egyetemi tankönyv, 

Nemzeti Tankönyvkiadó, 2005 

2. Trócsányi Zoltán: A világegyetem története, elektronikus egyetemi jegyzet  

3. Stefano Catani, Stefan Dittmaier, Michael H. Seymour, Zoltan Trocsanyi: The Dipole 

formalism for next-to-leading order QCD calculations with massive partons, Nucl.Phys. B627 

(2002) 189-265. 

4. Zoltan Nagy, Zoltán Trócsányi: Next-to-leading order calculation of four jet observables in 

electron positron annihilation, Phys.Rev. D59 (1999) 014020 

5. Zoltan Nagy, Zoltán Trócsányi: Multijet cross-sections in deep inelastic scattering at next-to-
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leading order,  Phys.Rev.Lett. 87 (2001) 082001 

dd) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

MTA Akadémiai díja, MTA Fizikai díja, Eötvös Loránd Fizikai Társulat Marx György Nívódíja, 

Debrecen Város Hatvani István díja, Debreceni Területi Akadémiai Bizottság Pro Regione díja 

 

Név: Váradiné Szarka Angéla születési év: 1962 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége  

okl. mechatronikai mérnök, SzTANKIN, Moszkva, 1985. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE TTK, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD, 1998 

dr.habil, 2011 

az eddigi oktatói tevékenység  

1991-től egyetemi oktató, 2012-től a Debreceni Egyetemen 

Bevezetés a méréstechnikába, Bevezetés a LabView programozásba, Méréstechnika, Számítógépes mérés és 

folyamatirányítás, angol és magyar nyelven 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

ee) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 
1. Unhauzer A , Szarka AV: New approach for power profile determination of remote controlled electrical consumers. 

MEASUREMENT 50: pp. 381389. (2014) 

2. Batorfi R , Szarka AV: Parameter identification of electrical power quality by a new synchronisation method and an 

innovative measuring instrument. MEASUREMENT 46:(1) pp. 697709. (2013) 

3. Bátorfi Richárd , Váradiné Szarka Angéla: Nagypontosságú villamos hálózati minőségvizsgálat új szinkronizáló eljáráson 
alapuló mérőberendezéssel. ELEKTROTECHNIKA 105:(4) pp. 59. (2012) 

4. Szarka A V: Measuring harmonic distortion in electrical power networks New approach. MEASUREMENT 43:(10) 

pp.6281635. (2010) 
5. Kovacs E , Varadine A S: Investigation of LED street lighting's disturbances. SPEEDAM 2010. International symposium 

on power electronics, electrical drives, automation and motion. IEEE, 2010. pp. 18081811. (ISBN:9781424449866) 

 

ff) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 
Tanszékvezető Debreceni Egyetem, TTK, Fizikai Intézet, Villamosmérnöki Tanszék: 2014 – 2017 

Szakfelelős BSc villamosmérnöki szak, DE: 2012-2017 

Kutatás szervező MLR-RET, 2005-2009, Miskolci Egyetem 
Dékánhelyettes 2001- 2005 Miskolci Egyetem 

OTDK helyezések 2007-2017 között: 1 db 1. helyezés; 2 db 2. helyezés; 2 db 3. helyezés 

PhD témavezetés 2007 – 2017 között: 3 lezárt sikeres fokozatszerzés, 2 folyamatban lévő. 

Nemzetközi (EU) projekt irányítás: 3 lezárt TEMPUS és 2 Phare a Miskolci Egyetem, 1 folyamatban lévő Danube 
Transnational Programme. 

K+F projekt irányítás: 12 lezárt Miskolci Egyetemen; 1 lezárt és 2 folyamatban lévő a Debreceni Egyetemen 

 

 

Név: Dr Vibók Ágnes születési év: 1962 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl..fizikus, KLTE, 1985 
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jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Elméleti Fizika Tsz. egyetemi docens, egyetemi tanár 

KLTE, TTK, Elméleti Fizika Tsz.   -   egyetemi tanárseged, adjunktus, majd docens 

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés 

címe is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); 

a tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 DSc (fizika 2002), CSc (PhD) (fizika 1990)  

az eddigi oktatói tevékenység  

oktatott tárgyak: elektrodinamika, villamosságtan, atom- és molekulafizika 

oktatásban töltött idő: 32 év  

PhD témavezető: eddig 4 hallgató szerezte meg a PhD fokozatot. 

PhD kurzusok: elméleti atom- és molekulafizika, atomfizika 1. és 2. 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

3. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

A. Csehi, L. Illés, G. J. Halász, and Á. Vibók:  

The effect of chemical substituents on the functionality of a molecular switch system: a theoretical 

study of several quinoline compounds. Phys. Chem. Chem. Phys 15, 18048 (2013). 

 

G. J. Halász, Á. Vibók, N. Moiseyev and L. S. Cederbaum:  

Nuclear wave packet quantum interference in the intense laser dissociation of the D + 2 molecule. 

Phys. Rev. A. 88, 043413 (2013). 

 

A. Perveaux, D. Lauvergnat, B. Lasorne, F. Gatti, M. A. Robb, G. J. Halász, and Á. Vibók:  

Attosecond electronic and nuclear quantum photodynamics of ozone: time-dependent Dyson 

orbitals and dipole. J. Phys. B. 47, 124010 (2014). 
 

G. J. Halász, A. Csehi, Á. Vibók and L. S. Cederbaum:  

The Influence of Light-Induced Conical Intersection on the Photodissociation Dynamics of D + 2 

from Single Vibrational Levels. J. Phys. Chem. A. 118, 11908 (2014). 
 

A. Csehi, G. J. Halász, L. S. Cederbaum and Á. Vibók:  

Photodissociation of D + 2 induced by linearly chirped pulses. J. Chem. Phys. 143, 0143305 (2015). 

 

4. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

1989: MTA Ifjusági díj 

1996-1997: Magyary Zoltán posztdoktori ösztöndíj 

1998-2002:  Széchenyi Professzori ösztöndíj 

2006: L’Oréal-UNESCO, Nők a Tudományban díj 

  2013-2014  Szentágothai János Tapasztalt kutatói ösztöndíj 

2015- Scientific Reports szerkesztő bizottsági tag; 

2013  - Amerikai  Optikai Fizikai Társulat (OSA) tag; 

2013-17: Ügyvezető Bizottsági tag; COST action CM1204 (XUV/X-ray light and fast ions for ultra-

fast chemistry (XLIC); 

2010-14:  Ügyvezető Bizottsági tag; COST action  (RADAM, Radiation Damage in Biomolecular 

Systems); 

http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cp/c3cp52812j#!divAbstract
http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2013/cp/c3cp52812j#!divAbstract
http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.88.043413
http://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.88.043413
http://iopscience.iop.org/0953-4075/47/12/124010
http://iopscience.iop.org/0953-4075/47/12/124010
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jp504889e
http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jp504889e
http://scitation.aip.org/content/aip/journal/jcp/143/1/10.1063/1.4923441
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2009-12:Ügyvezető Bizottsági tag; COST action CM0702 (Chemistry with Ultrashort Pulses and 

Free-Electron Lasers: Looking for Control Strategies Throuh „Exact” Computations; 2001 - Interna-

tional Society for Theoretical Chemical Physics tag; 

 

Kredit felelős (szakon/intéznényben/máshol) 

FizBsc: 6/16/0 

FizMsc:10/16/0 

 

 

 

Név: Dr. Zilizi Gyula születési év: 1965 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. fizika-technika-számítástechnika szakos középiskolai tanár, KLTE 1989 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

Debreceni Egyetem TTK Kísérleti Fizikai Tanszék – egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizikai tudományok) 2002;      Dr. habil cím (fizika) 2016 

az eddigi oktatói tevékenység  

1990 óta folyamatosan végzett oktatói tevékenység fizikus, fizika tanári, fizika BSc és villamosmérnök 

BSc hallgatók számára magyar és angol nyelven.  Oktatott előadások: Analóg elektronika, Digitális 

elektronika, Digitális technika, Digitális számítógépek áramkörei, Alkalmazott elektronika, Mérés- és 

szabályozástechnika, Informatika. Laborgyakorlatok: Elektronikai mérések 1,2,3, Méréstechnika, Al-

kalmazott elektronika  

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

gg) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1. Motion of CMS detector and mechanical structures during Magnet Cycles and Stability Periods 

from 2008 to 2013 as observed by the Link Alignment System;  NUCLEAR INSTRUMENTS 

AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH A 813: pp. 36-55. (2016) 

2. Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC 

       PHYSICS LETTERS B 716:(1) pp. 30-61. (2012) 

3. D. Acosta, G. Zilizi et al.: Efficiency of finding muon track trigger primitives in CMS cathode 

strip chambers NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH A 

592 pp. 26-30 (2008)  

4. D. Acosta, G. Zilizi et al.: Design features and test results of the CMS endcap muon chambers 

NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH A 494:504-508 

(2002) 

5. B. Brinkley, J. Busenitz, Gy. Zilizi: Wire tension measurement using voltage switching.  

NUCLEAR INSTRUMENTS AND METHODS IN PHYSICS RESEARCH A 373 23-29 

(1996) 

 

b)  az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

- 27 év egyetemi oktatási tapasztalat  
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- 578 tudományos közlemény lektorált folyóiratokban (beleértve a sokszerzős 

publikációkat); összegzett impakt faktor 707; több mint 7000 független idézet 

- nemzetközi kutatócsoportokban szerzett elektronikai, méréstechnikai, hardver-és 

szoftverfejlesztési jártasság 

- 25 év tapasztalat részecskefizikai detektorok fejlesztésében és üzemeltetésében 

- jelentős szakmai hozzájárulás a CERN L3 és CMS kísérleteinek fejlesztéséhez 

 

 

Név: Dr. Gaál István születési év: 1960 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

Okleveles matematikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1984 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, Matematikai Intézet, egyetemi tanár 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

egyetemi doktor (1987), kandidátus (1990), PhD (1995), habilitáció (1998), MTA doktora (2003) 

az eddigi oktatói tevékenység 

Végzésem (1984) óta az Algebra és Számelmélet Tanszéken dolgozom, algebrai és számelméleti elő-

adásokat tartottam, elsősorban Lineáris algebrából; kutatási területemhez kapcsolódó speciálkollégiu-

mokat tartottam, minden évben 2-4 szakdolgozatot/diplomamunkát vezetek; eddig 3 hallgatóm szerzett 

PhD címet témavezetésemmel, a negyedik fokozatszerzés folyamatban van. 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos szak-
mai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi hozzá-

járulásnak tekint. 

1) Gaál István: Calculating "small" solutions of relative Thue equations, 

EXPERIMENTAL MATHEMATICS 24(2014), 142-149. 

2) Gaál István, Petrányi Gábor: Calculating all elements of minimal index in the 

infinite parametric family of simplest quartic fields, CZECHOSLOVAK 

MATHEMATICAL JOURNAL 64 (2013),  465-475. 

3) Gaál István : Diophantine Equations and Power Integral Bases, Boston; Basel; 

Berlin: Birkhauser Boston (2002). 

4) Michael Pohst, Gaál István, Pethő Attila, Simultaneous representation of integers 

by a pair of ternary quadratic forms, JOURNAL OF NUMBER THEORY 57 

(1995), 90-104. 

5) Gaál István, Nicole Schulte, Computing all power integral bases of cubic fields, 

MATHEMATICS OF COMPUTATION 53(1989), 689-696. 

6)  
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 további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 eddig megjelent 75 cikkemre és 1 monográfiámra (multiplicitással számolva) 280 

hivatkozást kaptam.  

 Eredményeimről konferenciákon és meghívásra 83 alkalommal tartottam előadást (melyek 

közül számos nemcsak 15-30 perces ismertetés, hanem 60 perces előadás volt.) 

 1991 november és 1993 április között az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjasa 

voltam Düsseldorfban, M.Pohst professzor mellett.  

 Szerkesztő bizottság tagja vagyok az alábbi folyóiratoknál: Publicationes Mathematicae, JP 

Journal of Algebra and Number Theory, Acta Mat. Acad. Paed. Nyiregyhasiensis 

 1997 óta szerkesztőként vezetem a Zentralblatt für Mathematik referáló folyóirat debreceni 

(magyar) egységét 

 1984: Rényi Kató Díjat kaptam 

 1988: Grünwald Géza Emlékdíjban részesültem 

 1992: Akadémiai Díjat kaptam (megosztva) 

 1998-2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesültem 

 2012: Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar Díszérmét nyertem el 

 

 

az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 1993-98 között a Matematikai és Informatikai Intézetben a Matematikai Szakbizottság 

elnöke ill. igazgatóhelyettes voltam. 

 1998-2004 között a TTK oktatási dékánhelyettese voltam. 

 2004-2010 között a TEK oktatási és tanárképzési elnökhelyettese voltam. 

 2010-2014-ig a Tudományegyetem Karok elnöke és rektorhelyettes voltam 

 2014-2015-ig rektorhelyettes voltam 

 2005-2016 között az Algebra és Számelmélet Tanszék vezetője voltam 

 2003 és 2006 között vezettem azt az országos konzorciális szakmai bizottságot, melynek 

feladata a matematika alapképzési szak, a matematikus és alkalmazott matematikus 

mesterképzési szak intézményközi konszenzussal történő kialakítása és megalapítása, 

valamint a tanári mesterképzési szak matematika szakmai moduljának kidolgozása volt. 

 Ügyvezető elnöke voltam a 2007. április 2-4 között Debrecenben megrendezett XXVIII. 

OTDK Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológia Szekciójának.  

 2008-2011-ig tagja voltam a Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképzési Bizottsága 

elnökségének, egy évig társelnök is voltam. 
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Név: Dr. Bessenyei Mihály születési év: 1975 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

Okleveles matematikus, Debreceni Egyetem, 2000. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD. (matematika, 2006); dr. habil. cím (2012). 

az eddigi oktatói tevékenység 

Demonstrátorként 1997-től, doktoranduszként 2003-tól, oktatóként 2004-től folyamatosan részt veszek 

az alábbi témakörök oktatásában és tananyag fejlesztésében: alapozó analízis; differenciál- és 

integrálszámítás; közönséges differenciálegyenletek elmélete; iteratív és topológikus fixponttételek; 

konvex analízis; ortogonális sorok; diszkrét matematika; elemi matematika; versenyfeladatok. 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 

hozzájárulásnak tekint. 

 M. Bessenyei and Zs. Páles, A contraction principle in semimetric spaces, J. 

Nonlinear Convex Anal., 18 (2017), 515–524. 

 M. Bessenyei, Nonlinear quasicontractions in complete metric spaces, Expo. Math., 

33 (2015), 517–525. 

 M. Bessenyei and P. Szokol, Separation by convex interpolation families, J. Convex 

Anal., 20 (2013), 937–946. 

 M. Bessenyei and Zs. Páles, Characterizations of higher-order monotonicity via 

integral inequalities, Proc. Royal Soc. Edinburgh Sect. A, 140 (2010), 723–736. 

 M. Bessenyei, The Hermite–Hadamard inequality in Beckenbach's setting, J. Math. 

Anal. Appl. 364 (2010), 366–383. 

 további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 26 megjelent vagy elfogadott nemzetközileg referált folyóiratcikk; 

 132 független idézet (MTMT szerint); 

 70 szakmai, döntő többségében angol nyelvű nemzetközi konferencia előadás; 

 33 tudománynépszerűsítő előadás; 

 részvétel 7 kutatási pályázatban; 

 Bsc, Msc, PhD témavezetés; 

 bírálói tevékenység nemzetközileg referált szakfolyóiratban; 

 referálói munka (Mathematical Rewievs, 2010-től, Zentralblatt 2008-tól); 

 helyi, regionális és országos versenyszervezés, feladatsor összeállítás; 

 Hajdú–Bihar Megyei Matematika Szakkör vezetése (2008–2011). 

az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 
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 2000: TTK Emlékérem, Kossuth Lajos Tudományegyetem TTK; 

 2003: ISFE-medál, ISFE Tudományos Bizottsága; 

 2005: Grünvald Géza Emlékérem, Bolyai János Matematikai Társaság; 

 2006: Posztdoktori ösztöndíj az Oktatási Minisztériumtól (1 év); 

 2010: Év Tudományos Publikációja Aranyérem, Debreceni Egyetem TTK; 

 2013: Alexits György díj, MTA Matematikai Tudományok Osztálya; 

 2013: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj a Magyar Államtól (1 év); 

 2014: Dékáni Dicséret a DE TTK Dékánjától. 

 

Név: Dr. Fazekas Borbála Andrea születési év: 1978 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

Matematikus, Debreceni Egyetem, 2002. 

Matematika tanár, Debreceni Egyetem, 2003 

Földrajz – informatika tanár, Debreceni Egyetem, 2004 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar, Matematikai Intézet, egyetemi tanársegéd 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD. (matematika, 2012); 

az eddigi oktatói tevékenység 

Demonstrátorként 2000-2002, doktoranduszként 2003-2004, oktatóként 2004-től folyamatosan részt 

veszek az alábbi tantárgyak oktatásában:  

Előadások: Parciális differenciálegyenletek, Fixponttételek, Gazdasági matematika, Függvényegyenle-

tek a közgazdaságtanban,  

Gyakorlatok: Bevezetés az analízisbe, Differenciál- és integrálszámítás, Többváltozós differenciál- és 

integrálszámítás, Közönséges differenciálegyenletek, Elemi matematika, Analízis számítógéppel, Kal-

kulus 1-2, Analízis 1-2, Komplex függvénytan 2, Variációszámítás, Parciális differenciálegyenletek, 

Perem- és sajátértékfeladatok  

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

 a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos szak-
mai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi hozzá-

járulásnak tekint. 

 B. Fazekas, M. Plum, C. Wieners, D: Enclosure for the Biharmonic Equation, DROPS (Dagstuhl 

Research Online Publication Server), Seminar 05391, http://drops.dagstuhl.de/protals/05391, 2006  

 B. Fazekas: Decision functions and characterization of their properties, Math. Inequal. Appl. 10, 29-

43, 2007 

 B. Fazekas: Computer-assisted enclosures for fourth order elliptic equations, Südwestdeutscher 

Verlag für Hochschulschriften, Saarbrücken, 2012 

 S. Nagy, B. Fazekas, L. Juhasz, K. Sailer: Critical exponents in quantum Einstein gravity, 

http://drops.dagstuhl.de/volltexte/2006/448/pdf/05391.FazekasBorbala.Paper.448.pdf
http://drops.dagstuhl.de/protals/05391
https://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Nagy_S/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Nagy_S/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Fazekas_B/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Juhasz_L/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Sailer_K/0/1/0/all/0/1
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Phys.Rev. D88 (2013) no.11, 116010, 2013 

 J. Kovacs, B. Fazekas, S. Nagy, K. Sailer: Quantum-classical transition in the Caldeira-Leggett 

model, arXiv:1603.07495, 2016 

 további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 6 független idézet (MTMT szerint); 

 8 szakmai nemzetközi konferencia előadás; 

 versenyszervezés 

 

Név: Dr. Novák-Gselmann Eszter születési év: 1984 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

Okleveles matematikus, Debreceni Egyetem, 2007. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD. (matematika, 2011) 

az eddigi oktatói tevékenység 

2005-től demonstrátorként, 2007-től PhD hallgatóként, 2009-től egyetemi tanársegédként, illetve 2013-

tól egyetemi adjunktusként az alábbi tárgyakat tartottam: 

Kalkulus 1. előadás és gyakorlat (Programtervező informatikus BSc) 

Kalkulus 2. előadás és gyakorlat (Programtervező informatikus BSc) 

Bevezetés az analízisbe gyakorlat (Matematika BSc) 

Differenciaszámítás előadás (Matematika BSc) 

Modern analízis 1. előadás és gyakorlat(Fizikus MSc) 

Modern analízis 2. előadás és gyakorlat (Fizikus MSc) 

Modern analízis 3. előadás és gyakorlat (Fizikus MSc) 

Applied Mathematics előadás (Computer Science and Information Technology MSc) 

Közönséges differenciálegyenletek alkalmazásai (Matematikus MSc) 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

5. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 
A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

 E. Gselmann, Notes on the characterization of derivations, Acta Sci. Math. (Szeged), 

78 no.1–2 (2012), 137–145. 

 E. Gselmann, Gy. Maksa, Some functional equations related to the characterizations 

of information measures and their stability, Handbook in Functional Equations: 

Stability Theory, Springer Optimization and Its Applications, Vol. 96, edited by 

https://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Kovacs_J/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Fazekas_B/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Nagy_S/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/find/hep-th/1/au:+Sailer_K/0/1/0/all/0/1
https://arxiv.org/abs/1603.07495
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Th. M. Rassias, 199-243, Springer Verlag, 2014. 

 E. Gselmann, Stability and information functions, Scholars' Press, Saarbrücken, 

2013. 

 E. Gselmann, On the discrete version of the wave equation, Aequationes 

Mathematicae, 89 (2015), no. 1 63-70. 

 E. Gselmann, Zs. Páles, Additive solvability and linear independence of the solutions 

of a system of functional equations, Acta Sci. Math. Szeged 82 (2016), no. 1-2, 101-

110. 

6. további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 Referált cikkek száma nemzetközi folyóiratban: 24 

  Referált cikkek száma konferenciakiadványban:  1 

  Referált idegennyelvű könyvfejezet: 1 

  Referált idegennyelvű könyv: 1 

  Független hivatkozások száma: 54 

  Idegennyelvű konferencia előadások száma:  6 

  Magyar nyelvű konferencia előadások száma: 5 

 BSc témavezetés: 1 

 DETEP témavezetés: 1 

 Egyetemi jegyzet: 8 

 Egyetemi példatár: 3 

 Folyóiratnál referáló: 11 folyóirat  

 Referáló folyóiratnál referáló: 2 referáló folyóirat  

 Hazai társszerzők száma: 5 (közös dolgozatok száma: 9) 

 Külföldi társszerzők száma: 3 (közös dolgozatok száma: 2) 

7. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 2007. TTK Emlékérem (adományozó: Debreceni Egyetem Természettudományi Karának 

Tanácsa)  

  2009. Universitas Alapítvány Díja (alapította a Kereskedelmi Bank Rt.) 

  2010. ISFE medál (adományozó: A 48. ISFE Tudományos Bizottsága) 

  2010. Patai László Alapítvány Díja (adományozó: Bolyai János Matematikai Társulat) 

  2011. Grünwald Géza Emlékérem (adományozó: Bolyai János Matematikai Társulat) 

  2015. TTK Kiváló Fiatal Oktatója (adományozó:  Debreceni Egyetem Természettudományi és 

Technológiai Karának Tanácsa) 

 Jelentősebb tudományos pályázatok: 

 Függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek OTKA kutatócsoport, tag,  

pályázati azonosító: K 111651, témavezető: Prof. Dr. Páles Zsolt 

 Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 

 Függvényegyenletek és -egyenlőtlenségek OTKA kutatócsoport, tag,  

pályázati azonosító: NK 81402, témavezető: Prof. Dr. Páles Zsolt 

 Biological and Mathematical Basis of Interaction Computing (BIOMICS), tag,  

projektvezető: Dr. Paolo Dini, kutatócsoport vezető: Dr. Horváth Gábor, pályázati azonosí-

tó: 318202 

 Szuperszámítógép, a nemzeti virtuális laboratórium, tag,  

pályázati azonosító: TÁMOP 4.2.2C-11/1/KONV-2012-0010, kutatócsoport vezető: Prof. 

Dr. Gaál István 

 Számok, Függvények, Egyenletek kutatócsoport, tag, pályázati azonosító: TÁMOP 

4.2.1./B-09/1/KONV-2010-0007, témavezető: Prof. Dr. Páles Zsolt 

 Tagságok: 

 DE TTK Kari Tanács, tag 

 DE TTK, Kari Tanulmányi Bizottság, tag 

 Debreceni Akadémiai Bizottság, Matematikai Szakbizottság, titkár 
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Név: Dr. Kapás Judit születési év: 1962 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles közgazda, 1985, Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

egyetemi tanár, intézetigazgató, Debreceni Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Közgazdaságtan Intézet, 

Mikro-és makroökonómia tanszék 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (közgazdaságtudomány, 2001) 

az eddigi oktatói tevékenység  

30 év oktatási tapasztalat 

Oktatott tárgyak: 

 alapképzés: Bevezetés a közgazdaságtanba, Mikroökonómia, Makroökonómia, Nemzetközi 

közgazdaságtan, Közösségi döntések elmélete, Proszeminárium, Szabályozásgazdaságtan 

 Mesterképzés: Haladó mikroökonómia, Vezetői közgazdaságtan, Szervezetek közgazdaságtana, 

Nemzetközi pénzügyek, Nemzetközi gazdaságpolitikák 

 Doktori képzés: Mikroökonómia, Intézményi közgazdaságtan 

Angol nyelvű oktatásban eltöltött idő: 10 év 

Oktatott tárgyak: 

 Alapképzés: Macroeconomics, Microeconomics, International economics, Reading and writing 

in economics and business, Proseminar 

 Mesterképzés: Advanced microeconomics, Managerial economics, International political eco-

nomy, Institutions in the world economy, International finance 

Oktatás külföldi intézményekben: 

 Mesterképzés: Entrepreneurship and the Firm (PPE kurzus, Cevro Institute, Prága) 

 Doktori képzés: Theory of the Firm (Prágai Közgazdaságtudományi Egyetem) 

 Alapképzés: International economics (Kozminski Egyetem, Varsó) 

 Vendégelőadó: Grand Rapids State University, Université d’Angers 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

hh) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

Kapás, J. (2013) Differences in Institutional and Developmental Paths Among Developed 

Countries: The Varieties of Capitalism. A Literature Review. In: Makó, Cs., Polónyi, I., Szanyi, M. 

(szerk.), Organisational Innovation and Knowledge Development: Institutions, Methodological 

Foundations and Empirical Evidences. Budapest: Új Mandátum Könyvkiadó, pp. 18-44. 

Kapás J., Czeglédi P. (2009) Economic Freedom and Development. Budapest: Akadémiai Kiadó 

Kapás, J. (2008) Industrial Revolutions and the Evolution of Firm Organization: An Historical 

Perspective. Journal of Innovation Economics, Vol. 1. No. 2. pp. 15-33. 

Kapás, J. – Czeglédi, P. (2008) Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati 

szervezetben. Nyugat- és kelet-közép-európai összehasonlítás. Közgazdasági Szemle, LV. évf. 4. 

szám, 308-332. o. 

Kapás, J. (2005) Towards an Understanding of the Variety of Firms. Acta Oeconomica, Vol. 55. 

No. 1. pp. 43-61. 
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ii) további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

Kutatási projektek vezetése 

A kultúra rétegei: Az intézmények, a gazdasági fejlődés vagy mindkettő meghatározói? Nemzeti 

Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, 2016-2020 

Az egyéni jogok és az informális intézmények szerepe a gazdasági fejlődésben. OTKA, 2011-2015 

Gazdasági szabadság és növekedés, OTKA Publikációs pályázat, 2008-2009  

Technológiai fejlődés és intézményi változás: kölcsönhatások és fejlődési irányok. OTKA, 2007-

2012 

Innováció és intézményrendszer – A múlt tanulságai és a jelen kihívásai. Jedlik Ányos Kutatási 

Pályázat, NKTH, 2007-2009 

Növekedés, intézményrendszer és piaci folyamatok. OTKA, 2005-2008 

 

jj) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2007-2010  

MAB Gazdaságtudományi Szakbizottság, tag (2007-2010) 

MTA Közgazdaságtudományi Bizottság, választott tag (2008-2011) 

Bolyai Plakett, 2006 (adományozó: Magyar Tudományos Akadémia) 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2002-2005 

Állami Eötvös Ösztöndíj, 2002 

Research Fellowship, International Centre for Economic Research, 2006, Torinó, Olaszország 

Research Scholarship, Indiana University, 2004, Kelly School of Business, IU, Bloomington, USA 

Magyar Ösztöndíj Bizottság államközi ösztöndíja, 2003, Univers Université catholique de Louvain 

Earhart Scholarship, Earhart Foundation, USA, 2003, Ronald Coase Institute Workshop 

 

 

Név: Dr. Muzsnay Zoltán születési év: 1968 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

matematika és kémia szakos tanár, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen. 1992 
matematikus, Paul Sabatier University, Toulouse, Franciaország, 1993,  

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet, egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD. (matematika, 1997); dr. habil. cím (2006). 

eddigi oktatói tevékenység 

Demonstrátorként 1990-től, doktoranduszként 1992-től, oktatóként 1997-től folyamatosan részt veszek 

az alábbi tárgyak oktatásában: kalkulus, analízis sokaságokon, Lie csoportok,  általános topológia, 

differenciálgeometria, lineáris algebra és analitikus geometria (Debreceni Egyetem) 

Francia nyelven: Analyse, Équations différentielles (Université Paul Sabatier, Toulouse, Franciaország), 

L'intégrabilité formelle des équations aux dérivées partielles, (Université Libanaise, Beirut, Libanon), 

Angol nyelven: College Discrete Mathematics, Mathematics I, II. (Debreceni Egyetem),  

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

8. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 
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szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

 J.Grifone, Z. Muzsnay: Variational Principles for Second-order Differential Equations,  

World Scientific, Singapore, 2000.  

 Finsler 2-manifolds with maximal holonomy group of infinite dimension Differential Geometry and 

its Applications, Vol. 39, 2015, Pages 1–9, 

 Projective Metrizability and Formal Integrability, Symmetry, Integrability and Geometry: 

Methods and Applications (SIGMA), 7, paper 114. p. 22, 2011,  

 Z. Muzsnay, P.T. Nagy: Finsler manifolds with non-Riemannian holonomy, Houston 

Journal of Mathematics, 38 no. 1, (2012) pp. 77-92.,  

 I. Bucataru, Z. Muzsnay: Sprays metrizable by Finsler functions of constant flag 

curvature Differential Geom. Appl. 31 (2013), no. 3, 405-415.  

9. további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 25 megjelent nemzetközileg referált folyóiratcikk; 

 179 független idézet (MTMT); 

 51 szakmai, döntő többségében angol nyelvű nemzetközi konferencia előadás; 

 4 tudományos projekt vezetője 

 részvétel 5 kutatási pályázatban; 

 Bsc, Msc, PhD témavezetés; 

 bírálói tevékenység nemzetközileg referált szakfolyóiratban; 

 nemzetközi konferencia szervezése 

 

10. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2002-2005. 

 Francia állami ösztöndíj, PhD, 1993-1997. 

 Francia állami ösztöndíj, DEA, 1992-1993. 

 MTA TMB ösztöndíj, 1992-1993. 

 Természettudományi Kar Emlékérme, KLTE, 1992. 

 Tempus ösztöndíj, 1990-1991. 

 Rényi Kató-emlékdíj, 1990. 

 OTDK első díj, 1990. 

 

Név: Dr. Páles Zsolt születési év: 1956 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve 

Okleveles matematikus, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1980;  

Okleveles angol-magyar (matematikus) szakfordító, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1986. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott! 

Debreceni Egyetem, Természettudományi és Technológiai Kar Matematikai Intézet, tanszékvezető egyetemi tanár; 

Debreceni Egyetem, Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola vezetője 2008-tól. 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

Egyetemi doktor (matematika, 1982); CSc (matematika, 1987); PhD. (matematika, 1997);  

DSc (matematika, 2001); dr. habil. cím (matematika, 2001); MTA levelező tagja (2016). 
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az eddigi oktatói tevékenység 

Demonstrátorként 1977-től, oktatóként 1980-tól folyamatosan részt veszek az alábbi témakörök 

oktatásában és tananyag fejlesztésében: alapozó analízis; differenciál- és integrálszámítás; közönséges 

differenciálegyenletek; iteratív és topologikus fixponttételek; konvex és nemsima analízis; ortogonális 

sorok és Fourier-sorok; mérték és integrálelmélet; funkcionálanalízis, nemlineáris funkcionálanalízis. 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata 

11. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció) 

A felsorolt publikációk közül aláhúzással emelje ki azokat, amelyeket a mesterképzés tudományos 

szakmai háttereként elvárt országosan (és nemzetközileg) elismert szakmai műhely(ek)hez való érdemi 
hozzájárulásnak tekint. 

 M. Bessenyei and Zs. Páles, Characterizations of higher-order monotonicity via 

integral inequalities, Proc. Royal Soc. Edinburgh Sect. A, 140 (2010), 723–736. 

 J. Brzdęk, J. Chudziak and Zs. Páles, A fixed point approach to stability of 

functional equations, Nonlinear Anal., Theory, Methods, Appl. 74(17) (2011), 6728–

6732.  

 T. Kiss and Zs. Páles, Implications between convexity properties of real functions, J. 

Math. Anal. Appl. 434(2) (2016), 193–210.  

 J. Makó and Zs. Páles, On approximately convex Takagi type functions, Proc. Amer. 

Math. Soc. 141 (2013), 2069–2080.  

 Zs. Páles and P. Pasteczka, Characterization of the Hardy property of means and the 

best Hardy constants, Math. Inequal. Appl. 19(4) (2016), 1141–1158.  

12. további tudományos kutatói, fejlesztői, alkotói, művészeti eredmények 

 216 megjelent, 2 elfogadott referált nemzetközi tudományos folyóiratcikk; 

 1750 független idézet (MTMT szerint); 

 275 szakmai, döntő többségében angol nyelvű nemzetközi konferencia előadás; 

 32 tudománynépszerűsítő előadás; 

 részvétel 11 kutatási pályázatban (ebből 5 alkalommal témavezetőként); 

 kb. 30 nemzetközi tudományos konferencia szervezése; 

 2003-tól az Alkalmazott Matematikai Lapok és 2008-tól az Aequationes Mathematicae 

nemzetközi folyóirat főszerkesztője; 

 9 további nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságának a tagja; 

 4 nemzetközi konferenciasorozat (DKWS, CIA, ISFE, ICFEI) tudományos tanácsának a tagja;  

 bírálói tevékenység nemzetközileg referált szakfolyóiratban; 

 referálói munka (Mathematical Rewievs, 1987-től; Zentralblatt, 1992-től); 

 Az MTA Doktori Tanácsának tagja 2017-től; 

 A Debreceni Akadémiai Bizottság alelnöke 2014-től; 

 A Debreceni Egyetem Professzori Klubjának alelnöke 2014-től; 

 Az OTKA Műszaki és Természettudományi Kollégiumának tagja 2016-tól; 

 A Bolyai János Kutatási ösztöndíj Kuratórium Szakértői Kollégiumának tagja 2016-tól; 

 50 BSc, MSc szakdolgozat és diplomamunka témavezetése;  

 9 PhD hallgató témavezetése (7 sikeresen védett doktorandusz); 

 megyei szintű matematikai versenyek szervezése, feladatsorok összeállítás; 

 Hajdú–Bihar Megyei Matematika Szakkör vezetése (1999–2002). 

13. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség 

 1980: Rényi Kató-emlékdíj (Bolyai János Matematikai Társulat); 

 1981: XV. OTDK Nívódíj; 
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 1983: Grünwald Géza-emlékérem (Bolyai János Matematikai Társulat); 

 1988: Miniszteri Dicséret (Oktatási Miniszter); 

 1992: Alexits György-díj (MTA Matematikai Tudományok Osztálya); 

 1992-1993: Humboldt-ösztöndíj (Alexander von Humboldt Stiftung); 

 1997-2000: Széchenyi Professzori Ösztöndíj; 

 1998: A lengyelországi Marek Kuczma-verseny 1. díja; 

 2000: Bolyai Farkas-díj (Arany János Közalapítvány); 

 2001-2003: Széchenyi István-ösztöndíj; 

 2002: Címzetes főiskolai tanár (Nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola); 

 2004: Akadémiai Díj (MTA Elnöksége); 

 2009: Szent-Györgyi Albert-díj (Oktatási Miniszter); 

 2011: Szele Tibor-emlékérem (Bolyai János Matematikai Társulat); 

 2013-2014: Szentágothai János-ösztöndíj (Nemzeti Kiválósági Program); 

 2014: Széchenyi-díj; 

 

Név: Dr. Egri Sándor József születési év: 1966 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okl. matematika – fizika szakos tanár, KLTE, 1991. 

okl. informatika tanár, DE, 2000 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Kísérleti Fizikai Tanszék tsz.   -   egyetemi docens 

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizikai tud.) 2007 

 

az eddigi oktatói tevékenység  

Kossuth Gimnázium: 1991-2000 

Debreceni Egyetem: 2000 -  

Méréstechnika - Bevezetés a méréstechnikába: 2000 - től 

Fizika I.-II. (Mérnöki fizika): 2000-től. 

Fizika szakmódszertan I-II: 2013-tól 

Számítógép a fizikaoktatásban: 2013-tól 

Introduction to measurement (angolul): 2010-től. 

Elektronika labor 2000-től 

Elemi fizika (2017-től) és Felzárkóztató elektromosságtan (2011-től) szabadon választható kurzusok 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

a, 
S Egri, L Kövér, W Drube, I Cserny, M Novák High-resolution KLM Auger spectra of Ni metal excited 
by X-rays Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 162 (3), 115-121 

http://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=N0n3ty4AAAAJ&citation_for_view=N0n3ty4AAAAJ:qjMakFHDy7sC
http://scholar.google.hu/citations?view_op=view_citation&hl=hu&user=N0n3ty4AAAAJ&citation_for_view=N0n3ty4AAAAJ:qjMakFHDy7sC
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S. Egri, L. Kövér, I. Cserny, M. Novák, W. Drube Analysis of KLL Auger spectra excited by X-rays 
from Ni and Cu metal surfaces, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B (2016), pp. 15 
 

Egri Sándor, Lóránt Szabó: Analyzing Oscillations of a Rolling Cart Using Smartphones and Tablets, 
The Physics Teacher 2015 53, 118 
 
S. Egri, L. Kövér, I. Cserny, M. Novák, W. Drube Analysis of KLL Auger spectra excited by X-rays 
from Ni and Cu metal surfaces, Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B  (2016), pp. 15-
20 
 

Ádám Péter, Egri Sándor, Elblinger Ferenc, Horányi Gábor, Simon Péter Fizika 9-10-11 Ofi 

kísérleti tankönyvek, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015 ISBN 978-963-682-855-4 

 

b, 

Science On Stage fesztivál országos döntője fődíj 2015 

 

 

Név: Ujvári Balázs születési év: 1977 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Debreceni Egyetem: 

2000 fizikus MsC 

2005 programozó matematikus BSc 

2006 közgazdász MSc 

2013 magyar – német BA  

2013 fizikus PhD 

 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE – Fizika Intézet – Kísérleti Fizika Tanszék   -   egyetemi adjunktus 

 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

Experimental Investigations of High Energy Particle Collisions at LEP and LHC,  

2013.11.13. 150/2013 PhD 

az eddigi oktatói tevékenység  

DE – Fizika Intézet – Kísérleti Fizika Tanszéken oktatott tárgyak (2008-tól) 

Informatika 1 előadás; Fizika 1 és 2 előadás; Introduction to informatics (angol) 

Számítógépes alapismeretek labor; Atomfizika és optika labor 1 és 2; Magfizika labor 1 és 2;  

Elektronika labor; Méréstechnika labor 1 és 2; Bevezetés az informatikába labor; Detektor szimuláció 

labor; Introduction to informatics lab (angol); 
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az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

kk) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 
Weighing the Neutrino, INT J MOD PHYS E 23: (1), 2014 

Physics and Astronomy (miscellaneous) 88/240 (Q2)  
Nuclear and High Energy Physics 30/60 (Q2)  

 
CMS structural equilibrium at constant magnetic field as observed by the link alignment system, 

NUCL INSTRUM METH A 675: 84-96, 2012 
Instrumentation 19/90 (Q1)  

Nuclear and High Energy Physics 27/60 (Q2)  

 
Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC, PHYS 
LETT B 716: (1) 30-61, 2012 

Nuclear and High Energy Physics 2/60 (Q1)  

 

 
Alignment of the CMS muon system with cosmic-ray and beam-halo muons, JOURNAL OF 

INSTRUMENTATION 5:, 2010 
Mathematical Physics 4/43 (Q1)  

Instrumentation 2/84 (Q1)  

 
Inclusive production of charged hadrons and jets in photon-photon collision at LEP2, NUCL PHYS 

B-PROC SUPPL 184: 117-120, 2008 
Nuclear and High Energy Physics 34/57 (Q3)   
 

ll) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

 

 

 

Név: …Dr. Gulácsi Zsolt……… születési év: …1955… 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

Fizikus és Fizikatanár, Bábes-Bolyai Tudományegyetem 1979 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

 DE TTK Elméleti Fizikai Tanszék  -   egyetemi docens 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

 PhD (Fizikai tudományok) 1985) , Dr. Habil (Fizikai Tudományok) 1995,  DSc (Fizikai tudományok) 2016) 

az eddigi oktatói tevékenység  

Egyetemi oktatásban töltött idő: 26 év;  Oktatott tárgyak: Fizikához kapcsolódó Bsc- és MSc-ben eddig 

18 kóddal ellátott tantárgyat oktatott  (Kvantummechanika I, II, Kvantummechanika Gyakorlat I, II, 

Statisztikus Fizika I,II, Kvantum Informatika, Kvantum Informatika Gyakorlat, Fázisátalakulások 

Elmélete I,II, Elméleti Szilárdtestfizika, Erősen korrelált rendszerek, Mágnesesség Elmélete, Elektronok 

Szilárd Testekben, Soktestprobléma , Green-függvényes módszer, Polarizációs folyamatok, Elméleti 

Fizikai Műhely). Ehhez még hozzáadódik a DE Fizikus Doktori oktatásban oktatott 11 kóddal ellátott 

tantárgy.   Oktatás idegen (angol) nyelven: DE: Kvantummechanika I,II; Külföldi intézményben angol 

nyelven:  Shenyang Kinai Nemzeti Labor (2016): 1 féléves kurzus: Fázisátalakulások Elmélete és 

Kritikus Jelenségek (2x 2 óra per hét, 12 hétig) . 
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az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

14. a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!),  

kutatási-fejlesztési, alkotói, művészeti eredmények: 

 

1. Zs.Gulácsi, A. Kampf, D. Vollhardt: Route to ferromagnetism in organic polymers,  

 Phys. Rev. Lett. 105, 266403 (2010). 

2. Zs. Gulácsi, A. Kampf, D. Vollhardt: Exact many-electron ground states on the diamond Hubbard 

Chain, Phys. Rev. Lett. 99, 026404 (2007). 

3. Zs. Gulácsi, D. Vollhardt: Exact insulating and conducting ground states of the periodic Anderson 

model in three dimensions, Phys. Rev. Lett. 91, 186401 (2004). 

4. Zs. Gulácsi, M. Gulácsi: Exact solution for a chainlike cluster growth model,  

Phys. Rev. Lett. 73, 3239 (1994). 

5. Zs. Gulácsi, M. Gulácsi: Theory of Phase Transitions in two dimensional systems, 

Advances in Physics 47, 1-89 (1998). 

 

15. az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

 

1. Román Tudományos Akadémia Fizika Díja 1985-re (Constantin Niculescu Díj). 

2. Az Amerikai Fizikai Társaság  „Matching Membership Programme” által kooptált tagja 1987-től. 

3. Alexander von Humboldt Kutatói Ösztöndíj Németországban: 1991-1992, RWTH-Aachen 

4. 1987-2000 időszakban, évente 2-9 hetes periódusra a Trieste-i Nemzetközi Elméleti Fizikai 

Központ meghívottja (ICTP, Olaszország);  

5. Első menetben kapott Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1997-2000); 

6.  Széchenyi István Ösztöndíj (2001-2003); 

7. Három alkalommal pályázat útján elnyert Humboldt Kutatói Ösztöndíj újranyítás 4,3,3 

hónapokra (2001, 2005, 2009); 

8. A Kinai Akadémia révén Kinai Nemzeti Labor (Shenyang) 3 hónapos meghívása (2016) kutatási 

kollaboráció és oktatás céljából (teljes költség Kinai részről történő fedezésével); 

9. Három alkalommal rendeztem Nemzetközi Öszi Iskolát Debrecenben szilárdtestfizika, konkréten 

erősen korrelált rendszerek területén. Ezen Iskolák teljes anyagát az angol Phil. Mag. Szakfolyóirat 

minden alkalommal  különszámban publikálta [Phil. Mag. 76, No:5 (pg. 695-858) (1997);  Phil. 

Mag. 81, No:10 (pg.1331-1627)(2001); Phil. Mag. 86, No: 13-14 (pg. 1789-2123)(2006)]. A 

szerkeztést, meghívott szerkesztőként, jómagam végeztem.  

 Az utolso 5 évben 17 alkalommal voltam meghívott előadó nemzetközi konferenciákon, nyári 

iskolákon külföldön. Pl. az utolso 12 hónapban:  3rd International Summer School on Exact and 

Numerical Models of Low Dimensional Quantum Structures, Ankara (Törökország), Aug. 16-24, 

2016;  International Workshop on Flatband Networks in Condensed Matter and Photonics, Center 

for Theoretical Physics and Complex Systems, Institute for Basic Science, Daejeon (Dél Korea), 

Aug. 28 – Szept 1, 2017. 

 A DE TTK Elméleti Fizikai Tanszék Elméleti Szilárdtestfizikai Kutatócsoportjának 1993-tól 

vagyok a vezetője.  Ezen kutatómunka eredményei: 35 DE hallgatókkal külföldi referált 

nemzetközi  szakfolyóiratban publikált cikk, 7 sikeresen védett Diplomamunka, 3 sikeresen védett 

PhD hallgató, OTDK: I. helyezés  2 személy, III. helyezés 2 személy; 4 hallgatók által elnyert 

külföldi ösztöndíj.    

12. Magyarországon 12 különböző kutatási szerződés témavezetője voltam (OTKA, FKFP, 

AKP,MKM, AMFK) és másik 3 kutatási szerződés résztvevő kutatója (OTKA, TAMOP). Ezen 

túlmenőleg, az utolsó periódusban 2 német kutatási szerződés névlegesen feltüntetett résztvevő 

kutatója voltam [SFB-484 (2000-2009), Transregio 80 (2010-2013)]. 

 

 

 

 

Név: Kovács Tamás György születési év: 1966. 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  
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okl. fizikus, KLTE, 1990. 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás 

jelölje azt az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

MTA Atomki   -   tudományos tanácsadó 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe 

is!), ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a 

tudományág és a dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (fizika) 1996.) , DSc (fizika 2004.),  dr. habil. (fizika, 2007) 

az eddigi oktatói tevékenység  

15  év angol és magyar nyelven, U. of Illinois at Urbana-Champaign, UCLA, PTE, DE 

az oktató szakmai/tudományos/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

 

16. Borsanyi et al. Nature 539 (2016) no.7627, 69-71 

17. Bruckmann et al. JHEP 1304 (2013) 112 

18. Giordano et al. Phys.Rev.Lett. 112 (2014) no.10, 102002 

19. Kovacs at al. Phys.Rev.Lett. 105 (2010) 192001  

20. Kovacs, Phys.Rev.Lett. 104 (2010) 031601.  
 

 

 

 

 

Név: Dr. Tircsó Gyula születési év: 1977 

felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, az oklevél kiállítója, éve  

okleveles vegyész és kémia tanár, Ungvári Nemzeti Egyetem, 1999 

jelenlegi munkahely(ek), a kinevezésben feltüntetett munkakör(ök), több munkahely esetén aláhúzás jelölje azt 

az intézményt, amelynek „kizárólagossági” (akkreditációs) nyilatkozatot (A) adott!  

DE, TTK, Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék - egyetemi adjunktus 

tudományos fokozat (PhD, CSc, DLA) (friss, 5 éven belül megszerzett PhD/DLA esetén az értekezés címe is!), 

ill. tudományos/művészeti akadémiai cím/tagság („dr. habil” cím, MTA doktora cím (DSc); a tudományág és a 

dátum megjelölésével), egyéb címek) 

PhD (kémia tudományok) 2007, habilitáció (kémiai tudományok) 2017 

az eddigi oktatói tevékenység  

A 2008/2009 I félévétől általános kémia (kémia, vegyészmérnök, biológia, környezettan és fizika BSc), szervetlen 

kémia (kémia és vegyészmérnök BSc), analitikai kémia (biológia BSc) szervetlen és analitikai kémia 

(gyógyszerész és vegyészmérnök BSc), ill. műszeres analitikai kémiai gyakorlatokat (kémia és vegyészmérnök 

BSc) tárgyakat oktattam magyar, ill. angol nyelven (a részletes listát mellékeltem). 

az oktató szakmai/kutatási tevékenysége és az oktatandó tárgy/tárgyak kapcsolata  

mm) a (szűkebb) szakterülethez kötődő publikációk (max. 5 jellemző publikáció!), kutatási-fejlesztési, alkotói, 

művészeti eredmények: 

1. Gyula Tircsó,* Martín Regueiro-Figueroa, Viktória Nagy, Zoltán Garda, Tamás Garai, Ferenc Krisztián Kál-

mán, David Esteban-Gómez, Éva Tóth, and Carlos Platas-Iglesias*: Approaching the Kinetic Inertness of 

Macrocyclic Gd3+-based MRI Contrast Agents with Highly Rigid Open-Chain Derivatives, Chem. Eur. J., 

2016, 22(3), 896-901. 

2. Aurora Rodríguez-Rodríguez, David Esteban-Gómez, Raphaël Tripier,* Gyula Tircsó*, Zoltán Garda, Imre 
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Tóth, Andrés de Blas, Teresa Rodríguez-Blas and Carlos Platas-Iglesias*: Lanthanide(III) Complexes with a 

Reinforced Cyclam Ligand Show Unprecedented Kinetic Inertness, J. Am. Chem. Soc., 2014, 136 (52), 

17954–17957. 

3. Federico A. Rojas-Quijano, Gyula Tircsó*, Enikő Tircsóné Benyó, Zsolt Baranyai, Huan Tran Hoang, Ferenc 

K. Kálmán, Praveen K. Gulaka, Vikram Kodibagkar, Silvio Aime, Zoltán Kovács, A. Dean Sherry*: Synthesis 

and Characterization of a Hypoxia Sensitive Probe for MRI, Chem. Eur. J. 2012, 18(31) 9669–9676. 

4. Gyula Tircsó, Enikő Tircsóné Benyó, Eul Hyun Suh, Paul Jurek, Garry E. Kiefer, A. Dean Sherry, Zoltán 

Kovács*: Synthesis of the (S)-2-(p-nitrobenzyl)-PCTA, a New Bifunctional Ligand for Radiopharmac-

hology: Equilibrium, Formation/Dissociation Kinetics of the Ln(III)[(S)-2-(p-Nitrobenzyl)-PCTA] comple-

xes, Bioconjugate Chem. 2009, 20(3), 565-575. 

5. Gyula Tircsó, Zoltán Kovács, A. Dean Sherry*: Equilibrium and Formation/Dissociation Kinetics of Some 

LnIIIPCTA Complexes, Inorg. Chem., 2006, 45(23), 9269-9280. 

A kutatócsoportunk kutatási profilját kelát alapú diagnosztikai (pl. Mágneses Rezonanciás Képalkotás (MRI), 

Pozitron Emissziós Tomográfia (PET) stb.), terápiás (pl. radioimmunoterápia) és teragnosztikai (a diagnosztikai 

és a terganosztikai modalitások „fúziója”) szerek tervezése, előállítása és jellemzése jelenti. Az MRI az 1980-as 

évek vége felé történt bevezetése óta az egyik legelterjedtebb (a röntgen és CT-tomográfia után) orvosi diagnosz-

tikai módszerrévé vált. A nagy volumenű gyakorlati alkalmazás napjainkra több olyan problémára világított rá, 

amelyek megoldása nem tűr halasztást. Pl. a jelenleg forgalomban lévő kontrasztanyagok Gd3+-ion komplexei, 

amelyek nagy volumenű alkalmazásának eredményeként folyamatosan nő a szennyvizek Gd-tartalma. Ez a diag-

nosztikai központok környezetében kimutatható a folyóvizekből/ivóvízből, tehát környezeti problémát generál. 

Sokkal komolyabb problémát jelentett viszont a 2000-es évek elején Nefrogén Szisztémás Fibrózis (NSF) néven 

ismertté vált betegség, amiért a csökkent vesefunkciójú páciensek esetében a szervezetből való lelassult kiürülés 

miatt a kontrasztanyagból (többnyire a nyíltláncú ligandumok komplexeiből) felszabaduló toxikus Gd3+-ion tehető 

felelőssé. Ezen problémák szimultán megoldását esszenciális (azaz a Gd3+-ionnál kevésbé mérgező) fémionokra 

alapozó ágensek jelentenék. Ezzel összhangban Mn2+-ion alapú kontrasztanyagok tervezésén, előállításán és vizs-

gálatán dolgozunk. Ebben a témában nyíltláncú ligandumokkal elért eredményeinkből szabadalmi bejelentést 

tettünk (Zs. Baranyai, Z. Garda, F. K. Krisztian, L. Krusper, Gy. Tircsó, I. Tóth, S. Ghiani, A. Maiocchi, 

WO2016135234 szabadalom, közzététel éve: 2016), amelyet a közelmúltban a Bracco Imaging Spa meg is vásá-

rolt, ami közelebb viheti a kutatásaink eredményeit a valós (in vivo) alkalmazás lehetőségéhez. Ugyanakkor a 

Gd3+-alapú MRI kontrasztanyagok toxicitása inert komplexek tervezésével és előállításával (azaz inertség „hango-

lásával”) is csökkenthető. Ilyen irányú kutatásokat is végzünk a csoportunkban (pl. 1 és 2. számú közlemények) 

amely kutatásokra a jövőben is komoly hangsúlyt kívánunk fordítani, mivel a relaxációs paraméterek tekintetében 

a Gd3+-ion még mindig a legjobb relaxációs ágens. 

nn) az eddig megszerzett szakmai jártasság, gyakorlottság, igazolható elismertség: 

A kutatócsoportunk kutatási profilja nyíltláncú és makrociklusos komplexképzők tervezése előállítása, és 

esszenciális, ill. diagnosztikai és terápiás szempontból értékes fémkomplexek fizikai-kémiai paramétereinek 

(stabilitás, képződés és bomláskinetikai viselkedés, szerkezet, stb.) a meghatározása köré épül. Ezen vizsgálatokra 

alapozva kellő ismeretekkel rendelkezünk az alapvető laboratóriumi műveletek megvalósítása tekintetében 

(oldatkészítés és standardizálás, a preparatív munka kapcsán, kristályosítás, szűrés, extrakció, kis és nagynyomású 

kromatográfiás elválasztási módszerek, stb.), a komplexek oldatbeli vizsgálatai kapcsán pedig a műszeres 

módszerek közül a (pH) potenciometria, UV-látható spektrofotometria, NMR spektroszkópia (1H, 17O, 31P,, stb.), 

ill. TD-NMR, ESI-MS stb. vizsgálati módszerek ismeretéire támaszkodunk a kutatómunkánk során. 

 

 

 

 



Bs-utmut ALAPKÉPZÉS  –  SZAKINDÍTÁS 
 

210  

II.5. Idegen nyelven is folytatandó képzés bemutatásához a képzésben résztvevő oktatók aktuális 

személyi-szakmai adatait (ld. II.4.) elegendő egyszer, magyar nyelven megadni, ha az egyidejűleg 

benyújtásra kerülő magyar nyelvű képzés beadványában már benne vannak.  

Az oktatók idegennyelv-tudása, idegen nyelvi előadó-képessége és oktatási gyakorlata bemutatását 

azonban külön kérjük az alábbiak szerinti bizonyító információkkal (nyelvvizsga szint, külföldi, adott 

nyelvterületi oktatási gyakorlat, hosszabb idejű, aktív, igazolt hallgatói tapasztalat; az adott idegen 

nyelven tartott konferencia előadások stb.):  

 

az idegen nyelvű képzésben 

résztvevő oktató  

neve 

tud. fok. 

/cím 
PhD/DLA/

CSc/ 

DSc/akad. 

munkakör 
ts./ adj./mo. 

e/f doc./ 

e/f tan./ 

tud. mts./ 
egyéb 

részvétel  

részben vagy egészben 
előadóképes idegennyelv-tudás  

bizonyítéka(i)293 
elméleti 

I/N 

gyak.-i  

I / N 

ismeret  

átadásában 

      

      

 

II.6. Nyilatkozatok  

 Az intézmény rektora által aláírt névsor az AT, AR és AE oktatókról (név, születési idő, FIR 

azonosító szám), mely tanúsítja, hogy minden felsorolt oktató a vonatkozó jogszabályi előírás294 

szerinti („kizárólagossági”) nyilatkozatot adott a FOI-nek. Ha az oktató nem szerepel a rektor által 

aláírt listán, akkreditációs szempontból nem vehető figyelembe! 

 Létesítés alatt álló intézmény vagy más okból történő „átlépés” esetében az átlépő szándék-

nyilatkozó295 oktató csak akkor vehető figyelembe akkreditációs szempontból, ha csatolják a 

korábbi/addigi intézménye rektorának nyilatkozatát, mely szerint a rektornak tudomása van arról, 

hogy az adott oktató ennek az intézménynek tett akkreditációs nyilatkozatát visszavonja/visszavonta.  

 Az intézményvezető szándéknyilatkozata arról, hogy biztosítja a fenti táblázatokban 

megnevezett oktatók foglalkoztatását a jelzett módon az intézményben az indítandó képzés egy teljes 

ciklusára, illetve gondoskodik a személyi feltételek bemutatott szakmai megfelelőségének 

fenntartásáról. 

 Az intézménnyel (köz)alkalmazotti jogviszonyban / munkaviszonyban) nem állók (pl. egyes 

AE, valamint a V oktatók) nyilatkozata arról, hogy vállalják a nevük alatt feltüntetett tantárgyak 

oktatását és az oktatási követelmények teljesítését. 

* * * 

                                                         
293 előadóképes idegennyelv-tudás bizonyítéka lehet: 

- anyanyelvként bírt nyelvtudás vagy 

- felsőfokú nyelvvizsga, – a csak gyakorlatot vezető oktatóknál elegendő középfokú –  vagy 

- legalább féléves, vagy rendszeres (felkéréses, meghívásos) külföldi, adott nyelvterületi oktatási, vagy 

- legalább 1 éves aktív, dokumentált hallgatói tapasztalat; vagy 
- legalább 6, az adott idegen nyelven tartott, MTMT-ben rögzített konferencia előadás 

294 NFtv. 26. § (3) Az oktató – függetlenül attól, hogy hány felsőoktatási intézményben lát el oktatói feladatot – az 

intézmény működési feltételei meglétének mérlegelése során, illetve a felsőoktatási intézmény támogatásának meg-

állapításánál egy felsőoktatási intézményben vehető figyelembe. Az oktató, írásban adott nyilatkozata határozza 

meg, hogy melyik az a felsőoktatási intézmény, amelyiknél figyelembe lehet őt venni.  
 

295 Átlépő szándéknyilatkozó az, aki egy adott FOI-ban A oktató, ugyanakkor más FOI által benyújtott szakindítási 

kérelemben úgy szerepel, mint aki ebben a másik intézményben szándékozik majd A oktató lenni. Ez esetben ehhez 

a beadványhoz kérjük csatolni a korábbi/addigi intézménye rektorának nyilatkozatát arról, hogy az illető oktató 

szándékáról tudomása van, az oktató neki adott nyilatkozata visszavonása megtörténik/megtörtént. 
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NYILATKOZAT 
 

Alulírott Prof. Dr. Szilvássy Zoltán a Debreceni Egyetem rektora aláírásommal 

tanúsítom, hogy a felsorolt valamennyi oktató a hatályos Ftv. 54.§ (5) 

bekezdése szerint az alábbi „kizárólagossági” nyilatkozatot tette: 

 

Ezennel nyilatkozunk, hogy a felsőoktatási intézmény (FOI) működési 

feltételeinek mérlegelése (az akkreditációs eljárás) során kizárólag a 

Debreceni Egyetem oktatójaként vegyenek figyelembe. Más felsőoktatási 

intézménynek hasonló nyilatkozatot nem adtunk és nem is adunk: 

Sorszám Alkalmazott nyomtatási neve Születési dátum Oktatási azonosító 

1 Dr. Bessenyei Mihály 1975-09-27 71953638856 

2 Dr. Csarnovics István 1986-04-05 71565086389 

3 Dr. Csehi András 1986-04-16 71564070849 

4 Dr. Cserháti Csaba 1963-12-18 71954256937 

5 Dr. Darai Judit 1957-10-07 71954136035 

6 Dr. Daróczi Lajos 1965-03-27 71953769615 

7 Dr. Egri Sándor 1966-09-18 71953746343 

8 Dr. Erdélyi Zoltán 1974-11-13 71953565034 

9 Dr. Erdélyiné Dr. Baradács Eszter Mónika 1974-03-02 71953564037 

10 Dr. Fazekas Borbála Andrea 1978-09-21 71521666457 

11 Dr. Gaál István 1960-12-17 71954219049 

12 Dr. Gulácsi Zsolt 1955-01-14 71953776834 

13 Dr. Kapás Judit 1962-03-21 71955304091 

14 Dr. Katona Gábor 1977-12-01 71958630592 

15 Dr. Kun Ferenc 1966-11-13 71953745032 

16 Dr. Muzsnay Zoltán 1968-06-05 71953761617 

17 Dr. Nagy Sándor 1975-04-25 71953643551 

18 Dr. Nagy Sándor Alex 1956-09-26 71953947898 

19 Dr. Nándori István 1973-09-08 71527595521 

20 Dr. Novák-Gselmann Eszter 1984-04-26 71521982250 

21 Dr. Oláh László 1967-03-05 71953729351 

22 Dr. Páles Zsolt 1956-03-06 71954122441 

23 Dr. Papp Zoltán 1959-05-15 71954230850 

24 Dr. Parditka Bence István 1985-05-08 71560181732 

25 Dr. Sailer Kornél 1951-09-25 71954071075 

26 Dr. Schram Zsolt 1959-07-17 71954231446 

27 Dr. Tircsó Gyula 1977-02-22 71521988094 

28   Tomán János 1987-11-16 71568098187 

29   Tóth László Zoltán 1989-03-08 71582419274 

30 Dr. Trócsányi Zoltán László 1961-08-11 71953415752 

31 Dr. Ujvári Balázs 1977-04-15 71521943243 

32   Váradiné Dr. Szarka Angéla 1962-07-14 71528790656 

33 Dr. Várnagy Katalin 1961-12-02 71954189600 

34 Dr. Vibók Ágnes 1962-03-20 71954191609 

35 Dr. Zilizi Gyula 1965-04-12 71954259723 
 

Debrecen, 2017. június 30. 
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……………………………… 

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán 

rektor 
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NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott Prof. Dr. Szilvássy Zoltán a Debreceni Egyetem rektora nyilatkozom, 

hogy a jelen kérelemben megnevezett oktatóknak a jelzett módon való 

foglalkoztatását biztosítom az intézményben az indítandó képzés teljes 

ciklusára és gondoskodok a személyi feltételek bemutatott szakmai 

megfelelőségének fenntartásáról. 

 

 

Debrecen, 2017. június 30. 

……………………………… 

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán 

rektor 
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III. A SZAKTERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEK 
 
A képzés tárgyi feltételei, a rendelkezésre álló infrastruktúra bemutatása:  

 Tantermek, előadótermek, laboratóriumok és eszközellátottságuk, műhelyek, gyakorlóhelyek: 

A képzés a Fizika Intézet másik 3 szakjával osztozik a meglévő területen. Két nagy (126 és 89) férőhelyes 

tanterem és 3-4 kisebb (20-40 fő), illetve 2-3 10 fő befogadására használható szemináriumi termünk van. 

két nagyobb, egyenként 30 fős, valamint 3 kisebb, egyenként 10 fős számítógépes terem áll 

rendelkezésre. Emellett viszonylag sok hallgatói és kutató laboratórium működik az Intézetben. A 15 

hallgató labor egyszerre 8-30 fő számára biztosít helyet. Az Intézet hallgatók által használt oktatási terei 

kb. 900m2-t foglalnak el. A kutatólaboratóriumok legnagyobb része gyakorlóhelyként is szolgál a 

hallgatók részére. Ezek között kell említenünk azokat a laborokat is, melyek nem az Intézet, hanem az 

MTA ATOMKI területén működnek, de az Intézet egyes tanszékeinek gondozásában működnek (pl. 

elektronmikroszkópos laboratórium, Közös Anyagtudományi laboratórium). Az Intézetben egy 

mechanikai műhely is működik, melynek feladata részben a laborok eszközállományának karbantartása. 

A laboratóriumok eszközellátottsága messze nem kielégítő, de folyamatosan próbáljuk emelni a 

színvonalat különböző pályázati bevételekből, illetve esetenként más források átcsoportosításával. Ez 

mind az elméleti orientáltságú mind a kísérletes, mind pedig a mérnöki szakjainkra igaz. Kiemelendő a 

PLC és FPGA laboratórium, valamint az elektronika oktatását szolgáló laboratóriumok, ahol a 

mérőeszközök mellett munkatársaink saját fejlesztésű eszközöket is használnak az oktatás javítására. 

 

Kísérleti Fizika Tanszék 

 

Demonstrációs laboratórium 1. 

Alapvető mechanikai és hőtani kísérletekkel ismerkednek meg a hallgatók. Fontosabb eszközök: 

légpárnás asztal, sínek, időmérőkkel, beépített fénykapukkal. ultrahangos helyzetérzékelő, Vektor-scope. 

UH-os adó-vevő készülék. Pohl-inga. Qincke-fele rezonancia cső, szélcsatorna, fénysebesség- mérő 

készülék, kaloriméterek, Joule-Thomson készülék. 

Demonstrációs laboratórium 2. 

Alapvető elektromágnességtani és atomfizikai kísérletekkel meg a hallhatók. Fontosabb eszközök: 

Digitális multiméterek, kisfeszültségű tápegységek, nagyfeszültségű tápegységek, CASSY rendszer, plug-

in elemek készlete a rendszerhez, PC-k, oszcilloszkópok, függvénygenerátorok, finomnyaláb-cső az e/m 

méréséhez, fotoelektromos fej az e/h méréséhez, mikrohullámú berendezés, elektromos teljesítménymérő, 

PASCO optikai készlet, spektrállámpák tápegységgel (Cd, Hg, Na), optikai elemek: rács, rések, 

polarizátorok, lencsék, PASCO árammérlegek, szenzorok, PICO digitális oszcilloszkóp, PC alapú 

adatgyűjtő és szenzorkészlet, ESR készülék, termosztát, szupravezető készlet. 

Elektronika 1. labor 

A labor alkalmas alap és haladó szintű analóg elektronikai laborgyakorlatok elvégzésére. Eszközök: 

kétcsatornás analóg oszcilloszkópok, digitális oszcilloszkópok, számítógépek, 4 csatornás digitális 

impulzusgenerátorok, digitális multiméterek, tápegységek, frekvenciamérők, ellenállásszekrények 

Elektronika 2. labor 

A labor alkalmas haladó szintű analóg elektronikai laborgyakorlatok és középfokú digitális elektronikai 

laborgyakorlatok elvégzésére. Eszközök: Kétcsatornás analóg oszcilloszkópok, többfunkciós 

mérőállomások (tápegység, jelgenerátor, potenciométerek, logikai kapcsolók és állapotjelzők, 7 

szegmenses kijelzők), analóg áramköri panelkészletek, digitális áramköri panelkészletek digitális 

multiméterek tápegységek (0-30 V), E&L Instruments MAT mérő és szenzormodulok, jelgenerátorok, 

számítógépek 

Hallgatói Számítógép Labor 

10 db számítógép 

National Instruments mérő és vezérlőkártyák 

Optikai és Atomfizikai Labor 

Mérőeszköz összeállítások laboratóriumi gyakorlatokhoz az optika és atomfizika területén: lézerek (gáz, 

szilárdtest), egyéb fényforrások, spektroszkópok, spektrométer, interferométerek, holografikus szett, 

száloptikai paraméterek vizsgálatára alkalmas mérőrendszer, rezgésszegény rendszerek, spektrállámpák, 

interferencia színszűrők, semleges intenzitás szűrők, optikai alkatrészek, elektromos és elektronikus 

mérőeszközök 

Magfizikai labor 1. 
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A mérések során a radioaktív bomlás statisztikai vizsgálatával, röntgen-analitikával, alfa- és gamma-

spektrometriával, szórásvizsgálatokkal foglalkoznak a hallgatók; megismerkedve félvezető és 

szcintillációs detektorokkal és az ezeket kiszolgáló elektronikus berendezésekkel. 

Magfizikai labor 2. 

A laboratóriumi munkák során a hallgatók a radioaktív bomlás, neutronszórás, gamma-gamma 

szögkorrelációs mérés, totális hatáskeresztmetszet mérés, a kozmikus sugárzás vizsgálatával ismerkednek 

meg. A mérésekhez sugárzásmérő detektorok, számlálók, tápegységek valamint NIM rendszerű 

elektronikák és számítógépbe helyezett analóg-digitális mérőkártyák szolgálnak. 

 

Szilárdtest Fizika Tanszék 

 

Mechanika és hőtani hallgatói laboratórium 

Mérőhelyek: távolság, tömeg. nehézségi gyorsulás, sűrűség, fajhő, felületi feszültség, párolgáshő, Young 

modulus, torziómodulusz, hang terjedési sebesség, hőmérséklet, hőtágulási együttható meghatározására.  

Optika laboratórium 

Mérőhelyek lencsék gyújtótávolságának meghatározására, lencsehibák mérésére, fotometriai mérésekre, 

mikroszkóp és távcső vizsgálatára, forgatóképesség, optikai aktivitás mérésére. fény hullámhossz 

mérésre, spektroszkópiai vizsgálatokra, törésmutató és diszperzió vizsgálatlára. 

Elektronikai és Digitális jelfeldolgozási laboratórium 

Számítógépes mérőhelyek száma: 10 egy mérőhelyhez tartozó HW felszerelés: oszcilloszkóp, 

jelgenerátor, tápegység, Digitális multiméter, számítógép+mérőkártya, Texas DSK-készletek, 

próbaáramkörök Szoftver: Labview, Code Composer Studio 

Elektron és atomi mikroszkópiás laboratórium 

Pászázó elektronmikroszkóp, transzmissziós elektronmikroszkóp, atomi erő mikroszkóp, optikai 

mikroszkóp, képfeldolgozó program. Szilárdtestfizika laboratórium Mágnesezettség 

hőmérsékletfüggésének vizsgálata, koercitív erő és hiszterézis mérése. Keménység és szakítószilárdság 

mérése. Differenciális termoanalízis alapjai. Ellenállás hőmérséklet függésének vizsgálata. Diffúzió 

mérése folyadékfázisban. Barkhausen zaj mérése 

Anyagtudományi laboratórium 

Magnetronos porlasztó, atomiréteg leválasztó berendezés (ALD), másodlagos semleges rész 

tömegspektrométer (SNMS), profilométer, hőkezelő kemencék, vákuumpárologtató, ívolvasztó, 

metallográfia 

 

Elméleti Fizika Tanszék 

 

Számítógépes tanterem 

2 terem, termenként 7 számítógéppel 

Szuperszámítógép laboratórium 
 

DE TTK – MTA ATOMKI Környezetfizikai Tanszék 

 

Környezetfizikai laboratórium 1. 

A laborban a hallgatók az alfa- és béta-sugárzás tulajdonságait, az időjárási folyamatokat, és a GPS 

alkalmazási lehetőségeit tanulmányozhatják. Az eszközök: 3 db Geiger-Müller csöves béta-számláló, 1 db 

szcintillációs alfa-számláló,1 db vákuumszivattyú, 1 db automata időjárás-monitor, 3 db asztali 

számítógép, 1 db kézi GPS készülék, 1 db trezor radioaktív sugárforrások tárolására. 

Környezetfizikai laboratórium 2. 

E laborban a hallgatók megismerkedhetnek a röntgen-spektrometria módszerével, a radon gáz és a radon 

bomlástermékei analitikájával levegőben, a környezeti gamma-dózis mérésével. Eszközök: 1db Si(Li) 

energia-diszperzív röntgen-spektrométer gerjesztő röntgenforrással, analizátorral és asztali 

számítógéppel; 1 db AlphaGuard PQ2000 (Genitron) automata radonmonitor; 1 db PRASSI 5S (Silena) 

automata radonmonitor; 2 db Geiger-Müller csöves béta-számláló; 1 db UMO LB123 hordozható 

gamma-dózismérő; 1 db aeroszol-mintavevő készülék; 1 db asztali számítógép. 

C-szintű izotóplaboratórium 

A labor alkalmas radiokémiai műveletek végzésére. Felszerelése: 1 db dupla elszívófülke; 1 db dupla 

mosogató; 1 db trezor radioaktív sugárforrások tárolására; 1 db Memmert szárítószekrény; 1 db 
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szabadtérre telepített Bitt RS03 automata gamma-dózismérő rendszer (OSJER); 2 db elektromos mérleg; 

1 db digitális PH-mérő; 1 db felületi sugárszennyezettség-mérő; 1 db aeroszol-mintavevő készülék; 1 db 

rázógép szitasorozattal. 

Alacsony hátterű kutató-oktató labor 

A laborban a hallgatók ismerkedhetnek az alacsony hátterű béta-számlálás és gamma-spektrometria, 

valamint az alfa-spektrometria módszereivel és alkalmazási lehetőségeivel. Eszközök: 2 db HPGe 

gamma-spektrométer (Ortec) alacsony hátteret biztosító védelemmel, analizátorral, asztali számítógéppel; 

1 db többkamrás, félvezető detektoros alfa-spektrométer analizátorral, asztali számítógéppel, 

vákuumszivattyúval; 1 db mintaváltós, alacsony hátterű béta-számláló asztali számítógéppel; 2 db Geiger-

Müller számlálócsöves béta-számláló. 

 

 Számítástechnikai, oktatástechnikai ellátottság: 

Két nagyobb, egyenként 30 fős, valamint 3 kisebb, egyenként 10 fős számítógépes terem áll 

rendelkezésre. Az egyetemi számítógépközpont gépein fut az oktatást segítő Moodle szerverünk, valamint 

a tanterem és laboratóriumi foglaltságot nyilvántartó szervereink. A szerverek üzemeltetését, oktatást 

segítő anyagokkal való feltöltését az Intézet oktatói végzik. 

 

Szoftverek: 

Ms Windows 10 Pro, Microsoft Office 2010, Labview2014, valamint egy 16 gépre szóló Matlab2007 

licence, továbbá célszoftverek különböző eszközök vezérlésére. 

 

Oktatástechnikai eszközök: 

Projektor 10 db 

Videokamera 2 db 

Digitális fényképező 6 db 

Digitális tábla 1db 

 

 Könyvtári ellátottság; a papíralapú, illetve elektronikusan elérhető fontosabb szakmai folyóiratok és 

a szak szempontjából fontos szakkönyvek könyvtári, ill. internetes elérhetősége, a könyvtár ezen 

adatait tartalmazó honlap címe 

A szakterület papíralapú könyvtári állományát elsősorban a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti 

Könyvtár (DEENK), valamint az ATOMKI könyvtára szolgáltatja. Az Egyetem által előfizetett 

elektronikus folyóiratok az Intézet bármely számítógépéről elérhetőek. Ezek közt a szakterület ismertebb 

folyóiratai és adatbázisai is megtalálhatóak. 

 

 A hallgatói tanulmányok eredményes elvégzését segítő további szolgáltatások, juttatások, a 

biztosított taneszközök (tankönyv, jegyzet ellátás stb.), mindezek az idegen nyelven folyó 

képzésben az adott idegen nyelvű anyaggal! 

A Debreceni Egyetem teljes képzési kapacitása természettudomány képzési területen Debrecen képzési 

helyen, nappali tagozaton 1657 fő. Ebből a TTK-ra eső rész a Debreceni Egyetem felosztása alapján még 

nem sikerült kiderítenem (? fő).  

 

A 2017 március 15-i hivatalos statisztika szerint a karnak: Anyagtudomány MSc képzésben 8 fő, Fizika 

BSc képzésben 51 fő, fizikus MSc képzésben 8 fő aktív hallgatója volt. 

 

Ezek alapján megállapítható́, hogy a szak indításához bőséges kapacitás tartalékkal rendelkezik a DE-

TTK. 

 

 Az oktatás egyéb, szükségesnek ítélt feltételei (ha vannak) 

 

 

 

 

IV. A KÉPZÉSI LÉTSZÁM ÉS KAPACITÁS 
 
A tervezett hallgatói létszám és annak indoklása 
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A szak indítását 30 fővel tervezzük kizárólag nappali munkarendben. 

 

A szak képzési és kutatási előzményei az intézményben. A fizika felsőfokú szinten történő oktatása 

Debrecenben az 1538-ban létrehozott Debreceni Református Kollégiumban kezdődött, ahol többek közt 

olyan tanárok működtek, mint Szilágyi Tönkő Márton, Segner János, Maróthy György és a legendás hírű 

Hatvani István. Az egyetem első fizikai intézete a 1923-ban létesült Orvosfizikai Intézet, amely 1950-ben 

a Természettudományi Karra került át, a továbbiakban Kísérleti Fizikai Intézet, illetve Tanszékként. Az 

Elméleti Fizika Tanszék 1949-ben, Budó Ágoston vezetésével indul. Az Alkalmazott Fizikai Tanszék, mai 

nevén Szilárdtest Fizikai Tanszék 1956-ban létesül. Az egyetemmel szorosan együttműködő 

Atommagkutató Intézet a Szalay Sándor vezetésével 1954-ben létrehozott kutatócsoportból alakult ki. A 

Debreceni Egyetem doktori iskolája az egyetem és az Atommagkutató Intézet együttműködésével 1993-

ban jött létre.  Az egyetemen kezdetben csak kétszakos tanárképzés – matematika-fizika és kémia-fizika – 

folyt. A fizikusok képzése 1954-ben indult el. A hallgatói létszámok fokozatosan felfutottak, és egyben új 

szakok is alakultak. A hatvanas-hetvenes évekre kialakult keretszámok az egyes szakokon átlagosan a 

következők voltak: matematika-fizika: 70, kémia-fizika: 20, fizikus: 15. Az elmúlt évek statisztikái 

tükrözik a fizika és a tanári pálya iránti érdeklődés csökkenését, és az informatikával kapcsolt szakok iránt 

megnövekedtet érdeklődést. 

 

A debreceni egyetemen, a fizika területén folyó oktató és kutatómunka tudományosan jól felkészült, 

hosszú oktatási tapasztalatokkal rendelkező szakember-gárdával folyik. A fizika tanszékeken 

felhalmozódott szakmai tudás, tapasztalat és nemzetközi kapcsolatrendszer a régió és az egyetem további 

fejlődése szempontjából is jelentős értékeket közvetít és hordoz. A debreceni fizika oktatás a kutató 

egyetem keretei közt működik, ahol az évek során a kutatási területek megújulva őrzik az oktatás kísérleti 

alapokon nyugvó, gyakorlatorientált jellegét. 

 

Az új típusú szakon végzők iránti regionális és országos igény prognosztizálása, a foglalkoztatási igény 

lehetőség szerinti bemutatásával/dokumentálásával. 

 

A DE-n végzett fizika szakos hallgatóknak korábban elhelyezkedési gondjai nem voltak. Szívesen látott 

munkatársak voltak a köz- és felsőoktatásban, kutatóintézetekben vagy az iparban, egészségügyben 

(Atomki, KFKI, BME, Egyesült Izzó (General Electric), Paksi Atomerőmű Rt, Medicor, kórházak, 

klinikák, közegészségügy, és az 1990 után létrejött nagyszámú számítástechnikai vállalkozásokban). Az 

elhelyezkedés a fenti területeken, valamint informatikai és számítógépes ismeretek alkalmazása területén 

ma sem jelent gondot.  

 

Az országos igények prognosztizálását segíti, hogy a felmérések szerint jelenleg a felsőoktatást műszaki 

vagy természettudományos diplomával befejező hallgatók aránya hazánkban rendkívül alacsony. Mivel a 

természettudományos – műszaki végzettségűek száma a régió versenyképességet alapvetően befolyásolja, 

az Európai Uniós és a hazai célkitűzések szerint is, legalább duplázni kellene az e területen felvett 

hallgatói létszámot. 

 

Az alapfokú fizika végzettséggel rendelkező hallgatók biztos természettudományos alapműveltségük, a 

kísérleti munkában szerzett jártasságuk és a tanulmányaik során megszerzett speciális ismereteik révén az 

ipari gyártási, minőségellenőrzési feladatok megoldására, felügyeletére alkalmasak, így szakemberként 

bármilyen műszaki, ipari, gazdasági területen elhelyezkedhetnek. Fizika alapképzettségük jó alapot jelent 

a további felsőfokú szakképzés megszerzéséhez. 

 

A képzésre épülő fizikus és anyagtudományi mesterszakok lehetőséget nyújtanak arra, hogy felsőfokú 

szakemberként a műszaki élet bármely területén alkotó módon tudják alkalmazni szélesebb tudásukat, így 

nagyobb kreativitást, problémamegoldó készséget kívánó műszaki tervezési feladatok megoldásába is 

bekapcsolódhassanak, egyénileg vagy csoportban kutatómunkát végezzenek. Tudásukat a doktori iskola 

keretében bővítve, és megismerkedve a kutatómunka gyakorlatával, felkészülhetnek az önálló kutatói 

pályára. 

 

A fizika szakos hallgatók részt vesznek a természettudományi kar tehetséggondozó programjaiban. A 

Tehetséggondozó programbizottság által az írásbeli felmérések és szóbeli elbeszélgetés alapján 
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kiválasztott hallgatók tutori segítséget kapnak képességeik kibontakoztatásához. Hasonlóan tutori segítést 

kapnak a Hatvani István kollégium hallgatói, akik számára előadásokat, nyelvi kurzusokat szervez és 

bemutatkozási lehetőséget is teremt a kollégium. A fizikus tudományos diákköri munkába akár már 

másodéves korban bekapcsolódhatnak a tehetséges fizikus hallgatók. A széles témaválaszték, amely a 

tanszékek kutatási profiljához kapcsolódik mindenféle érdeklődést kielégíthet. 

 

A tehetséges hallgatók számára megteremtjük a lehetőséget, hogy már az alapképzés szakaszában 

találkozzanak a fizika alkotó műveléséhez szükséges matematikai és elméleti módszerek eszköztárával is. 

Az alapfokú képzésben megjelenő tárgyak, kurzusok jól illeszkednek a fizikusi pálya sokféleségéhez, ahol 

az elméleti, kísérleti és gyakorlati irányultság egyaránt előnyösen hasznosítható.  

 

 

Az intézmény képzési kapacitása az érintett képzési területen, ill. szakon (OH adatok) 

A Debreceni Egyetem teljes képzési kapacitása természettudomány képzési területen Debrecen képzési 

helyen, nappali tagozaton 1657 fő. Ebből a TTK-ra eső rész a Debreceni Egyetem felosztása alapján még 

nem sikerült kiderítenem (? fő). 

 

A 2017 március 15-i hivatalos statisztika szerint a karnak: Anyagtudomány MSc képzésben 8 fő, Fizika 

BSc képzésben 51 fő, fizikus MSc képzésben 8 fő aktív hallgatója volt. 

 

Ezek alapján megállapítható, hogy a szak indításához bőséges kapacitás tartalékkal rendelkezik a DE-

TTK. 
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Csatolandó dokumentumok 

 

Az alapszaknak a miniszter által meghatározott, közétett képzési és kimeneti követelményei (KKK) 

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: fizika (Physics)  

 

2. Az alapképzési szakon szerezhető̋ végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő̋ 

megjelölése  

- végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat    

- szakképzettség: fizikus    

- a szakképzettség angol nyelvű̋ megjelölése: Physicist 

  

3. Képzési terület: természettudomány 

 

4. A képzési idő félévekben: 6 félév 

 

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő̋ kreditek száma: 180 kredit 

- a szak orientációja: elméletorientált (60-70 százalék) 

- a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit 

- a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 9 kredit 

 

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi 

besorolása: 441  

 

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák  

A képzés célja fizikusok képzése, akik a megszerzett ismeretek birtokában képesek tanulmányaikat a 

képzés második ciklusában folytatni, egyénileg és szervezett formában további tanulmányokat végezni. 

Alapszintű fizikai ismereteik, általános műveltségük, korszerű természettudományos szemléletmódjuk 

képessé teszi őket arra, hogy a műszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító, 

szervező részfeladatokat lássanak el. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. 

 

7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák  

7.1.1. A fizikus  

a) tudása  
- Ismeri a fizika alapvető összefüggéseit, törvényszerűségeit, és az ezeket alkalmazó matematikai, 

informatikai eljárásokat. 

- Ismeri a tudományos eredményeken alapuló fizikai elméleteket, modelleket. 

- Tisztában van a fizika lehetséges fejlődési irányaival és határaival. 

- Rendelkezik természettudományos alapismeretekkel és az erre épülő gyakorlat elemeinek 

ismeretével, és rendszerezni tudja azokat. 

- Tudja és alkalmazza azokat a terepi, laboratóriumi és gyakorlati anyagokat, eszközöket és 

módszereket, melyekkel a szakmáját alapszinten gyakorolni tudja. 

- Birtokában van annak a tudásnak, amelynek alkalmazása szükséges természeti folyamatok, 

természeti erőforrások, élő és élettelen rendszerek szakterületéhez tartozó alapvető gyakorlati 

problémáinak megoldásához. 

- Tisztában van a fizika fogalomrendszerével és terminológiájával. 

- Átlátja azokat a vizsgálható folyamatokat, rendszereket, tudományos problémákat, melyeket aztán 

megfelelő, a tudományos gyakorlatban elfogadott módszerekkel tesztel. 

b) képességei 

- Képes a fizikai jelenségek megértésére, az azokkal kapcsolatos adatgyűjtésre, az adatok 

feldolgozására, valamint a feldolgozáshoz szükséges szakirodalom használatára. 

- Képes a fizikai elméletek, elvek és törvényszerűségek alkalmazására. 

- A fizika területén szerzett tudása alapján képes az egyszerűbb fizikai jelenségek laboratóriumi 

körülmények között történő megvalósítására, mérésekkel történő bemutatására, igazolására. 

- Képes a mérési eredmények kiértékelésére, értelmezésére, dokumentálására. 
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- Képes beazonosítani szakterületének kérdéseit. 

- Képes a fizika területén szerzett tudását alapvető gyakorlati problémák megoldására alkalmazni, 

beleértve azok számításokkal történő alátámasztását is. 

- Képes a fejlesztési folyamatok fizikán alapuló részének tervezésére és szervezésére. 

- A szakjának megfelelően képes azon releváns adatok összegyűjtésére és értelmezésére, amelyek 

alapján megalapozott véleményt tud alkotni társadalmi, tudományos vagy etikai kérdésekről. 

- Ismeretei alapján rendelkezik a természettudományos alapokon nyugvó érvelés képességével. 

- Képes tudásának gyarapítására és tanulmányainak magasabb szinten történő folytatására. 

c) attitűdje 

- Törekszik a természet és az ember viszonyának megismerésére. 

- Terepi és laboratóriumi tevékenysége során környezettudatosan jár el. 

- Nyitott a szakmai eszmecserére. 

- Nyitott a szakmai együttműködésre a társadalompolitika, a gazdaság és a környezetvédelem 

területén dolgozó szakemberekkel. 

- Ismeri a vitatkozó és kétkedő természettudós példáját. 

- Hitelesen képviseli a természettudományos világnézetet, és közvetíteni tudja azt szakmai és nem 

szakmai közönség felé. 

- Nyitott a természettudományos és nem természettudományos továbbképzés irányában. 

- Elkötelezett új kompetenciák elsajátítására és világképének bővítésére, fejleszti, mélyíti 

- szakterületi ismereteit. 

d) autonómiája és felelőssége 

- Önállóan végiggondolja az alapvető szakmai kérdéseket, és adott források alapján megválaszolja 

azokat. 

- Felelősséggel vállalja a természettudományos világnézetet. 

- Felelősséggel együttműködik a természettudományi és más szakterület szakembereivel. 

- Tudatosan vállalja a fizikus szakma etikai normáit. 

- Saját munkájának eredményét reálisan értékeli. 

- Beosztott munkatársai munkáját felelősséggel értékeli. 

- Tisztában van a tudományos kijelentések jelentőségével és következményeivel. 

- Önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, berendezéseket, 

eszközöket. 

 

8. Az alapképzés jellemzői 

 

8.1. Szakmai jellemzők 

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: 

- általános természettudományi ismeretek (matematika, informatika és elektronika, 

természettudományos alapismeretek) 20-40 kredit; 

- fizika szakmai ismeretei [mechanika, hullámok és optika, termodinamika és statisztikus fizika 

alapjai; elektromágnesség, relativitáselmélet alapjai; atomfizika és kvantumfizika alapjai; 

kondenzált anyagok fizikája alapjai; mag-és részecskefizika alapjai; fizikai laboratóriumok; 

bevezetés az elméleti fizikába (mechanika, elektrodinamika, kvantummechanika, statisztikus 

fizika); felsőbb matematika; számítógépes módszerek] 70-100 kredit. 

8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve a fizikus szakma igényeinek megfelelő 

szakterületeken szerezhető speciális ismeret. A képző intézmény által ajánlott specializáció kreditaránya 

30-45 kredit. 

 

8.2. Idegennyelvi követelmény 

Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú 

nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. 

 
Csatolandó dokumentumok  

 


