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Honnan indultam és hova értem el?

 Nagydobronyi Középiskola (érettségi)
 Ungvári Nemzeti Egyetem (fizika szak, alapdiploma)
 Eötvös Loránd Tudományegyetem (fizikus szak,

mesterdiploma, jelenleg doktori képzés)
 Wigner Fizikai Kutatóközpont (tudományos

segédmunkatárs pozíció)
 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Műszaki

Intézete (tudományos segédmunkatárs pozíció)
 Tagság a CERN-i LHC TOTEM és CMS kísérletekben
 Részvétel az odderon csere és közvetetten az

odderon részecske-család létezésének kísérleti
adatokon alapuló bizonyításában (a felfedezés híre
megjelent a kárpátaljai, magyarországi és a
nemzetközi sajtóban is) https://karpataljalap.net/2021/03/18/szanyi-istvan-

nagydobronyban-vegezte-vilag-figyelmet-felkelto-kutatasait



Hogy kerültem a tudományos pályára?

 Érdeklődés a természet működése és a tudomány
iránt

 Tanulmányok az UNE UMOTI fizika szakán
 Megismerkedés Jenkovszky professzor úrral, a

nagyenergiás részecskefizika nemzetközileg elismert
kutatójával

 Elhatározás a kutatóvá válásról és az ahhoz szükséges
tennivalók elvégzéséről (angol nyelv fejlesztése,
programozási nyelvek tanulása, szoftverek
használatának elsajátítása, ismerkedés a kutatási
területtel)

 Leon Lederman és Dick Teresi ismeretterjesztő jellegű
könyve (elsősorban kedvcsinálónak, bevezetés a
nagyenergiás részecskefizika világába)



Mivel jár a tudományos pálya?

Kaland, izgalom és sikerélmény
 Részvétel és előadások tartása

konferenciákon, tudományos utak,
világlátás

 Elismerések
 Publikációk
 Anyagi források (pályázatok)
 Szellemi fejlődés (a probléma megoldó

képesség javulása)



Pályázatok: anyagi források

 Márton Áron Szakkollégium 
(martonaron.elte.hu/content/palyazati-kiiras-2022-
2023-as-tanevre.t.28697, fél millió Ft/év)

 Collegium Talentum (ct.sha.hu, kb 1 millió Ft/év)
 ÚNKP (Magyarországon tanulóknak, unkp.gov.hu, kb 1 

millió Ft/év)
 Balassi Bálint ösztöndíjprogram - Klebersberg Kuno

tehetséggondozó ösztöndíj 
(culture.hu/hu/budapest/nyelvikepzesek/palyazati-
felhivas-balassi-balint-osztondijprogram-klebelsberg-
kuno-tehetseggondozo-osztondijra-, 360 eFt/év)

 Zrínyi Ilona Szakkollégium (genius-ja.uz.ua/felhivas-
zrinyi-ilona-karpataljai-magyar-szakkollegium-a-
20212022-es-tanevre.html)

 Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (kmta.hu)



Mi is kell a tudományos pályára lépshez?

 Elhatározás
 Iránymutató vezető tanár
 Kitartó munka
 Angol nyelvismeret (legalább alapszint, de minél magasabb

szint annál jobb, legyen cél a folytonos fejlődés)
 A kutatandó téma megismerése
 A kutatáshoz szükséges dolgok használatának elsajátítása
A nagyenergiás elméleti részecskefizika területén végzendő
kutatáshoz és publikáláshoz szükséges dolgok:

• fizikai alapfogalmak ismerete
• matematikai alapfogalmak ismerete
• asztali számítógép vagy notebook
• programozási nyelvek és szoftverek alapszintű ismerete

Kitartok, ameddig 
nem sikerül.

Og Mandino



Angol nyelvismeret fejlesztése



Angol nyelvismeret fejlesztése

duolingo.com

https://hu.duolingo.com/


Fizikai alapok

 Az anyag alapvető építőkövei és
kölcsönhatásaik

 „ütköző” részecskék (rugalmas és
rugalmatlan ütközések)

 Szórási amplitúdó (elméletből számolható)
és a belőle számolt hatáskeresztmetszet
(kísérletileg mérhető)

 Kvantummechanikai ismeretek szükségesek
a teljes megértéshez, de lehet nélküle is
haladni, elsősorban a technikai (számolási)
résszel kell az elején foglalkozni, így
lényegében fontosabb a matek/szoftverek,
mint a fizika
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Fizikai alapok



Matematikai alapok

 Függvények (egy és többváltozós)
 Komplex számok
 Komplex függvények
 Differenciál- és integrálszámítás
 Függvényvizsgálat



Programozási nyelvek

 C++
 Python
 Esetleg még: Fortran, C, Wolfram Mathematica
 C++ és Python nyelvek önálló tanulásához kitűnő a

Sololearn weboldal (sololearn.com)



Szoftverek (numerikus számolásokhoz, rajzokhoz, szövegszerkesztéshez)

 CERN ROOT (root.cern, root.cern/get_started, minimális C++ ismeretek kellenek)
 Wolfram Mathematica (reference.wolfram.com/language/)

„ingyen letölthető” az interentről (google keresésbe: Download Wolfram
Mathematica v13.1.0 + Keygen)
 LaTeX (internettel: overleaf.com, telepítés Windowsra: www.math.u-

szeged.hu/~nagyg/Egyeb/latex_telepites/latex_telepites.html)



Tanulás és kutatás: az ismeretlen megismerése, kirakós játék

• A kirakós egyes darabjai információmorzsák.
• A már összeillesztett darabok a

feltárt/megtanult ismereteket és
összefüggéseket jelképezik.

• Minél több mindent tanulunk és ismerünk
meg, annál teljesebb és részletesebb lesz az
egészről alkotott képünk.

• Az egész alatt érthetünk egy teljes
tudományterületet (pl. fizika), de akár egy
részterületet (pl. atomfizika) is.

• Tanulság: lassan, de kitartóan tanuljunk,
kutassunk, hogy az egész képből minél több
tárulkozzon elénk.

„A kirakós játék egy türelemjáték, ahol a 
játékos megpróbál a játék apró darabjaiból 

egy nagyobb képet összeállítani.”
(Wikipédia)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kirak%C3%B3s_j%C3%A1t%C3%A9k


Köszönöm a figyelmet!
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