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A Miniszter Tan acs 1954 janu ar 12-en kelt h ata.roz at.a rendelte
el egy on allo fizikai kutat6 intezet letesit.eset Debreeenben es az formailag ugyanazon ev ju liu s elsejen , te h at mintegy h ar mi n cot evvel
ezelot t kezdte meg rniikodeset.
Harrn incot ev! Hossz u ide ez? Ha geokron ologiaval foglalkozokat kerdez iin k meg, akkor ok biztosan mosolyogni fognak, mert
ok evmilliokb an gon<lolkoznak. Ha in tez meriyekre gondolunk, akkor
az jut esziinkbe, hogy ~ppen Debreeenben a Reform at us Kol legi urn
tavaly iinnepelte mukodesen ek 450-ik evford u lojat . Ehhez viszonyftva a 35 ev meg 10 % sines. De tal alh at u n k a magyar kutat6 inteze tek
kozot t olyat, amelyik nem ebben az evsz az ad b an letesii lt? A tudom anyos mu nkalkodas terrneszetesen hosszabb rmi l t ra tekinthet viszsza h azan kban , de a fofoglal koz asu kiz.arol ag ter meszet tu dorn a.nyos
ku tat assal vagy akar esak fejlesz tessel foglalkoz6 munkahelyek letesit ese meg nem volt szokasos. Kivetelt esak a Magyar Allami Fold t ani
Intezet es a csillagviasgalok kepez tek.
Egy ember eleteben azonban 35 ev, kii lonosen az elso 35 ev
igen jeleritos korszak. A 35 eves szemely mar till van a csecserno, a
kisiskolas al tal ab an az ifju sagot jelento idokon . Lehet hogy csal ad ot
alapftott
es gyermekei is lehetnek.
Ah any ember, an nyifele sors,
de az biztos, hogy egy 35 eves egeszseges "at lag ember" nemesak
ered menyeket , teljesft menyeket mondhat m agaen ak , de el kepzelesei ,
tervei is vannak m eg elet e tovabbi period usar a is. Lehet, hogy b izonyos von at.koz asb an mar tobbre vitte, mint a sziilei. Melyik sz iilo
ne oriilne gyermekei sikeren ek , boldogu lasan ak ? A j6 gyerekek pedig
biiszkek sziileikre es segftik is oket , ha azok r aszor u lnak arra.
Ha az ut6bbi pel d an al maradva, 35 eves fel not t hoz hasonlftjuk az ATOMKI-t,
akkor tagadhatatlan,
hogy az in tezet ele tenek
is vannak korszakai.
A kezdeti szakaszban, az ind ulasn al nemesak
m u kodokep es ep iilete , beren dezesei se voltak, de a ku t atasokat tekintve az egyetemi intezet ben mar megkezdett te m ak m uvelese folytat6dott.
Kesobb az is bekovetkezet t , amikor mar "gyermekei" lettek az ATOMKI-nak.
Ennek m in osfthetjiik azt az egy iitt m Iikodest ,
amikor az ATOMKI 1962- ben ket eyre at en ged et t neh any h elyiseget
az Optikai es Finommeehanikai
Kutat6 Laborat6rium
Debreeenben
leteaiilt Vak u umfizi kai Osz talya reszere , Ez tu lajdo n ke ppen mar az
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ATOMKI ered menyeinek at vetelere ep iilo fejlesz to egyseg volt, es
b elole lett kesob b a Medicor Orvosi Mtiszergy ar debreceni gy aregysege kutat6-fejleszto
osz.t.aly an ak indul6 magja. Mas elbfral as ala esik,
amikor az MTA Osillagviz sgalo In tezet Napfizikai Osz t alya Debrecenbe telepiilt es on allo Napfizikai Obszervatorimrn a szervezod ot t ,
akkor helyiseg h iany miatt mintegy ke t even at az Obszervat6rium
kutat6it
befogadta az ATOMKI es itt vegez tek ku tatomun kajukat .
Inkabb ebbe a kategori aba tartozik a ket eve letestilt Tudorn anyos
Miiszaki Park T'arsasag is.
Ne folytassuk a h ason losag kereseset , Azt szokt ak mondani,
hogy minden hasonlat santft , Ez is. Az biztos, hogy nagy utat tett
meg az ATOMKI a h armincot ev alatt. Igen jelen tos a fejlodes es igen
ered menyesnek mondhat6.
Az egesz period ust, a helyzetet tornoren
fogalmazta meg, es j61 jellemezte ot evvel ezelot t az intezet 30 eves
fen nall asakor Pal Lenard, az MTA akkori foti t.kara. Az in tezet hez
akkor in tezet t levelebol idezek:
"Ha visszatekintiink az elmrilt luuom evtizedre, biiszkek /ehetiink arra
az ritra, amelyet az intezet megtett. Jelentosen megvtdtoztek a kutat6munka
Ieltetelei: korszeni eszkozok, koztiik negyberetidezesek allnak a kutat6k rendelkezesere, rij epiileieket emeltek, szeleskoruve valtak az ititezet nemzetkozi
kapesolatai. Ezek mind Iontos tenyezoi a szinvonalas munkanak. Az intezet legfontosabb es legnagyobb tokeje azonban az ember, az a szellemi bezie, amely
harmine esztendo alatt alakult ki, azok a kutat6k, akik a/kot6 munkajukkal
megalapoztak es gyarapitjak az intezet hirnevet.
Az Atommag Kutat6 Intezet alapitasat61 kezdve magas szellemi kovetelmenyeket ciJlitott munkararsaiva! szemben, akik figye/emme/ kisertek a magfizikai kutatasok fejlodeset a fejlettebb orsztigokben es a belso lehetosegek,
valamint a kiilso koriilmenyek altaI megbeierozott
feitete/ek kozott sikerrel
kapesolOdtak be a kutatas netnzetkozi verkeringesebe.
Mindezek eredmenyeketit az intezet nemesak hazankban, hanem hatarainkon tril is jelentt5s elismerest vivott ki a magfizikai a/apkutatasok tobb teriileten, valamint a magfizikai m6dszerek sze/eskorli a/ka/mazasaban. E megallapitast kitUno publikiiciok, a n~rhzetkozi szakiroda/om hiveikozesei, a Debreeenben rendezett nemzetkozi tudomenyos tanaeskozasok, iIIetve a kutatasck
mas teriiletein, valamint az ipar, a mezogazdasag es az egeszsegiigy teriileten
vegzeti kutatasi eredmenyek toltik meg tartalommal.
Ertekes tapasztalatokkal gazdagitotta az intezet a kutatas-szervezest is,
elsOsorban abb61 a szempontb61, hogy sikerrel kapcso/ta ossze az alap- es a/kalmazott kutsiest. a kutat6k szetnleleteben es konkret. tevekenysegeben egyerent,
Sokre ertekelheto az a teveketiyseg is, arne/yet az intezet es munkatarsai a
koztniivelodesben velleltek,
Kiilon is szeretnek szolni Szalay Sandor skedenukus kiemelkedo szete2

perol, aki kezdemetiyezoje volt az iniezet megalapitasanak es nehany - teszbeti
ma is itt dolgoz6 - munkatarsaval egyiitt szervezte meg a kutatasokat. Nevebez
fiizodik annak az iskolsinek a megteremtese, amelyet ma debreceni iskolanak
ismernek ee tisztelnek a magfizikusok es mas tudomenytetiiletek
kutatoi beles kiilfoldon egyarant. Szalay ekedetnikus alapozta meg az intezetben azt a
szemleletet, amelyaz elepkutetest es a gyakorlat igenyeit osezekepcsolte es azt
a kovetkezetes igetiyessegei; amely a jelenlegi vezetoket is jellemzi.
Fogadja j6kivansagaimat

Berenyi Denes skedetnikus, az intezet igazaki szinten egyik alapit6 tagja az intezetnek, es aki kutetokent es
vezetokent melto folytat6ja es tovabbfejlesztoje az intezet szep es nemes hagyomenyeinek: "
gat6ja,

Ez volt 1984-ben,
ot evvel ezelot.t , Akkor
rrieg nem m ii kodot t a ciklotron
Debrecenben.
Az ot ev alatt
nem val tozot t az a
szem lelet az intezet ben aamely az alap ku t atast es a gyakorlat
igenyei t
osszekapcsolja
es az igenyesseg
sem csokke nt abban
a von at koz asaban, hogy csak azt az eredrnenyt
tartja
tu d ornanyos
ered menynek ,
megrneret tetes , pu blikalas
koveamelyik
a nernzet koz i tu dornanyos
telmenyein
ek is eleget t.esz., Ezt az ATOMKI-ban
uralkod6
szemleletet ebed kozb en i b eszelge tesb en az egyik mu n kat ars iigy fogalmazta
meg, hogy az az alapkutat6,
aki nem tud olyan ered menyt felmutatni,
amit n ernz et koz.i foly6irat
koz lesre elfogad,
a d ip lom ajan ak
megszerzese
u tan rn ari s nyugdijasnak
sz am it ,
Es mi val tozot t az elrmi lt ot evb en ? Terrneszetesen
tobb dolgot
lehetne felsorolni,
de mindezt
iigy lehet osszefoglaln i, hogy az intezet
tovab b fejlod ott a nernz.et kozi t udomanyos
elet.b e val6 be kap csolodas
iitjan . Ennek illuszt ralasara
csak az intezet
p u b li kacios te vekenysegen ek valtoz asat es a nernze tkozi kapcsolatok
al ak u lasat emlitem
meg.
J6l ismertek
azok az erofeszf'tesek , amelyek al ap k ut at ast vegza
intezrnenyek
prod u kt.i vit asat men nyisegi mutat6k
alapjan
kivanjak
viz.sgal n i. Ezek alt alab an a tud omanyos
koz lemenyek
sz am at veszik
ad atfor raskent , Nem vegzern el az ATOMKI
p u bli kacios tevekenysegen ek tu domanymet
riai elernzeset , hanem
csak a nyom tat asb an
megjelent
t u dornanyos
koz lernenyek
sz arn an ak al ak u lasat mutatom
be, es felt iin tetern hogyan valtozott
a magyar- es idegen nyelv ii koz lemenyek sz arn a even kent , Az in tezeti konyvt a.rb an leva nyilvan tart as
alapjan
1989 m ajus 25-ig nyornt atasban
2704 t u dom anyos koz lerrienye jelent
meg az in tezet tagjainak.
Ebben
a sz arn b an nincsenek
benne az ismeret terjeszt.o
cikkek, a poszterek,
a szabadalmi
leir asok
valamint
a kozel 300 kiilon bozo fokozat
megsz erz.eseh ez ir t er t ekez es
sem.
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Az ATOMKI tagjai altai nyomtatasban 1989 majus 25-ig kozoit tudomenyos
pubiikiici6k szama (D).
A magyar nyeivu (e) es az idegen nyelvii (0) iudomenyos koziemenyek szem«
evenkent.
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A p ublikalas sz ab alyai is val toz tak az in tez et kezdeti evei 6ta,
de az abra egyer tel m iien azt a ten d en ciat mutatja, hogy az ATOMKI
elsosor b an olyan ered menyek prod u kalasar a toreksz ik , amit idegen
nyelven neves kiilfold i foly6iratban
lehet kozol n i,
Az intezet nemzet.koai kapcsolatainak
alak ulasat nem osszesitettem szarnszeruen . Ha at tekintjiik ezek id ob eli felsorol asat , akkor
rovid en azt lehet mondani, hogy a kezdeti evek ben az volt jel lernzo ,
hogy tajekozodo rovid la.togat.asr a jottek ku tat6k kornyezo b arat i orsz agokbol. Az ATOMKI tagjainak is csak hasonl6 lehetosegei voltak
belesz amftva ebbe egy-egy kiilfol di t udomanyos
konfer en cian val6
reszvetelt
is. Tob b ev rmi lt el addig, amikor az elso nem szocialista orsz agbol er kezo lat ogato megerkezet t. Kor iilbel iil ekkor sikeriilt egy-egy fon ek hosszabb tanulm anyu tra k iilfol d i in tezet b e kijutni.
Lassan indultak a tem akooper aciok, majd megjelent az elso k iilfoldi aspi ran s. Es mi a helyzet ma? Rendszeres
az egyii t tm u kodes
a vilag kiilonbozo tajain levo kutat6helyekkel,
es az esetek jelen tos
h anya.d ab an ezt a kii lfold iek kead emenyez.i k. Az ATOMKI kutat6i
koz iil tobben , evek ig dolgoznak k iilfol don . Kisebb kutat6csoportok
neh a sp ecialis beren d ezest is visznek magukkal k iilfold re. Neh anyan
ezt mar tob bszor is megismet.eltek.
Az sem szokatlan mar, hogy k iilfold i kutat6, pI. japan vagy amerikai t al alja az ATOMKI-t a special is
prob lernajan ak m egold asar a alkalmas helynek, es 0 jon Debrecenbe
t ar toz ko d asr a , kozos mu n kar a.
huzamosabb
Egesz en mas volt a bel- es a kiilpolitikai
helyzet az in d ulas
evei ben es most. Termesaet.esen ez is koz.rejatszot t a jelen legi helyzet
ki al aku lasab an . Indul6 in tez et kezd o kutat6inak
sz iikseg iik volt arra,
hogy tapasztalatokat
szerezzenek, tanuljanak.
Erre most is es mindig
is sz iiksege lesz a fiatal kutat6knak.
Ma azonban mar nemcsak tanulni, hanem tanitani is utaznak kutat6k az ATOMKI-b61 kii lfol d re
- fokent a Nernzet kozi Atomenergia
iigynokseg sz aker tojeken t. A
n em zet.koz.i sz akkorok elismereset jelenti az is, amikor a konferen ciak,
szimpoziumok
program-, t u dom anyos b izot tsagab a vagy rap ortor n ek
ker n ek fel kiilfoldrol valakit.
Ugyanide kell sorolni a sz erkesz to bizot tsagokb an valo t agsagot is. Mindez ma mar megszokott az in tezet
elet.eben .
A fejlod es az ind ulastol sz arn itva hatalmas.
Persze nem szabad
figyelmen kiv iil hagyni, hogy m asu tt sem al lt meg a vilag. Ha csak
Debrecenben
maradunk,
es csak a kutat6k, al t alab an a mu n kae rok
sz.am at vessziik sz.am ba., akkor most a Kossu th Lajos Tu d omanyegyetem Kfserle ti Fizikai Tan szeke egyed iil ke pvise l olyan Ietsz amot ,
mint in d ulasakor az akaderniai ku tatointez et es az egyetemi t.an szek ,
arn ibol k ivalt , egyiitt tett ki. A term eszet t u d orn anyos ku t.at asb an
es annak technikai alapjaiban
or iasi a valtoz as vi lagszer te , Eros
sp eci al iz alod as es ugyanakkor
h ata.rozot t in tegra.lod as illetve m u n5

kam egosz tason al ap ulo egy ii t tm ilkodes a jellernzo.
Leh etosegei n ek
figyelembe vetelevel , a m iikod esi ter illeten ebben kivan szerephez
jutni az ATOMKI, es a jelek szerint a nernzet koz i szakmai korok is
szamfuan ak ra.

Az integr alod as helyi forrn alod asan ak kell miriosfteni a Debreceni Fizikai Centrum megal ak ulasat , A feliiletes szem lelo ennek
ugyan m eg csak a kozos szern in ari u mi eloadasokban , es a foly6iratok
ren delesenek koord in alasaban , valamint egyes foly6iratok rendszeres
cserejeb en latja jelet , de a torekvesek es leh et osegek en nel sokkal
nagyobbak.
Ha az ATOMKI tevekenysegeriek
teljes kepet akarjuk elkeszfteni, akkor a torterietet
kell megfrni.
Egy k u t atoi ntezet tort en ete,
akar rovidit et t for m ab an sem lehet h ii , ha nem ismerteti a ku t at asi
tevekenyseg tem ai t es ered menyeit.. Ha csak a nyo m t at asb an megjelent t u d omanyos kozlemenyek elobb mar emlftett viszonylag nagy
sz arn ar a gondolunk, az is mutatja, hogy nem kis feladat az ATOMKI
torten eten ek feld olgoz asa, Tapasztaltam
viszont, hogy alapft6 t orz sgard a tagoknak is problem at okoz feli dez n i, hogy egyik vagy m asik
esern eny mikor is tor tent , Igy m er iilt fel annak ot lete , hogy j6 lenne
osszegyiijteni es rogzf ten i az intezet eleten ek fob b esem enyei t , Ezzel
t alan azoknak is segft iink , akik egyszer majd az ATOMKI tor ten etet
fogjak megfrni.
Igy teh at ez kronol6gia!
Bizonyos adatok even ken ti ossz eallft asa, Az adatok osszegy iij teset es valogat asat es csopor tosft.asat az
alab bi szempontok szerint vegez t iik:
A) az intezet mukodeset , fejlodeset jelentosen b efoly asolo h at aroz atok, don tesek , ber u h az.asok , besserzesek, illetve ezekkel kapcsolatos
eserrienyek.
B) ren d ez.venyek , amelyek az ATOMKI-ban
ben az ATOMKI jele ntos szerepet vallalt ,

voltak,

vagy sz ervezese-

C) szervezeti val toz asok az iritezet ben . Az in d ulaskor egyetlen oszt alynyi egysegken t m iikodot t az in tezet , Az on cel u atszervezes
nem
volt jellernzo az ATOMKI-ra,
de a fejlod es ne han yszo r sz iiksegesse
tette, hogy az in tezet b en kisebb-nagyobb
szervezeti m od osit.asok is
tort.enjen ek.
D) szernelyi hfrek. Itt elsosorb an azokat az adatokat kivant am osszegyiijteni, amelyek az ATOMKI illetve tagjai ku t atom u n kajan ak eredmenyesseget t iikroz ik . A k iilonbozo kit.iint.etesek , dijak, jutalmak,
sz aker toi megbfz asok , es cfmek koz iil azonban csak a k iil so szervek
6

alt al adom anyoz ot.t akat emlitem meg.
Bizonyar a nagyon sok adat h ian yoz n i fog eb bol az ossz eallft asbol. Neves tud6sok, vezeto al larnferfiak , politikusok
latogat asai,
eload asai is fontos esem enysz.amb a mentek az intezet eleteb en , de
ezek ossz efr asab an a teljesseg nehezen volna megval6sfthat6,
az er t
in kab b teljesen kihagytam
azok m egern liteset . A b elfol d i es kiilfold i egy ii t t mii kod eseket sem jegyeztem fel, mert azoknak a tudom a.nyos ternaknal van jelent osege.
A ku t a.tasi tern akat es abban
elert ered menyeket pedig sz in ten nem tartalmazza
ez a kronol6gia.
Egy almanach, em lek-kot.et vagy inteaet.-tor ten et sz iiksegsz er iien kell,
hogy tartalmazza
az in tezet dolgozoin ak nevjegyze ket is, legal ab b
egy bizonyos b eosz tas felett.
Ebben a fiizetben azonban csak az
elobb emlitett
negy csoportba
sorolhat6 eve n ke nti adatokat
lehet
megt alaln i.
Volt az intez et.n ek is egy pren atalis korszaka. Az eloz rnenyeket ,
amelyek lehetove, talan sz iiksegesse tet tek az egye terntol fiiggetlen
ku t.at oin tezet megal ap it asat , egy kiilon fejezet ben foglalom rovid en
ossze.
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AZ INTEZET

MEGALAKULASA

ES ELOZMENYEI

Az atommagfizikai
ku tatomuuka
Debrecenben 1936-ban indult
meg, azu tan , hogy Szalay Sandor vissz ajo tt Cambridge-b6l
a Cavendish in tezet b en toltott feleves osztondijas
tanu lma.nyiitjarol.
Heroikus elh atarozas
volt ez. Az Orvoskari Fiz ikai In tezet a debreceni
egyetem akkor egyetlen fizikai t anszeke volt, de ell atot tsag , eszkozfelaz orszag felsookt atasi hasonl6 intez menyei
szerel t seg szempontjabol
kozot t biztos u tolso helyen al lt . Errol kesob b , amikor mar magam is
az in tezet t agja lettem eleg sokat hallhattam
az asszisztencia idoseb b
t agjaitol , sot m agat ol Gyulei professzor iirt.ol is, de volt egy-ket sajat
elrnenyern is.
1935 sz.ep temb ereb en mar beiratkoztunk,
de az eload asok rrieg
nem keadod te k meg, amikor n ehanyan "golyak" ossz.ejot t iink az int.ezet elso emeleti konyvt a.rab an . Valamelyikiink
ugyanis felfedezte,
hogy van ott egy igen kellemes helyiseg. Egy n egyab lakos vil agos sarokszoba, amiben szabad polcos konyvt ar van, es ott teljes feliigyelet
Alig felor aja
nelkii l vad aszh at u n k a konyvek koz.ot t kuri6zumokra.
kezdtiik el a szorakoaasunkat
, amikor ket professzor jot t be.
A
n ern reg kinevezett
tij igazgato Gyulai Zolien professzor jar t a be a
de kan n al a h elyisegeket , es valoszfn iileg a ko ny vt ar volt az u tols6
szoba. Ma is elOttem van a jelenet, amikor oda b elep n ek , es Gyulai
indulatosan,
felh ab oro d assal kijelenti, hogy lel t ari lag a szegedi es a
debreceni in tezet kb. azonos er tekii , de a debreceni az iires. "Itt
nem lehet dolgozni, mert meg az okt at ashoz sz iikseges mi n irn al is felszereles is h ianyzi k. En visszamegyek
Szegedre adjunktusnak!"
A
dekan csititotta
es h iiz t a ki a folyosor a, de on nan is behallatszottak sz avai , amivel azt bizonygatta,
hogy kon nyelrmiseg volna egy
vegre elert egyetemi t an ari kiuevezesrol lemondani.
Belatja az int ezet lehetetlen
h elyzetet , e&,a kar mindent elk ovet , hogy ezen a
helyzeten segftsen.
'
Masik tapasztalatot
a m asodevesektol szereztiik. Ok csod al koztak, hogy a heti otoras el soeves kiserleti fizika eload asokon mindig
van d ernon st racio. Kor ab b an csak ket h et.ente egyszer d emon st ral tak
ut6lag a kiser let eket , a tobbi eload ason csak k re t afiz ika volt.
A
m asod evesek is jar t ak eleg szorgalmasan
az e lsoevesek kfser let i fizi ka eload asai ra, hiszen tu d tak , hogy az evfolyarn jelen tos resze Gyulai pr ofesszo rn al fog alapviasgazn i a m asod ik ev vegen , Arra is jol
ern lekszem , hogy a mi evfolyamu n kn ak is felhfvta Gyule: professzor
u r a figyelm et az elsoeves fokoll egi u m iijboli la.tog at asara a kiser8

letek miatt, mer t azok mennYlsege es rrunosege - kiilon osen az elso
felevi anyagban - ad d igra nagyon sokat fejlod ot t , Mi terrnesaetesen
elsoeves korunkban csak a tantermet es az oda behozott esz koz oket
ism er t iik az in tezet bol , Ez alapjan olyan kep alakult ki ben nermhogy
regi iskolarn a Deb receni Reformat us Kollegi urn Gim n az.ium a, illetve
annak fizika szer tar a sokkal jobban volt felszerelve, mint az egyetemi
in tezet . Ezt meg is mondtam volt fizika t anarom n ak , arn ikor p ar honapos h allgatokent talalkoz tam vele.
Ebben az in tezetben kezdett kiserleti magfizikai kutat6munkab a Szalay Sandor egy-ket szakdolgoz6 egyetemi hallgat6val szinte
m agab an . Hiszen a t an sz.ek vezetojen ek es m u n ka.tars ai n ak szil ar dtestfizika volt a ku t a.tasi teriilete.
'
Szalay a Cavendish in tezet ben W. Y. Chang-gel t ar ssaerzokent
mar vegzet t olyan mereseket , amelynek ered menye a Royal Societyben is b ernu t at asr a keriilt. (W. Y. Chang, A. Szalay: The Formation
(.1[28) and the Resonance Effect of Mg25. Proc.
of Radio-Aluminium
Roy. Soc. London (Ay 157, 72 (1937) .) Ennel sokkal nagyobb jelentosegu volt az az impressz io, amit az angliai in tez et leg kore es
m6dszerei tettek a fiatal t an arseged re , Sokkal to bb optimizmussal
ter t haza Debrecenbe, mert megtanulta,
hogy sajat kez iileg keszf t et t
szereny felsze relessel is lehet er tekes , littoro tu dornanyos mu n kat
vegez n i, De megtanulta
azt is, hogy a szellemi erofesz.it essel sem
lehet takarekoskod ni. Ha valamihez nagyon kell a pen z, azt valahogy rnegis elo lehet teremteni, de az emberi agyat nem potol h atjak
a barmilyen d raga m ilszerek sem. Iskola alap it.asah oz teh at a telietsegek szelekciojan alapul6 szellemi kon cent raciot kell letreh oz n i.
Ezt az elvet Szalay kesob b a t an szeken is es a ku tat6ban is nemcsak
vallotta, de vezetesi mod szerkent is gyakorolta.
A Cambridge-ben
vegzett viz sgal atok alapjan Szalay felismerte, hogy az ott m agreakciomeresek ben h asz.nal t hengerszimmetrikus
kfser leti el ren dezes helyett a feloldokep esseg jav it as hoz a geometriai
elre n dezest m6dositani kell. Elgon dolasat Rutherford elot t is kifejtette, akinek b atorito t an acsai biz tat assal voltak a megvalosft ash oz..
A gombsz im met ri ku s megold as es annak cen t ru mab a.n el helyez kedo
pontszeru su garfor ras megvalosft asah oz azonban nagyon sok akad alyt kellett lekiizdeni. A Magyar Tu domanyos Akaderni atol kapott
1800 p en got , de meg nem volt sugarforrasa.
Ezert 1937 nyar an a
becsi Radium In tez etb en , annak az in tezet nek a pol6nium for rasaval
vegez te mereseit , Stefan Meyer professzor segrtsegevel sikeriilt a csehszlovakiai u ran banyasz at tol on koltsegi aro n rad iu rn-D anyagot beszerezni, amit mar a Szech enyi alapt6l kapott t am ogat asbol fizetett ki. 1938-ra egyiitt volt minden, a po n t sze rii s ugarfor ras , annak elkeszftesehez kidolgozott eljar as , a b esu garz.o kamra a felgornb
alakti celt arggyal es a vekony ab lakti felgom b al ak u szaml alo stb. ,es
9

megkez dodhet.tek mostm ar Debrecenben
is a magfizikai vizsgalatok
rriegp ed ig olyan j6 felb on tokepesseggel , amit addig rueg sehol sem
tudtak megval6sitani.
A MTA III. osz t alyan a.k 1939. febr. 20-an
tartott iilesen Szalay eload ast tartott "Megfigyelese k a 15p31 es 7N14
at6mmagok
gerjesztett
allap otai n " cimmel, es ugyanezen ev ben jelent meg az elso h az an kban keszfte tt kfserl et i magfizikai viz sgal at
ered menye t kozlo p u bl ikacio is: A. Szalay: Die Anregungsfunktionen
der Umwandlungen
13Al27 (0';nh5p30
und 5B10 (O';n) 7N13, Zeitschrift
fiir Physik, 112, 29-44 (1939).
1989-ben harorn evfor d u lora em lekez iin k , Most lenne nyolcvan eves Szalay Sandor, az ATOMKI alapit6 igazgat6ja, az ATOMKI
h ar mi ncot eve let esii lt es otve n eve jelent meg az el so hazai magfizikai
p ub likacio , az olyan tu dom anyos koalerneny, amiben kozolt magfizikai ered menyeket itthon keszft.et t b eren dezessel es hazai laborat6riumban vegz et t m eresek al apjan kozolte a szerzo.
1940 osz en Gyulai Zolteti ut6da Szalay Sandor lett a debreceni Orvoskari Fizikai Int ezet elen . Ezzel a sz il ard testfizikai tern ak helyett a
k u tat asb an minden erot a m agfiz.ikara kon cent ral t. Persze a h abor u
nagyon akad alyoz t a a szep en beindult mu n kat , de a pontszerii Poforr assal vegz et.t viasgala.tok igen szep ered menyeket hoztak. A kfserleti adatokb61 tob b iij magadatot
sikeriilt megall aprtan i. Magreakci6k vi zsg alat ar a meg az ATOMKI letesiilese u tan is m eg evekig
ez volt az egyetlen Ieh etoseg a debreceni fizikusok sz.arnara., ami a
maguk id ejeben a legkorszeriibb volt. A h ar m in cn al t ob b a p ont.szer ii
Po-forr as al kal m az asaval vegzet t vizsgal at ered rnenyesseget es elisrriereset igazolja a jele ntos sz am ii kiilfol d i irodalmi h ivat koz as is.
Ezen kfviil tob b olyan problema is m egeret t, arriel yek a mostoha kor iil menyek miatt nem ker iilh et tek kid olgoz.asra. T'ob b ezek koz iil mar
csak a kutat6 in tezet ben realiz alod h atot t , de m egvalosft asu k rneg
akkor is nernzet koz i sikert aratott.
Szalay Sandor, felismerve az u ran nagy jel en toseget a jovo energi aell e.tasa szem p ontjabol , kapcsolatba
lep et t az Allami Fold t an i
In tezet tel es 1947 t avasz an kozet rad iol ogi ai viz sg al ato k b a kezdett. A
geol6gusok akkori egyontet ii-velemenye szerint Magyarorsz ag teljesen remeny telen terii let volt ur an-eloford ulas sze m p on tjabol. Szalay
kereser e t u dorn anyos erd eklod esbol a Fold tan i In tez et kolt.segvet esebol annyi anyagi t arnogat.ast adott, arn ibol ket hordozhat6
GeigerMuller szamlalot
keszftet tek h az ilag es 1947 ny ara.n a Fold t an i In tekutat6 expedici6t szerveztek Foldvari Alad;ir
zet au tojan egyh6napos
fogeologu ssal egyii tt. Az esz kozokon kiv iil szii kseges volt a m eresi
m6dszer ki d ol goz asar a illetve sz abvanyosrtasara
is. (A. Szalay, Eve
Csotigor : Determination
of Radioactive Content of Rocks by Means of
Geiger-Mii ller Counters, Science, 109, 146-147 (1949); Szalay Sandor,
Eoldveri Aleder: Koz.ete kr ad iologi ai vizsg al at a, Magyar Tudorn anyos
10

Akadern ia Matematikai
es Termeszet.tu dornanyi Osz t al yan ak Kozlemenyei , I. kotet , Lsz arn , 60-72 o. 1951). Az exp edfcio al ap jan
megailapitott.ak
, hogy a Velen cei-h egyseg savanyu
magmas koze teinek uran tartalma
a fold kereg atl aganal kb.
2-2.5-szer nagyobb
a t6rium tartalma
viszont 3-5-szor nagyobb a fold kereg at lagan al ,
1949-ben a Mecsek-h egysegb en vegzet t meresek
h ason lo ered menyt
adtak. A vizsgal at i eredrnenybol arra lehetett kovet kez tetn i, hogy a
Du nanttilon
a fold tor teriet folyam
an felteh etoen
a masszivumokban
levo
savanyti
koze tek
tekirithetok
az u ran
es t6rium osfor r asan ak.
Ezek Iepusz tu lasa reven keriiltek e nyomelemek a terrneszet
korforgasab
a.
Szalay es Foldveri e vandorl
ast
k ivan
t a nyomon kove.tn i
es m egallapftot tak , hogy min d ket hegyseg kor nyekeri a legfiatalab b
iiledekes kozetek
rad ioaktivitasa
a hegysegtol
tavolo d va h atarozott
an
csokken ,
A felh alrnozodas elso
nyorn at 1949 au gu sz tu sab an a mecsekszabolcsi Lantos-volgyben
esz.leltek , ahol egy liasz szenes agyagpala
kibu vason
minden azelott
i viz sgal at ered menyenel
nagyobb radioakt ivit ast mert ek. Ez terelte a figyelmiiket a hazai kosze nek re es azokat
kisero
szenes agyagpa.lakr a. Az illete kes mi n isz teri u rntol en gedel yt
ker tek es kaptak a szenb anyakb an vegzen do ku t atornu n kah oz , valamint arra, hogy fontosabb hazai szenb anyakbol laborat6riumi
vizsgalat ra kosz.en m int akat kaphassanak.
1950- ben a Kornloi Allami
Szenbanya reszlet es rad iologiai felvet.elezeset vegez te k el, majd meg
tovab bi b any akb an is vegez tek h ason lo mereseket . 1950 es 1951
evekben Szalay Sandor felderitette
azt a geokerniai mechanizmust,
amely az u rant
korhad6 szerves anyagokban,
tozegb
en , szenb
en , stb.
feld usrtja. Ezert az ered menyeert kapott Kossuth Dfjat 1952-ben.
Az egyetemi t an szek kozet rad iologi ai ternajan kiv iil mas teriiszarnot tevo
elorelepes
ezekben az evekb
en • 1948-ban
leten is tor tent
ep
ii lt az a told
alekep
iilet , ami egy Van de Graaff tf p u sti generator
el h elyezesere
szolgalt , A nagy oktat asi elfoglal tsag , a szakem ber
es anyagi esz kozok hianya miatt azon ban csak 1952 t avasz ar a kesziilhetett el a majdani gyorsit6 fesz iiltsegforr as a. Ugyancsak 1952
a
atombomba-robbantasokb61
rn
zo be ta-akt ivit asok me rese a csap ade kb an . Akad ern iai celh it elek
leh etove tett ek egy szereny kis uran-an alit.ikai laborat6rium
es egy
kis radioaktiv izot op nyornjelzo laborat6rium
felsz.ereleset illetve m iikod teteset , ez u tob bi leh etove tette orvos-biologi ai ered menyek elereset.
Szalay Sandor tob bszor kerte k iilon bozo foru mokon a hazai u ranku tat as es alt alab an a hazai atornrn agku tatas fejlesz tese erdekeb en
az egyetemi t an sze k komolyabb t arnogat as at , vagy mas forrn ab an a
ku tat as fejlesz tesen ek biztosit asat , de ered menyt.elen iil. Tob bszor
felhivta az il lete kes szervek figyelrnet az u ran k u t at as fon tossagar a , a
ap

r

il

isab

an

kez
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tek

legkori
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Mecsek es a Velencei hegysegek remeny teljes szerepe re.
1952 osz en szovjet kutat6k keres tek fel a kor m any m egbfz.a.sabol
a t an szeke t , es reszb en Debrecenben resz ben a terepen is felii lviasgalt ak a szeneken rrier t radiol6giai
rrieresek ered m enyet , Ez u tan novemberben az Orsz agos Tervhivatal
akkori elnoke (Vas Zoltan) lat ogat ta
meg a tan szeket es kozol te Szalay Sendorrel, hogy u ran ku tat asai t szovjet szakemberekkel
bfra.ltat ta el, es azok nagyon e lismeroen nyilatkoztak, tovabba, kfv an a.tosn ak tartja, hogy Debrecenben vez.et.ese alatt
egy ilyen in t ezet letesrtesere
ku tat6in tez et Ie tes iiljon . Felsz6litotta
vonatkoz6 terv benytij tasar a.
Vas Zolten 1952 novemberi latogatasa
ford ul6pontot jelentett
a Szalay Sandor altai vezetett kis tan szeki csoport tamogat asab an .
1953. m arciu s I-tol egy 24 fonyi s tat usz hel ybol allo kutat6csoportot
b ocsa.tot t.ak a Kossu th Lajos Tudomanyegyeteme
n keresztiil Szalay
ren delkezesere.
Ez jelentos segitseg volt mu n kaero k sz.emp ontjabol ,
de ugyanakkor fokozta a problem akat is. A t an szek nek nagy volt a
hallgat6i Iet.sz am a, amit m eg tovabb kom p lik alt az is, hogy kiilonosen az als6bb evfolyarriok eload asa.it , gyakorlatait
a kiilon bozo heti
or asz arn ok miatt mind kiilon kellett szervezni.
T'am ogat ast jelentett ebben a helyzetben,
hogy a t an szek megkapta a Bern ter 18/e
alatti akkor meg sz akeret tsegi s kollegi u m neh any h elyiseget. Ennek
az e p iilet nek , amely az ATOMKI jelenlegi 1. sz. ep iile te , fold szintjen
az egyik ablak h elye n bejaratot
letesite tt iink , a folyos6t pedig fallal
Ievalasz.tott ak , es itt hallgat6i demonst racios laborat6riumok
valamint egy kis tanterem kapott helyet.
A Pa.rtvezetoseg Agit. Prop. Osz t alya 1953 osze n kozol te Szalay
professzorral,
hogy a p art veze toseg az in teze t-t er vet elfogadta,
es
t arnogatj a a ku tatoin tezet felallf'tasat.
Tajekoztattak,
hogy resz.let.es
elkepzeleseit , mint egy akadem iai ku t atoi n teze t ter vet dolgozza ki es
nytijtsa be az Akade rnia Eln oksegeh ez., Ez'ielkesz iilt, majd jov ah agy asa megt.or-tent , Az in tezet let.esfteserol in tez ked o Mi n isz ter t an acsi
h at aroz at (Iasd a kovet kezo oldalon) 1954 j an u arj a.ba.n sziiletett meg,
es tov ab bi majdnem felev telt el addig, amig az o nal lo kol tsegvet.essel bfr6, de sajat hel yisegek kel.n em ren del kez o intez m eny m u kodeset
megkezd hette.
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atolllllZl
gfizikai ]cutataa fe jleazt68e 6rdek6ben
kie6rleti etommegkutet6 int6zetet /to~~bbiakban: 1nt6zet/
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a.1 kia6rleti atommagltutatae mUve16ee a Magyar Tudo~nyoa
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anyagokra vonatkoz~udo~nyoa
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3./ As 1nt6zet 616n sz igszgat6 all, sk1t a Magyar TudO~08
Akad6mia e1nHk6nek e16terjeazt6e6re a M1n1aztertanace neTea lei. As 1nt6zet e~y6b tagjait a Magyar Tudomanyoa Altad6mia elnoke nevezi ki, /:a1kalmazza:/ 111et61eg megb1zza.
Az Int6zet szem61y1 6s dolog1 szUks6g1ete1nek fedez6a6r61
a Magyar TUdomanyoe Akad6mia kHlta6gvet6a6ben kell gondoskedDi.
1.1 Az 1nt6zet azervezet6t 6s feladatkor6nek r6sz1etea 8zab(lyoSa8(t a Magyar Tudomanyos Akad6m1a e1nake allap1tja meg-
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AZ ADATOK

(A BEVEZETESBEN

(6.0.)

EVENKENT

LEIRT CSOPORTOSITAS

SZERINT)

1954

A)
- A Magyar Ne p koz ta.rsasag Minisatert an acsan ak 540126/1/1954.
sz. h at.aroz.at a a Debreceni Fizikai Ku t ato In t eze t letesft eserol
(janu ar 12).
- Formailag a r acio n ali zal ass al kapcsolatos z arol as miatt az in t eze t
ju lius 1-vel alakulhatott
meg. Az Orsz agos Letsz arn Bizot tsag az
intezet i letszarnkeretet
(44 alias + 5 Ielal las ) jtilius 5-en hagyta
jova.. Az all asok b etoltese is csak kesed elern mel to rte n h ete t t , mert
az int eze t kol tsegvet.eset csak augusztusban
h agy tak jova es a
hitelek rriegnyi tasa csak augusztus m aso d ik feleb en t or tent meg.
Igy augusztus vegeig megren deleseket az intezet nem tudott kiadni.
- A Sz akeret tsegi s Kollegi u m , mint intez me ny az 1953-54-es tanevvel befejezte m iikodeset , Epiiletet (Bern ter 18/ c) ki iirftette
es at ad t a a Debreceni Fizikai Ku t ato Intezet nek (az ATOMKI
jelenlegi 1. sz. ep iilete ). A Debreceni .Tervezo Iroda az ep iile t
at al akft asan ak t ervet kidolgozta, es az e piilet nek az intezet celjainak megfelelo a.ta.lakft asat augusztusban
megkezd het tek volna,
de a korab ban mar en gedelyezet t epf tesi hitelkeretet
az MTA
El noksege rnajusb an az .akadem iai szek haz javit asar a att et te.
Szeptemberben
m egis biz.tosftot.t csokkent et t keretet (1 m ill io
Ft), de a kesed elem , a korabbi torles miatt az ev vege ig az engedelyezet t keretnek csak kb.
a fele volt felh asz nalh ato.
Az
intezet elh elyez eset zsufolt sag , m iikod esi fel tet elei t tov ab bra is
igen n eh ez kor iilmenye k jellemez tek. Az egyetemi Kiser le ti Fizikai
In tez.et ep iilete b en dolgoztak az int.ezet tagjai. Kivet elt csak az a
kis vegyesz csoport kep ezet t , amely megmaradt kora.b bi m u n kah elye lab or atoriu m ab an az Orvosi Vegytani In tezct b en , es az admin isz tr acio otfos resz lege, akik sz ep temb ertol mar a k u tat o e p iileteben m u kod tek. Ideiglenes elh etyezes ii k helyisege t az at al ak it asi
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B)
- Az in d ulas eveben ebben a szakaszban legfeljebb azt lehet megemliteni, hogy az MTA III. osz talyan ak november 26-i felolvaso
iilesen Szalay Sandor altai bemutatott
dolgozatok k ozo t t volt olyan,
ami nyomt at asb an mar az int.ezet nevet viselte.

C)
- Szervezeti felepfteseb
en az in tezet egyetlen egy seget kep ezet t , ami
5 kis ku t a.tocsop or tbol
, 1 gaz.d asagi
es ad mi n isz.t r a.cios
csopor
tbol
es a m uhelyben d ol gozokbol all t, Az intezet ossz.let sz.arna az ev
vegere 49 fo volt, akik koz iil 5 fo csak fel al lasb an , rnasodfoglal koz asb an vegez te mu n kajat az akaderni ai ku tato in teze tben .

1955
A)
- A beru hazasok lebonyolft asaval kapcsolatos
iigyek in tezeset az
intezet atvet.te az M'I'Avtol ,
- Az MTA elnoke az int.ez et tu dornanyos t an acsan ak tagjait felkero
levelben megbizza (szeptember
10).
B)
- A IV. Magyar Fizikus Van dorgytilesen , Egerben, augusztusban
az
i
tagjai 2
t tartottak.
- Az Atommagfizikai
kollokviumon
(Matrahaza,
november 1-3) az
intezet bol 2 elo ad as hangzott el.
- Az in tezet kb. feleves iaotop tanfolyamot szervezett orvosok es lab oran
sok
reszere heti 3 ora eload
assal
es heti 3 ora lab
or atoriu
mi
gyakorlattal,
28 fo resz tvevovel.
Az elso eload as november 18-an
volt. Az eload aso kat eze n kfvii l meg
15 fo erd eklodc
is la.togat ta.
ntezet

eload

as

C)
- Foldveri Aladar es Szarvas Pal elfoglaltsag miatt lemond augusztusban mellekfoglalkoz
asu all asarol.
A stri.tu sz helyeket
atszervez
ik
allan do fofoglal koz asu seged mu n katarsi allasra.
D)
- Az elso kan d id at usi fokozat rriegszerzese. (Almassy Gyula, kern iai
tu domanyok kan did a.tu sa)
- Az elso k iilfold i latogato az intezet b en (Karl Lanius, Berlin, jan u ar
20-21).
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Az elso "hosszabb" t.anu lrnanyu tr a erkezo N. V. Cvetkove, a sz6fiai
egyetem t an ar seged e , aki egy h6napig tart6zkodott
itt, es a fundamentalis atomm agku tat.as m6dszereit es esz koz.eit t.an ulm a.nyoz t a.

Az uitezet I. epiiletenek Bern teri bomlokzete.

(1956)

1956

A)
Az MTA El noksege az intezet n evet MTA Atommag Kutat6
Intez ete-re valtoz tatt a
J anu arb an megkez.d od ik az I. ep iilet m iisz aki at vetele. N agyon
sok a fogyatekossag.
A kozp onti ffi tes kaz an haz an ak h ianya m iatt a fii tes kalyh ak beallit asaval lett megoldva.
Az at alakit asi
mun kak csak ju ni u sra fejezod tek be. Az ep iilet be tor teno resz leges
b ekolt.ozes azonban apr ilis, rnajus h6napokban m ar m egkez dodot t .
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A Magyar Tudomanyos Akadernia elnokenek
8/1956. MTA (A. K. 13.) szamu
u t a s it a s a
a Debrecenl Flzlkal Kutat6 Intezet elnevezesenek
megv81toztatasar61
A Magyar Tudornanyos Akadernia Elnoksegc
ertelrneben a Debreceni Fizikai Kutato
Intezet tovabbi rnukodeset a "Magyar Tudonuinyos

hatarozata

Akademia

Atommag
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Az Akademiai Kozlony 1956. evi Julius 12. szetniibol.
- Az epf tkezes miiszaki ellenorzeset az MTA miiszaki el le norei tol az
ev folyarn an atveszi az intezet es a tovab bi ak b an azt maga latja
el.
- Megkezd odi k a lakoep iilet (IV. ep iilet ) ep itese ,
- Megkezdik a fold mun kakat a II. e p iilet ep iteseh ez.
- Az intezet.b en tervezett exp anz ios kod karnr a e p it ese ju n iu sb an befejezest nyer.
B)
- Az 1955- ben kez dodot t izotop tanfolyam folyt atod ik , m ajd befejezese u tan ap ri lis 18-an 9 reszt vevo ered me nyes viz.sgat tesz.
- "Az atommagfizika
kiserlet i eszkozei" c. kollokvium (Debrecen,
apr ilis 9-13) szer vezeset az intezet tagjai vegez tek es ott 5 elo ad ast
is tartottak.
A kollokvium id ejere az egyik l a.borat ori urnb an az
intezet ben kesz iil t miiszerek es ku t at asi beren d ezesekbol ki all it ast
szerveztek.
- Az V. Magyar Fizikus Van dorgyiilesen (Vesz p rern , augusztus)
az
intezet bol 2 eload as hangzott el.
C)
- Az intezet

ossz letsz.arn a 57

fa.
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-

Orban Gyorgy tu d omanyos osz t.alyvezet.oi stat u szon junius 16-an
kezdett dolgozni az intezet b en .
- Straub Janos professzor, aki mellekfoglakoz.asu t ud orna.nyos osz t alyvezetokent m Iikodot t az in tezet be n , ok tob er 9-en elhunyt.
D) A dubnai EAI tu dornanyos t an acsan ak tagja lett Szalay Sandor.

1957

A)
Elkesz iil es iizembe lep a rrieg epites alatt leva II. ep iilet al agsor ab an a koz p ont i f'iites h okozpontja.
_ Megkez d od ik a Ia.koepiilet (IV. ep iilet ) m u sz aki at ad asa decemberben.
- A hideglaboratorium
t iiz- es rob b anasbi ztos ep iilete n ek ter vezese.
- Befejezik a 100 kV iizernfesz iiltsegu neutron-generator
epi teset , es
megkezdi rendszeres iizemeleset ,
B)
- A Megyei Legol t al mi Kiallft ason (szept. 22 - okt. 6) bemu t at asra
keriiltek az ATOMKI-ban
kesz iil t sugarz as es d oz isrn ero m tiszere k.
C)
- Megkezd od ik 8 fos letszammal
ben.

az ip ari tanu lo k kepz ese az in teze t-

D)
-

Kand idat u si fokozatot

szerzett

1 fa (Csikai Gyula).

1958

A)
- Szeptemberben
kez.dod ik a h idegl abo ra.tori u m fel ep itese.
- II. epiilet m iisz a.ki at adasa (november).
- Egy h omogen vizfor r alo kiserleti reaktor t er vezesevel kapcsolatos
viasgal at ok in d itasa.
D)
- Egyetemi doktori cimet szerez
'al ap jan 1 fa (BujdosO Erno).

az int.eze tb en kesz ite tt er t ekezes
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Az ATOMKI

epiiletei a Poroszlay lit fe1i51(1958).
1959

A)
- A II. ep iilet b e jan u ar , febr uar folyarn an kol toz te k be.
- A hideglaborat6rium
eprtese az ev kozepen fejezod ik be.
- Meger kezi k a Szovjetuni6b61 rendelt Zsak-80 t ip u su le vego cseppfoly6sft6 es decemberben
megkezd od ik az osszeszerelese.
- Megjelenik az ATOMKI Kozlemenyek
1. evfolyarn an ak 1. sz arn a,
- bsszefoglal6 besz amolo kesz iil az MTA resze re az in t ez et 1954-58
evekben vegze tt m u kodeserol (74 oldal terjedelemben).
C)
- Szernelyzeti eload oi allas betoltese (marcius 1) a Varosi Par tbizot tsag javasl at ara., az MTA alt al adott all as ter h ere.
D)
- Egyetemi doktoratust
tesz 3 fo (Berenyi Denes, Nagy Janos, Ujhelyi
Csaba).
- Az elso h ossz u (feleves) kiilfold i t.an u lm anyu t az in tez et bol
(Berenyi Denes, Moszkva, Lomonoszov Egyetem Magfizikai Kutat6
Intezete.),
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Az intezei tagjai ket csoportban
merci useben.

(az 1. ill.
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a II. epiiletben

dolgoz6k)

1959

Az ATOMKI

epiiletei madartavlatb61

(1959)

1960

A)
- A Zsak-80 ti pusu levego csep pfolyosfto iizemb eh elyezese b efejeaest
nyer es megkezdi rendszeres iizemeleset..
- Egy kisebb t.eljesftrnenyti Philips levego cseppfoly6sft6t is iizembehelyeztek.
- A Szovjetuni6b6l
beszerzett MI 1305 t.ip usti tomegsp ektrogr afot
iizembehelyeztek
abszolut geol6giai kormegh a.taroz.ashoz sz iikseges izot6panalitikai
mu nkakhoz.
- Befejezest nyert a 300 kV iizemfesz iiltseg ii gyorsft6 mechanikai
feleprtese.
- A 800 kV iizemfesz.iilt segu generator m agasfesz ultsegu t ap egysege
es n agy vak u um rendszere elkesz iilt ,
- Jelentos segitseget nyujtott az ATOMKI a t an szeki Van de Graaff
generator epf tesehez ,

C)
- Tudornanyos bizot.tsag alakul az int ezet fejlettebb kutat6ib61.
- Miiszaki b izot tsag alakult az in tez et miiszaki dolgoz6ib6l es kut.atoi bol.
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-

Az ATOMKI tagjainak csoportkepe
portkep az intezet eletebeti.}

1960 marciusaban.

(Az egyetlen

cso-

- Miiszaki igazgat6helyettest
(Kalman Ivan) allft an ak be.
Az in tez et Tu dorn anyos Tan acsat a.tszer vez tck .
- Modositj ak az intezet alap sz abalya.t es mint lenyegeb en lezar t
t.ernat torl ik a nyersanyagku tat ast (lasd az alapft6 h at.aroz at 2.b.
pontja).
- A Tu domanyos Tan acs javaslat ara lezarjak a neu t ron gaz fizikai
t ern at , es tor lik az int ezet ternat ervebol.
D)
Kan d idat usi fokozatot szerzett az ATOMKI-ban
vegz et t viz sgalatokra ep iilo er te kezessel 1 fo (Szalayne Csongor Eva).
Az elso nem szocialista orsz agbol erkez et t lat oga.to es eload o az
intezet b en (Ziro Kobe Kyoto-i professzor).

1961
A)
- A 800 kV kasz kad rend szeru gyorsft6 iizernb ehelyezese m aju sb an .
- A 300 kV n eu tron gener ator iiz.ernbe hel yezese .
A Wilson karn rat teljes au tornat.iz.alassal sze rel tek fel.
- Befejezodot t a sav-elek t ron sp ekt rograf fizikai es m iisz ak i tervezese ,

Megkez d odot t a su garveszelyes mu n kakor b en dolgoz6k filmdozimeterrel val6 ellat asa a KFKI altai ren d elkezesre b ocsatot t es
h avon kent kier tekelt doz imeterekkel ,
B)
- Az ATOMKI resz t vett a tavaszi BNV-n komplett v ak u u m technikai szivat.tyiiren dsaer , meroren d szer , automatikus
p rep ar at u mval to- es merob eren deees, sz in tsz arn lalo es G. M. sz arn lalocsovek
ki allft asaval.
C)
Harorn t u dom anyos osz taly b a tagoz6dott
a k u t at as t koz.ve tle n iil
vegzo szernelyz et , Ezek: neutronfizikai
oszt.aly, magspektroszk6es tu d omanyos al kal m az as ai k osz.t aly.
piai osz taly, magreakci6k
Ez ut6bbin beliil rad iokerni ai , tomegs pekt rome tr iai , biol6giai izotopalka.lmaz asi es ron tgenfizi kai csoportok m iikod tek.
D)
- A KLTE Idegennyelvi
Lektorat.usa segitsegevel az intezet nyelvvizsgat szervezett a kutat6k nyelvismereten
ek fel m eresere , A 28
kutat6 mind rendelkezett
legalab b egy idegen nyel v bol sz aksz oveg
ford it asah oz sz iikseges nyelvt u d assal , de 23 fo 2-4 nyelvbol rendelkezik m egfele lo ismerettel.
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- Az elso mu nkavallalo
okt. 17-tol egy eyre).

az ATOMKI-b61

Dub nab an (Schlenk

Balint,

1962
A)
egy
MV-os elektrosztatikus
(tank-generator)
elotervein ek keszftesehez sz ii kseges rnu n kalatok.
mellszobra,
Makrisz Agamemnon
- Fel all it as ra kerii lt F. Joliot-Curie
szob raszrn uvesz alkot asa.
- Nyomtatott
ar arn korok tech nologiajan
ak bevezet ese az elektronikus m iiszere k kesaitesehez ,
- Az Optikai Kutat6 Laborat6rium
egy resz lege az ATOMKI telep en
ii ez ev
kezdte meg
ii
E
kapcsolatban
van a Gamma Finommechanikai
Val lal at es az Optikai Kutat6
Laborat6rium
kozot ti szoros egy ii t tm iikod essel , es
az ATOMKI
kez.d emenyezesere
jot t letr
e.
Az OKL kisebb kutat6 es t er m elo resz legerrek feladata
az ATOMKI-ban
kidolgozott m iiszer ek es ku tat asi be ren d ezese k kisiizemi gy ar t asa illetve
n agyii zemi gyart asr a tor terro elokeszf tese.
-
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B)
- Az ATOMKI mu n ka.t ars ai resz t vettek az Eot vos
Lor an d Fizikai
Tarsu lat Debrecenben
tartott
van dorgy u lesen ek elokeszft
eseb en
es leb onyolit.asab an , ott 4 eloadest tartottak.
- Az int.ezet ki al li tot t a BNV-n az MTA ki al lit asa kereteben ,

C)

\
- Az igazgat6 teh ermentesrtesere
tud oman yos ti t kari b eosz t ast hoztak let re jan u ar elsejevel , Medveczky Laszlo keriilt ebbe a b eosz tasba.
- A rn iisz aki igazgat6helyettes
az in teze tbol elt avozot t es st at.usaat
megsz ii ntet tek (marc ius 1.0
- A Marxista-Leninista
Esti Egyetem kihelyezett
21 fos osz talya
kezdte meg m ii kod ese t osszel az intez e t b en ,

D)
Kan d id at u si fokozatot
szerzett 1 fo (I<oltay Ede).
- A Nuclear
Data Sheets szer kesz.teseb en val6 koz rern ii kod es re
ker t ek fel Beretiyi Denest.

-
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1963
A)
- Megkez d odot t egy 1 MV rievleges fesz iilt segfi t an kgen era.tor tudorn anyos es m iiszaki t er vezese es eprtese.
- Rad ioizot.opok orvosb iologiai alkalrnaz asaval kapcsolatos mu n kak
a DOTE izo top lab oratoriu man ak let re.hoeasaval megsziintek (jlinius 30).
- Az Optikai es Finommechanikai
Kut ato Lab orat.oriu m Debrecenben letesult vak u u mtech n ikai osz t alya m u kod eset az ATOMKI
altai ideiglenesen aten ged ett helyisegek ben december 31-en megsziintette.
- Nat riu mjod id k ri st.alyok felbon tokepessegei n ek n ovelesere vonatkozo eredrnenyein ket szabadalom
forrn ajab an at vet te es ipari
gy ar tasr a alkalmaz~a a GAMMA Optikai Miivek.
B)
- A Magfizikai Kollokviumon
(Tihany, szeptember
ze t bol 13 fa vett resz t es 7 eload ast tartottak.

16-21) az in te-

C)
- A

t u dornanyos

t it kar i

b eosz tasb a Csikai Gyula keriilt (juli us 1.).

D)
- Betenyi Denes akad ern iai dfj III fokozatab an reszes iil t a radioaktfv
anyagok m agspek trosakop iai ku tat asab an eler t ered menyekert ,
- Koltay Ede az ELFT Brody Imre dijat nyerte el.
- A KLTE fel terjesz tesere az ok ta.t as iigyi m in isz teri u m cfmzetes egyetemi docens cirnet adornanyozot t Csikai Gyulenek, Fetiyes Tibornak es Koltay Edenek,
- Kan d idatusi fokozatot
szerzett 3 kut at o (Berenyi Denes, Medveczky
Laszlo, Nagy Janos).
- Egyetemi doktori cime t szerzett 3 fa (Kovach Adam, Bornemisza
Gyotgyne, Szilagyi Maria ).

1964
A)
- 400 csat orn as TMC gyar trn anyu arnp lit u do an al iz ator b eszerzese.
B)
- Az iritezet 10 eves fen nallasan ak al kal m abol az MTA III. osz talya
kibovf tett veze tosegi iilest tartott az ATOMKI-ban.
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C)
- Csikai Gyula tu d oma.nyos igazgat6hellyettesi
(rn arcius 1.)
- Az ATOMKI t u domanyos t anacsa megsziint,
akban az osz talyvezetoi er tekezlet Iatja el.
- Nu klear is Elektronikai
Csoport szervezese ,

k inevez es t

kapott

felad at at a tovab bi-

D)
- Fenyes Tibor az ELFT Br6dy Imre dijat nyerte el.
- Okt6ber lO-en megkezdte asp iran si evei t az el so k iilfold i asp ir an s
( H. Prade, NDK).

1965

A)
- Elkesz
Graaff
- A szen
tot t ak

iilt ek az 1 MV nev leges fesz iil tsegu tankrendszerii
Van de
generator fizikai es miiszaki tervei.
tiizelesti kozp onti fu tesi kaz an haz at fold gaz t iiz.elesre al akiat.

B)
A BNV-n egy permanens
m agn eses b et a-s pe ktrograf es egy st abilizal t tap egyseg csal ad 4 t agjan ak ki al llt asaval vett resz t az
intezet .

D)

-

-

Szalay Sendort; aki 1953 6ta mar levelezo tagja volt, az evi
kozgyti lese n ren des t agjava val asz tot ta a Magyar Tu dorn anyos
Akadern ia.
A dubnai EAI Magfizikai Biaot tsagab an Magyarorsz ag delegat usa
Csikai Gyula lett.
Berenyi Denes az ELFT Selenyi Pal d ijat nyerte el.
Betenyi Denes (rn ajus 6-22) a Vanderbilt
University,
Nashville,
Tennessee,
USA, az atomrn agok b elso konverzi6s folyamataival
foglalkoz6 konferen cian vesz reszt , a konferencia ren dezosegen ek
m eghfvas ar a es kol t segen . (Az elso te n gerent ti li lit es m egh iv as az
in tezet bol. )
Egyetemi doktori cimet szerzett 5 fo (Bacs6 J6szef, Dar6czy Sandor,
Gyarmati Borbele, Mathe Gyorgy, Scharbert Tibor).
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1966

B)
- Julius 4-13 "Magmodellek"
nyari iskola, anyagat
- Az ATOMKI resz t vett a BNV-n.

az in tezet kiadta.

D)
-

Csikai Gyula fizikai t u dornanyok doktora fokozatot szerzett.
Mathe Gyorgy az ELFT Brody Imre dfjat nyerte el.
Egyetemi doktori cimet szerzett 1 fa (Vatai Endre).
Az Orsz agos Tal alrn anyi Hivatal 2 t alalrn anyt fogadott
ATOMKI-bol.

el az

1967

A)
Az elso sz.amft ogep az intezet be n (ODRA 1013) a ny aro n rriegerkezett es szeptember 6-tol rendszeresen m iikod ot t.
B)
- A BNV-n es Du b nab an az EAI-ben saci nt ill acios es felveze to spekt rorneter elektronikus
m iiszer csalad ot al lit ot t ki az intez et ,
C)
- Elektrosztatikus
Oyorsito Osz t aly Ietes iil t .
- Nukle ar is Elektronikai Osz taly letesiil t.
- Csikai Gyula egyetemi t an ar i ki n evezese miatt az in teze t kot.elekebol kivalt es az ATOMKI Neutronfizikai Osz t alya december 31-en
mint szervezeti egyseg megsziint.
- Csikai Gyula t avoz asaval (junius 30) Medveczky Laszlo kapott tud orn anyos igazgat6helyettesi
megbfzast illetve kin evezest (okt6ber

1).

D)
- A m iivelod es ii gyi m in isz ter iu m Szalay Sendottiek az egyetemi t an ar i
all asrol val6 t avoz asakor egyetemi t an ari cimet , Szeleyn« Csongor
Evanak a KLTE-ral val6 at helyez esevel egyidejiiJeg egyetemi docensi cimet ad oma.nyozo tt ,
- Kan d id at u si fokozatot szerzett 2 fa (Kovach Adam, Vasvari Bela).
- Egyetemi doktori cimet szerzett az in tez.et bol 4 fa (Berecz Istvan,
Mesko Laszlo, Novek. Dezso, Schlenk Balint) valamint az ATOMKI-ban
keszf tett er tekezessel 2 t anszeki t an arseged (Dede Kalman, Somogyi
Gyorgy],
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Az elso suimit6gep

az ATOMKI-ban,
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ODRA 1013 (1967)

1968
A)
- Megkez d odot t az uj gyorsit6 laborat6rium
ep it kezese , folynak az
5 MV-os nevleges fesz iilt segu Van de Graaff generator tervez esi es
alkat reszein ek kivitelez esi mu n kai.
- A perspektivikus
fejlodes
erde keb en egy izokron ciklotron
let esitesevel
kapcsolatban
elot anu lm anyok
valamint
tervt anul many
kesz iil t.
- Elot anulmanyok izotopszep arator let.esitesevel kapcsolatosan.
Inforrn alodas beszerzesi lehetosegekrol es a m iiszaki adatokr61.
B)
Nemzet koz i konferencia
az ATOMKI-ban
az elekt ron befogas es
a magasabbrendii
atommag bornl asi folyamatokr61 (juli us 15-18),
tobb h az ai es kii lfold i szervezet t arnogat asaval , 19 orsz agbol 100nal tobb resz tvevo. "
C)
A ku tat as, tervezes es kiv it.elezes egyseges iranyft asa er d ekeb en
az elektromos
m iih elyt a Nu kleari s Elektronikai
Osz ta.lyh oz csatoltuk.
D)
- Gyarmati Borbele az ELFT Br6dy Imre d ijat nyerte el.
- Ka.n d ida.tu si fokozatot szerzett 1 fa (H. Prade).
- Egyetemi doktori cimet szerzett 3 fa (I<arolyi Gyula, Somorjai Endre,
Varga Dezsd).

1969
A)
- Az elso nagyobb ku t at asi szerzod esek (Mezoguzd asagi es Elelmezesi Mi n isz teri u m , NIKEX, Magyar Allami Foldtani Intezet , BIOGAL).
B)
- Megjelenik az Acta Physica k iilonsz am a Szalay Sandor 60. sz ii let.esn apja alkalm abol. A kiadast Medveczky Laszlo szervezi.
- Az intez et kiadta fakszimile kiad asb an , 2 kote t b en kb.
1000
oldalon Szalay Sandor mu n kai t .
D)
- Berenyi Denes, Vatai Endre es Varga Dezso akade m iai dij II. fokozat
ki tii ntet.es ben reszesii lt az al apveto kolcson h a.taso k ku t at a.sa ter en
elert ered menyekert ,
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- Kovach Adam az ELFT Selenyi PaJ dijat , Schlenk Balint az ELFT
Schmid Rezso d ijat nyerte el.
- Medveczky Leszlonek. a KLTE fel terjesz teser e az m iivelod es iigyi miniszter cimzetes egyetemi docens cirnet ad om anyozot t.
- Egyetemi doktori cimet szerzett 5 kutat6 (Balogh Kadosa, Czegledy'
Sandor, Kiss Arpad, Mahunka Imre, Ttoti Lajos).

1970

A)
- Elkesz iilt a Van de Graaff generator elhelyezesere szolgalo ep iiletresz a IX. sz. ep iilet b en , augusztusban.
- El kesaii ltek es m egtor tent a VIII. es IX. ep iiletek at.ad asa.
B)
Kozepiskolasok
reszere ke tfor d u los palyaz atot
ATOMKI, amire 40 p alyarn ii erkez et t be.

hirdetett

meg az

C)
A Van de Graaff generator
epftesevel kapcsolatos
inteze ti es
kii lso feladatok
koord in alasa.ra decemberben
operativ b izot tsag
szervezod ot t .
D)
- Szalay Sendort. a lu blini M. Curie-Sklodowska
Egyetem d isz d oktor ra
avatta.
- Somogyi Gyorgy az ELFT Selenyi Pal dfjat nyerte el.
- Egyetemi doktori cfmet szerzett 2 kutat6 (Hunyadi Ilona, Szabo
Gyula).

1971

A)
- A VdG 5 gyorsft6 h atosagi iizembeh elyezese es p rob a.iizem elesen ek
kezdete direkt nyalab-gyorsft asaval , december 23-an.
- Irrtez et i torz sgard a cim el nyeresere vonatkoz6 sz ab alyok kidolgoz asa.

C)
- A VdG operativ
b izot tsag , amely ossz esen 12 alkalommal
ossze , decemberben
megsziintette
m iikod eset .
- Konyvtari b izo tt sag alakult.
30

iilt

D)
- Betenyi Denes es Eenyes Tibot a fizikai t u d orn anyo k doktora fokozatot
szerez tek meg.
- Vatai Endre az ELFT Selenyi Pal dijat nyerte el.
- Kan d idat u si fokozatot
szerzett 3 kutat6 (Angeli Istvan, Szilagyi
Maria, Vatai Endre).
- Egyetemi doktori cimet szerzett 4 kutat6 (Bodizs Denes, I(;idar Imre,
Valek Aleder, Vertse Tamas).

1972
B)
- ATOMKI es KFKLkozos szerni na.riu ma (Debrecen, m aju s) a Van
de Graaff gerier at o'rokkal kapcsolatos ku tat asi teriiletek at teki ntese.
- Elektronikus
muszercsaladot
allrtott
ki az intez et a BNV-n,
valamint a Metrimpex szervez eseb en kiilfol don (Brno, Moszkva,
Dubna, Basel-Nu clex 72).
C)
- Igazgat6i Tan acs alakul janu arb an .
- Int.ez.et i Mtiszer b isottsag kezdi meg m iikod eset szeptem berben.
D)
- Szalay Sandor az Eot vos Loran d Fizikai Tarsu lat Erme ki t iin tetesben reszesiil t.
- Akadern iai dijjal t iirrtet tek ki Fetiyes Tibort, Mahunka Imret es 'Iron
Lajost a neutrondeficites
izot6pok t anul manyoz asab an elert jelerrtos eredrnenyeiker t , valamint tob b eddig ismeretlen radioaktiv
izot6p felfed ezeseer t.
- Betetiyi Denes az Orsz agos Atomenergia Biz ot tsag al lan do magyarorsz agi kepviseloje az IAEA "International
Working Group on
Nuclear Structure and Reaction Data"-ban.
- Kan d id at usi fokozatot szerzett 1 kutat6 (Mathe Gyorgy).
- A Fizikai Szemle nfvod ijat nyerte el Somogyi Gyorgy, Medveczky
Laszlo es Nagy Mihaly:" Szilar d test nyomdetektorok
az okt at asb an "
c. koelemenye.
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1973
A)
- Uzembehelyeztek
a h ideglaboratoriu
mb an egy cse hsz lov ak gyar tm anyti helium csep pfolyosf'to es egy szovjet automata
nitrogen
csep pfolyosrto beren dezest ,
B)
Magyar Magfizikusok
II. Tal alkozoja (Debreeen,
ju lius 4-8), az
ELFT Magfizikai es Alkalm az asai Szakesoport es az ATOMKI rendezeseb en .
Elektronikus
miiszereket
allrtot t ki az ATOMKI a BNV-n es a
Metrimpex szervezeseben
kiilfoldon (Lipese, Zagr ab , Brno, Berlin,
Kairo, Novoszibirszk).
D)
- Betenyi Denest az MTA kozgy iilese levelezo
t agga v al asz tot t a.
Koltay Ede fizikai tu domanyok doktora fokozatot szerzett.
Gyarmati Borbelenek a KLTE felt erjesz tesere a m iivelodes iigyi m iniszter cfmzetes egyetemi doeens cfmet ad ornanyozot.t.
Kan d idat usi fokozatot
szerzett
2 ku t ato (Szabo Gyula, Schlenk
Balint).
- Egyetemi
doktori cfmet szerzett
3 ku t ato (Kover Akos, Lakatos
Tamas, Lovas RezsO').
- A d u bnai EAI tu domanyos t anacsa t agjav a val asz to tt a Betenyi
Denest, az Alacsonyenergi ajii t u dorn anyos t an acs t agjava valasztotta Feoyes Tibort.

1974
B)
"Gyenge kol cson hatasok alacsony energiakon " n ernze tkoz i h arornszog szem in ariu rnot az ATOMKI-ban
szervezte meg az ELTE az
in tezet tel kozosen.

C)
- Az ujon na.n szervezett
rn asod ik t u d om an yos igaagato h elyet tesi
allasra p alyaz at a.lapj an Berenyi Denes nyert kinevezest.
D)
- Betenyi Denesnek es Koltay Edenek a KLTE felterjesz tesere a m iivelodes iigyi miniszter cfmzetes egyetemi t an ar eimet ad om anyoz.ot t .
- Fetiyes Tibor a JASZNAPP
programban
nyert ered rnenyekert
a
dubnai EAI dij II. fokoz a.tat nyerte el.
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- Kan d idat u ei fokozatot szerzett 2 fa (Samir EJ-Nasr.A.A. es Szabo
Gyula).
- Egyetemi doktori cfmet szerzett 3 ku tat6 (Hock Gabor, Jost KataJin,
Uray Istvan, ) es az ATOMKI-ban
keszft.et t er tekezes alapjan 2
ven degku t ato (Menes Andras, Nagy Mihaly).

1975

A)
- Az intez et elso Izben hirdetett

meg Alkot6 Ifj iisag i Dijat.

B)
- "Ciklotronok inter d isz.cipl inar is kih asz nalasarol a fiz.ikab an , kern iab an , biologiai-orvosi t u domanyokban
es a gyakorlatban"
tern akor be n tan acskoz.ast szervezett az in teze t (Debrecen augusztus 2527) az MTA Mat.-Fiz. Tud. Osz taly aval es az ELFT-vel kozosen .
D)
- Akadern iai dijjal t iintet tek ki a Koltay Ede, Kiss Arpad, Szabo Gyula,
Papp Istvan II. es Mori]: Gyula kollektfv at az ATOMKI ot rnillio voltos
gyorsftojan ak letestteseben
val6 koarern ukodesert.
- Kan d idat.usi fokozatot 1 kutat6 kapott ebben az e vb e n (Somogyi
Gyotgy}.
- Egyetemi doktori cimet szerzett 3 [0 (Kiss Ildiko, Kovacs Zolten, Vegh
Laszlo).
- Ricz Sandor MTA Alkot6 Ifjiisagi Dijat nyert.

1976

B)
- Feb ru ar 24-en az intezet ipar es tu dom any cimmel kerekasztal
m egbesz eles t szervezett.
Az ATOMKI-n kiv iil 9 ip ar val lal at es
KLTE vettek resz t ,
C)
Val toz as az in teze t vezet osegeb en. Betenyi Denes az iij igazgat6,
Schlenk Balint lett a t u domanyos igazgat6helyettes.
- Val toz as az int ezet szervezeti feleprteseb en .
4 t udom anyos osz t aly (Magfizikai m6dszerek es inter d isz cip lin ar is
a.lkalm az asai k , Magspektroszk6piai,
Elektrosztatikus
gyorsit6k,
Nu kle ar is elektronikai osz talyok ).
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3 on al lo ku t atocsop or t [Nu klear is atomfizikai,
Elrnelet i magfizikai
es sz am it as tech n ikai , Interdlsacip lin aris ku ta.to csoportok).
fu
osz taly (Muszaki,
1 funkcion
alis csoport (Tu domanyos
dokumen
tacios
csoport).
- K.M. b izot t sag alakul, a k u t atasi szerz od eses mu n kak figyelemmel
2

n
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talyok
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D)
- Mahunka Imre a "Megbecsiiles Jele Erdemrend"
szovjet kit iin tetesben reszes iil ,
Vatai Endtenek a KLTE felterjesz tese alapjan a m iivelodesiigy i miniszter cimzetes egyetemi docens cimet ad omanyoz.
- Vertse Tamas az ELFT Selenyi Pal d ijat nyerte el.
- Kan d idat usi fokozatot szerzett ket k u t ato es ket kiilfold i aspirans
(Mahunka Imre, Mate Zolten, G. M. Hassib, Dan Huy Uyeri).
- Egyetemi doktori cimet szerzett 6 fo (Biook Gyorgy, Kis- Varga MiklOs,
Kovacs Pal, L6kos Sandor, Mate Zolten, Zolnai Leszlo],

1977
A)
- Az intezet vezet oseg ATOMKI
dijakat alapitott.
(ATOMKI
iritezet i dij, ATOMKI okt at asi dij, ATOMKI koz m Iivelod esi dij.)
A Debreceni Fel sook tat asi es Ku t atasi In tez m enyek Tan acsan ak
tagja lett az ATOMKI.
B)
- Regesz-fiz ikus kerekasztal megb eszeles ok tob er 4-en az ATOMKIban, a DAB mat.
fiz. sz akb izot tsag szervezeseben , "Modern
fizikai viz.sgalat i modszerek a regesze ti t u d ornanyok b an " cimmel.
- DOTE-ATOMKI
elso k6zos t u dornanyos iilese november 4-en.
D)
- Berecz Istvan az ELFT Brody Imre dijat nyerte el.
- Kovach Adamnak a KLTE fel terjesz tesere a Miivelodes iigyi miniszter cimzetes egyetemi docens cimet ad ornanyoz t.a.
Egyetemi doktori cimet szerzett 9 kut ato (Bohatka Sandor, Cseh
J6zsef, Gal Janos, Muranyine Szeleczky Annamana, Suder Siindome,
Szekely Geze, Tarkcinyi Ferenc, T6th-Szilagyi Margit, Torok Istvan).

34

1978

A)
- A MT Tu d omany poli t ikai Biz ot tsag hozz.ajar u l t a ciklotron
h az aeh oz .
- Az MTA fot it kara jovah agyt a a ber u haz asi cel t.,

b er u-

B)
- DOTE-ATOMKI
tu dornanyos iiles ( november 28-an ) " Felkesz iiles a debreceni U-103 ciklotron orvosi cehi alkal m az asara"
- December 13: ciklotronnal kapcsolatos m egb eszeles 12 kiil so szakem ber reszvetelevel.
- Az ELFT Vakuumfizikai
es Vekonyreteg Szakcsoportja,
a GTE
Anyagvizsgalo Szakcsoportja es Magyar Kern ikusok Egyesii letenek
Tomegsp ekt rosz kopi ai Szakcsoportja
az ATOMKI-val kozos t ud omanyos tan acskoz.ast rendezett az intez et b en december I-en.
\

C)
- Ciklotron

Csoport

alakult

az ATOMKI-ban.

D)
- Szalay Sandor Allami dijat kapott.
- Kan d idat u si fokoz at.ot szerzett 3 [0 (Lovas Rezso, Nairn M.A , Valek
Aladar).
- Egyetemi doktori cimet szerzett 2 [0 (Meszaros Sandor, Pee! Andras).

1979

A)
- Az MTA fot it kara jovah agyja a ciklotron b er u haz as p rog rarnjat
(szeptember 12).
- Sz allft asi szerz odes kot ese a ciklotron b eszerzeserol (szeptember
24), szovjet resz rol a TECHN ABEXPORT es a NIIEFA, magyar
resz rol az AKADIMPORT
es az ATOMKI.
B)
- Az in tez et kez.demenyez te az "Oszi Fizikus Napok " (november
12-18) kozm iivelodesi esemenysoroz at megt ar tasat Debrecenben.
- Gyorsit6k
nep gazd asagi alkalrnaaasa,
m iisaak i-t u d omanyos tan acskoz as az ATOMKI-ban (november 23) az OAB, az MTA Magfizikai Alb izott saga es az ATOMKI szervezeseb en .
- DOTE-ATOMKI
kozos tudornanyos iiles (novernb er 30).

35

Az ATOMKI alapito torzsgarda
bileumen 1979-ben.

tagjai

az

intezet fennalhisanak

25 eves ju-

D)
- Szalay Sendort a Kossuth Lajos Tu dornanyegyetern
d isz d ok tor ava
avatta (feb r uar 16).
- Akad ern iai d ijjal t iintet tek ki Medveczky Laszlot es Somogyi Gyorgyot
a nuklearis nyomdetektorok
modszeren ek tovab bfejlesz.teseert es
interd iszcip lin ar is, valamint n ep gaz.d asagi al kal rn az asai ra vonatkozoan az u tob bi evekb en elert kiemelked o eredrnenyeikert
.
- Beese Jozsef az ELFT Brody Imre d ijat nyerte el.
- Kiss Arpad az ELFT Selenyi Pal dfjat nyerte el.
Fenyes Tibornak a KLTE "javaslat ar a a m iivelodes iigyi miniszter
cimzetes egyetemi t an ar cimet adorn anyozo t t ,
- Kan d idat u si fokozatot szerzett 2 k u tato (Vertse Tamas, Kiss Arpad).
- Egyetemi
doktori
cimet szerzett
3 ku t ato (Langer Gabor, Ricz
Sandor, Vad Kalman).
MTA Al koto Ifju sag Dijat nyert Kover Laszlo.
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A gyorsit6k nepgazdasagi alkalmazasa, miiszeki-tndomiuiyoe tenecskoztis resztvevoinek egy csoportja (1979).
1980

A)
- A ciklotron program elokeszftese tovab b folytat6dott.
A KELETTERV az epftesz et i resalet terveken dolgozott.
- Az V. VI. VII. X. es XI. epii letek epft ese megfelelo iitemben h aladt, decemberben megtor tent a miiszaki at ad as.
- Az intezet vezet osege Intez.eti kivalo dolgoz6 kit iinteto cim adomanyoz.asan ak sz.abalyoaasarol dontot t.
B)
- Nemzet kozi ESCA Szem in ar iu m az ATOMKIban (aprilis 15-18)
- A Szocialista
Akad ern iak M(iszerfejlesz tesi es Meres au tomatizal asi Biz ott.sagan ak Vakuu mfiaikai, Elektronspektroszk6piai
es
Tomegsp ekt rosz.kop iai Munkacsoportja
szeptember
10-12-en az
ATOMKI-ban t an acskoaot.t ,
- "Oszi Fizikus Napok" kereteb en "Lp ar es fizika" kial lit as (november 10-15).
- "T'avlatok es leh etosegek a, DOTE es az ATOMKI tudom anyos
egy ii tt rml kodeseb en " tu dorrianyos t an acskoz as (november 21).
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A Szocialista Akademiak Mliszer£ejlesztesi es Meresautomatizalasi Bizot.isege»
nak Vakuumfizikai, Elektronspekitoszkopie: es Tomegspektroezkopiei
Munkecsoportjenek teuecskozestu: reszvevok egy csoportja (1980).
- Szocialista orsz agok IUPAP Nemzeti Bi zot tsagai ti t kar ai n ak ertekezlete az ATOMKI-ban
(november 25-28).
- A human es a ter mesze tt udomanyos kul tu r a egysege. A DAB Mat.
Fiz. Saakbizot tsaga alt al az ATOMKI-ban
rendezett vi ta.ii les (december 5).
D)
- Mathe Gyotgynek. a KLTE javaslat ara a m iivelod esi miniszter cimzetes egyetemi d oce n scfmet adomanyozot t.
- MTA Alkot6 Ifju sagi dfjat nyert Palinkas Iozset.
- Egyetemi doktori cimet szerzett 4 fo (Morik Gyula, Nyako Barna,
Palinkas Iozsei, Sarkadi Laszlo).
- Zolnai Laszlo 6 h6napig Niger iab an dolgozott a Nernz.et koz i Atomenergia D gyn okseg sz.aker tojeke nt ,
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Az I. epiitet. az udvar feJc5Ja rekonstrukci6

eJc5tt (1980).

1981

A)
- Az V., VI., VII., X. es XI. ep iilet ek hasz nal at.b a ve tele a tavasz
folyarn an m egtor tent .
- Megkeadodot t az I. ep iilet rekonstrukci6ja.
B)
- Az ATOMKI "International
Seminar on High-Energy Ion-Atom
Collision Processes" c. tu domanyos t an acskoz as t rendezett (marcius 17-19) az MTA, IAEA, OAB, ELFT debreceni csoportja es a
BIOGAL t arnog atasaval.
- Ne u t ron ter ap ias Szimpoziumot rendezett okt6ber 12-en a Magyar
Radiol6gusok
T'arsasaga,
az ATOMKI es a DOTE Radiol6giai
Klinikaja koz osen .
- a DOTE-ATOMKI
koz os tu dornanyos iilese ez evb en december
l.J-en volt.
C)
- A kovet kezo szervezeti v al toz asok tor ten tek az ATOMKI-ban:
Ket uj tu dom anyos oszt aly a Technikai Fizikai Osz t.aly es a
Ciklotron
Osz t aly Ietes iil t,
A Nu klearis Atomfizikai
Csoport
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A IV., VIII.
van (1981).

es

IX. epiiletek.

A ciklotron epiilet helyen meg gepkocsi parkol6

osz t allya fejlodot t.
A Magspektroszk6piai
Osz t aly on allo k utatocsoport kent folytatta
m iikod eset , Ion-atom ii t koz esek Csoportja nevvel uj k u t.ato egyseg Ietes iil t .
D)
- Betenyi Denes az Eot vos Lor an d Fizikai T'ar d ulat Erme kit iin t etesben reszesiil t.
- Medveczky Leszlo fizikai tu dom anyok doktora fokozatot szerze t t.
- Kan d idat usi fokozatot szerzett 2 kutat6 (Berecz Istvan, Vegh Leszlo),
- Egyetemi doktori cimet szerzett 7 fa (Arvay Zolten, Arva Ern one,
Hertelendi Ede, Kruppa An'dras, Nyak6ne Juhasz Ketelin, Sulik Bela, Varga
Zsuzsa).
- MTA Alkot6 Ifj iisagi Dfjat nyert Keiinke Gabor.
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A tiegyenerguiju ion-atom iitkouEsi folyamatok
vevoi (1981).

tiemzetkozi szemiruirium reszt-

1982

B)
- A Fizikus Napokat (november 10-16) ebben az ev b en a sz arn it astechnika jegyeb en ren dez tek meg.
- A DOTE-ATOMKI
egyiittes t u dom anyos iiles november 26-an
volt.

C)
- Ez ev fe b ruar tol az osz talyvezetoi
ert.ekez let havonta
gatot.anacs tagjai val egyii tt iilesez.ik.

az Igaz-

D)
-

Balogh Kadosa az ELFT Brody Imre d ijat nyerte el.
Medveczky Laszlo MTESZ dijban resz.es iiIt.
Az MTA Alko to Ifjii sagi Dfjat nyerte el Dajko Gabor.
Kan d id at usi fokozatot szerzett 1 fa (Varga Dezsd).
Egyetemi doktori cimet szerzett 5 fa (Dajko Gabor, Gulyas Janos,
Kalinka Gabor, Kiss Karoly, Krasznahorkay Attila), es a m iiegyetemen
1 fa (Jenei Sandor)
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- Koltay Ede a N emaetkoz i Atomenergia
D gy no kseg sz aker tojekent
2 h6napig Bangladesben
dolgozott, ugyanilyen m inoseg be n Beese
J6zse£ Zam b iab an dolgozott 6 het ig.

1983
A)
Az in tez et vezet

osege

intezet

i muzeum

Ietesrteset

h at

aroz aa

el.

B)
- "Bemutatkozik
az ATOMKI" cimmel kial litast szervezett az in tezet az OMIKK-ban
Budapesten
(marcius 17 - ap ri lis 20).
- "Lokalis h al oz at szemin arium" az ATOMKI es a Neuman Janos
Saami togep tu dom a.nyi Tarsasag kozos ren dezeseben (apr ilis 1819).
- "Su garz ast ech n ikai m6dszerek alkal maz.asa a mezogaz.d asagb an es
az elelrniszer ip arb an" t argy u szimp6ziumot
rendezett
a DAB, a
DATE es a her n ad i Marcius 15 MTSz az ATOMKI-ban.
A Fizikus Napokat (november 14-20) "Hazan k es az iir ku tat.as"
jegyeb en ren dez tek meg.
- A DOTE-ATOMKI
evi egyiittes t u dorn anyos iilese december
14en volt.
D)
- Kan d idat usi fokozatot szerzett 2 fa (Kovacs Zoltan, Somorjai Endre).
- Schlenk Belintnek. a KLTE javaslat ara a m iivelodesi miniszter cf mzetes egyetemi docens cimet adomanyozot t.
- Egyetemi doktori cimet szerzett 3 fa (Cserny Istvan, Dombredi Zsolt,
Gecsi Zoltan).
- MTA Ifjii sagi dfjat nyert Totb J6zsef.
- Hunyadi Ilona az ELFT Prometeusz
Ermet kapta.

1984
A)
Az intezet alap itasan ak 30 eves evfor d u loja al ka.lm aval , ju n iu s 25en megnyilt az in teze ti m iizeu m .
B)
- "International
Symposium
on In-Beam
Nuclear Spectroscopy"
cimmel t udorn a.nyos t anacskoz ast rendezett az ATOMKI az MTA
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Az "International Symposium
(1984) .

-

-

-

-

on In-Beam Nuclear Spectroscopy" tesztvevoi

es az OAB t am ogat asaval (majus 14-18).
85 intez.et bol mintegy 100 dolgozatot mutattak
be. A kb. 100 resz tvevo tob bsege
kulfoldi volt.
Second Workshop on High-Energy Ion-Atom Collision Processes,
10
augusztus 27-28 az ATOMKI-ban,
kb. 40 fo reszt vevovel.
meghfvott eload as es 16 rovid eloadas, arni bol 6-ot az ATOMKI
mu n kat.arsai tartottak.
"Magfizikai kut atasok es alkalmaz asaik" c.
t u d omanyos iiles
szeptember 27-en Szalay Sandor 75. sz iiletesn ap ja alkal mabol.
A Fizikus Napokat okt6ber 8-14-ig t.artot t ak. Ennek kereteb en
ki allft ast szerveztek "Tu dornany es gyakorlat a 30 eves ATOMKI
tevekenysegen ek t iikreb en " mott6val.
"Rontgenem issz ios analitika es inte rd isz.cip li naris alkalmaz asai"
t argykorben
november 13-15 kozot t t an acskozast szervezett az
ATOMKI a DAB es a GTE-vel kozosen.
A DOTE-ATOMKI
VIII. evi Egyiittes Tu dornanyos Ulese december 3-an volt.

D)
- Sarkadi Laszlo az ELFT Selenyi Pal d ija.t nyerte el.
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Beck Mihaly a KLTE rektorhelyettese
alkalmab6l (1984).

iidvozli Szalay Sendort. 75. sziiletesnepj«

- Berecz Istvan a MTESZ Hatvani Istvan dfjat nyerte el.
- Kan d idat usi fokozatot szerzett 6 fa (Bib6k Gyorgy, Cseh J6zsef, Gal
Janos, Lakatos Tamas, Terkeny] Ferenc, Zolnai Leszlo],
- Vegh Leszlonek a KLTE felt erjesz tesere a m iivelod esi miniszter cirnzetes egyetemi docens cfmet adomanyozot.t.
- Egyetemi doktori cfmet szereztek harman (Kibedi Tibor, Pal Karoly,
Pecskay Zoltan), es egy ven degku t at o (Herbak Janos).
- Az MTA Itjiisagi Dfjat nyerte el Cseh J6zsef.
- A Nernze tkoz i Atomenergia
Ugynokseg sz akertojeken t m iikod tek
Bacs6 J6zse£ Zarnb iab an 2 h6napig, Somogyi Gyorgy Vietnam ban 1
h6napig. A Nernz.et koz i Atomenergia
Ugyriokseg altai szervezett
tanfolyamokon
tartott
eload asokat Koltay Ede Singapore-ban
4
het.ig es Ljubljana-ban
3 het ig ,
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Tudotneny es gyakorlat a 30 eves ATOMKI
egy reszlete (1984).

tevekenysegenek tiikrebeti kiallitas

1985

A)
- November

15-en volt a Ciklotron

Laborat6rium

iin nepelyes meg-

nyi tasa.

B)
- A Finn Tu dorn any Napjai Magyarorsz.agon keret eb en ap rilis 17-en
Workshop on Low Temperature
Physics az intezetben ,
- Natural Materials and Spectral Analysis, Second Hungaro-Italian
Symposium on Spectrochemistry,
Budapest j ti niu s 10-14.
Az
ATOMKI is a szervez ok kozott volt es a szimpozium anyagat az
ATOMKI Koz lemenyek kozol te,
- JUVSTA Vegreh ajto Biaot tsagan ak 51. t an acskoz asa okt6ber 4-6
az ATOMKI-ban.
- A 3. Magyar, Osz t rak es Ju gosalav kozos Vakuu m Konferencia,
okt6ber 7-9, Debrecenben.
- A DOTE-ATOMKI
IX. Egyiittes Tud omanyos iilese december 16an volt.
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A ciklotron iizembehelyezes

iinnepi pillanata (1985).

C)
Masod ik tud omanyos igazgatob elyet tesi alias szervezese, armre
Varga Dezsa kapott m egbfaast.
- Az ev vegen nyugdfjba vonult Kovacs Gyula gaz d asagi igaagato , aki
az intezet alap it asatol kezdve vezette a gazd asagi ad m in isz tr aciot.
Utodja J6zsa Mikl6s gaz d asagi igaz.gatohelyet.tes.
D)
- Berenyi Denest az MTA kozgy ti lese rendes t agjava valasz tja.
- Schlenk Balint fizikai tu dornanyok doktora fokozatot szerzett.
Kan d id at uai fokozatot szereztek harman (Bacs6 J6zsef, Balogh Kadosa, Kadar Imre).
- Egyetemi doktori cfmet szereztek heten (Di6s Zolten, Molnar Iozsei,
Palvolgyi Letu), Takacs Sandor, T6th J6zsef), ven degk u tatokent Szmola
Erna es a Kozgazd asag- tu dornanyi egyetemen Jozsa Miklos
- Varga Dezso az ELFT Selenyi Pal dfjat nyerte el.
Hunyadi Ilona a MTESZ Hatvani Istvan dijat nyerte el.
- Berenyi Denes a ernzet kozi Atomenergia D gy nokseg Tu dorn anyos
'I'an acsad o Bizot.tsagan ak (IAEA SAC) tagja lett.
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- Koltay Ede a Nemz etkoz i Atomenergia
Vgynakseg sz aker tojekent
Port ugal iab an es a Ki n ab an szervezett Training Course-on dolgozott.
- Somogyi Gyorgy a Nemzetkozi Atomenergia
Ugynokseg altai Kielben rendezett tanfolyamon tartott eloadassoroz atot.
- Zolnai Laszlo november ll-tol december 13-ig Zagr ab ban dolgozott
a Nernzet koz i Atomenergia V gy nokseg sz aker tojekent ,

1986
A)
- A Debreceni Fizikai Centrum
alapsz erzodeset az ATOMKI es
a KLTE vezetoje decemberben
alairt a.
A Debreceni
Fizikai
Centrum kiilonbozo fohatosagokhoz
t ar tozo intez.menyeket
kapcsol ossze kon kret egyii ttm iikod esi teriileteken.
- Schlenk Balint tu domanyos igazgato helyet tes ernlekere (t 1985.
november
6.)
az intezet vezetosege
Schlenk Balint Ifju sagi
Dfjat alapftott, amivel az Alkoto Ifjti sagi Palyaeatr a beerkezo az
in tezet b en jutalmazott
legjobb palyarnuvet dfjazza.
B)
- A Fizikus Napokat m arcius 3-8 ren dez tek meg.
- A Szocialista
Akadern iak M (iszerfejlesatesi
es Meresau tomatizalasi Biaott.sagan ak Vaku umfizi kai , Elektronspektrometriai
es
Tornegs pekt romet riai Munkacsoportja
apr ilis 22-24 az ATOMKIban t.an acskoz.ot t .
- Az MTA Rad io kern iai Bizott.saga, Izotop al ka.lrnaz asi es Radioanaliti kai , az Izo top tech n ikai Mu n kab izot tsag , tov ab ba a MKE Analitikai Sz akosz t a.ly Radioanalitikai
Szakcsoportja
m ajus 14-en tudorn anyos iilessz akot tartott az ATOMKI-ban az ott letesite tt ciklotron megtekintesere
es a ciklotron iizernel tet esevel kapcsolatos
feladatok ismer tetesere.
- Junius 30 - jiilius 3 Magfizikus Talalkozo az ATOMKI-ban
kb.
100 fa r esz tvevovel ,
- A X. Fizikus Van dorgyulest (augusztus 25-28) az in tezet ben rendez tek meg.
- A december
16-an tartott
X. DOTE-ATOMKI
Egyiittes
Tudom anyos Vies tem aja "Nyomelem ku t atasok" volt.

C)
- Koltay Ede kapott

tu domanyos

igazgatohelyet.tesi

ki nevezest ,

D)
- Gyarmati Borbele fizikai tu domanyok
47

doktora

fokozatot

szerzett.

- Akadem iai dijjal t iintet tek ki Schlenk Belintot; Sarkadi Leszlot es
Palinkas Jozseiet az atom Lval hejak
ion iaaciojar a es az ezek sor an
kilepo ront.gen sugarz as saogelosalasar
a von at kozoan elert ered rnenyeiker t ,
- Du bnai k iilon dijban reszesftet tek a Varga Dezso vezet esevel Kadar
Imre, Ricz Sandor, Hock Gabor, Sulik Bela Vegh Janos es Betenyi Denes
altai alkotott 1981-1985-ig Du bn ab an d olgozo ku t atocsopor tot.
Du bnai in tezet i dijban reszes iilt Tarkanyi Ferenc ket szovjet ku t ato
t arsaval egyiitt.
Kan di datu si fokozatot szerzett 1 fa (Sarkadi Laszlo).
Egyetemi
doktori cimet szereztek az intezet bol harman
(Ando
Laszlo, Ditroi Ferenc, Papp Zoltan), es egy ven degku t ato (Paripas Bela)
MTA Ifjii sagi Dijat nyert el PaJinkas Jozsef.
- Balogh Kedosenek a KLTE felterjesz'tesere
a m iivelodesi miniszter
cimzetes egyetemi docens cimet adomanyozot t.

1987
A)
Pa.lyaz.at al apj an az OTKA Biz ot tsag h at aroz.atot hoz az OTKA
debreceni m iiszerkozp ontjan ak kia.lak it.asar a az ATO M KI gesztor
tevekenysegevel
es a h arorn debreceni egyetem r esz ve televel ,
- A DOTE, majd a DATE csatlakozik a Fizikai Centrumhoz.
B)
- A Fizikus Napokat m ar ciu s 2-7 ren dez tek meg.
- 3rd Workshop on High Energy Ion-Atom Collision Processes, augusztus 3-5, az ATOMKI-ban.
- A szeptember 9-13 kozot.t Debrecenben megrendezett
II. Nemzetkozi Fizikus Tu d ornanyos Diakkonferen ciat az ATOMKI anyagilag, konyvt ar h aszn al at aval es in tezet.latogat as b iz tosi tasaval tamogatta.
- A XI. DOTE-ATOMKI
egy ii t tes t u dorn anyos iilest , amelynek
szervezeseb en az ATOMKI-n, DOTE-n kivu I a DAB Matematikai
es Fizikai Sz akb iz o t ts aga valamint az Orvost u dorn anyi es Biologiai
Sz akb izo tts ag a is resz t vallalt , december 9-en re n dez.tek meg es
t.ern aja ciklotron izot6pok az orvosi di agn osz tikab an volt.
D)
- Gyarmati Borbalanak a KLTE felterjesz tesere a m iivelodesi miniszter cimzetes egyetemi t an ar cimet ad omanyozot t.
- Becso Lozseinek a KLTE fel terjeszt.ese alapjan a m iivelodesi miniszter cimzetes egyetemi docens cimet adomanyozot.t.
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- Kan didat usi fokozatot
szerzett
h arorn k u tato (Bohatka Sandor,
Kover Akos, Novak Dezso).
- Egyetemi doktori cimet szerzett negy fo (Kormany Zoltesx, Mikecz
Pal, Szilagyi Sandor, Uzonyi Imre).
- Lovas Rezso az ELFT Novobaczky Karoly dijat nyerte el.
- Lakatos Tamas az ELFT Sele nyi Pal dijat nyerte el.
- MTA Ifjiisagi Dijat kapott Kruppa Andras.

1988
A)
- Az 1977-ben alapitott ATOMKI intezeti dij elnevezeset az intezet
vezetosege az ATOMKI alaprto igaagatojan ak ernlekere (t 1987.
okt6ber 11.) Szalay Sandor dijra'yaltoztatta.
- Januar Lve n megkezdte miikodeset' a Debreceni Tudornanyos Miiszaki Park T'arsasag (gesatorinteameny:
ATOMKI).
B)
- A Fizikus Napokat m arcius 7-12 ren dez tek meg. Mott.oja: "Fizika
es gyogyrtas"
volt. "
- Radon a kor nyezet b en c. t udomanyos t alalkozot tartottak
majus
26-28 az ATOMKI-ban
Somogyi Gyorgy emlekere (t 1987 m arci u s
4.). A talalkozo szervezeseben az ATOMKI-n kiviil resz t vallalt
meg a MKBT Esaakmagyarorsaagi
Szervezet, a DAB Maternatikai-Fizikai valamint Kornyezet t u dom anyi Saakb izott.sagai es az
MFT Alfoldi Ter iile ti Szervezete.
- Harorneves a rnagyarorsz agi ciklotron c. t u dornanyos iilessz ak volt
december 14-en az ATOMKI-ban.
Az iilessz ak szervez.eseb en resz t
vett a DAB fizikai munkab izot tsaga es az ELFT magfizika es alkalmazasai szakcsoportja.
- A december
IS-en tartott
XII. DOTE-ATOMKI
egyiittes
t udom anyos tiles ternaja "Lakossagi sugar terh elesek orvosi von atkoz asai" volt.
- A Debreceni Refor mat us Kollegiu m fen nallasan ak 450. evfor d uloja tisateletere rendezett iin nepsegek kere teben a Debreceni Fizikai
Centrum sz.ernin a.riu mi soroz at ab an Szencissy Barna tartott eload ast
az ATOMKI-ban.
D)
- Bereayi Denes Allami Dij kit iintetesben resz.esii lt ,
- Az MTA Fizikai Fod ijat , amit elso fzben adtak ki, Szeleyn« Csongor
Eva kapta meg.
- Lovas Rezso fizikai tudornanyok doktora fokozatot szerzett.
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Betenyi Denes h arorn t arsaval a "Nuclear Age" alapft vany (Santa
Barbara, California, USA) Mernokok a Bekeert nernze t koz i paly az at.at 50000 dollaros dfjjal megnyerte.
- Bobtitk« Sandor az ELFT Br6dy Imre dfjat nyerte el.
Egyetemi doktori cfmet szerzett negy fo (Gyorffi Miklos, Jozs« Miklos
II. , Szelecsenyi Ferenc, Tiaua Janos).
- MTA Ifjii sagi Dfjat kapott Kotmsny Zolten, Mikecz Pal es Szelecsenyi
Ferenc.
Berenyi Denes elnyerte a Hajdu-Bihar megyei Tan acs Alkot6i Dfjat ,

1989
A)
- Az intezet t avlat i ku t at asi t.erven ek kirnu n kalasahoz hat kutat6i
esoportot
bizott meg az int ezet vezetosege , Az fgy el keszf'tet t
javaslatokat
egyen kent egy-egy intezeti szem in ariu mon is ismertet tek es megvit att ak, az erintet t kozossegek vit ai u tan ,
B)
- A Fizikus Napokat m arcius 6-13 napokon rendez tek meg.
- A XIII. tu dornanyos tiles (ATOMKI, DOTE, DAB) ap ri lis 29en volt es tern aja a neu tron te rap ia szerepe es jele ntosege az
onkol6giai el lat asb an volt.
C)
Az irrtezet i ku t atasi tevekenyseg el bfralasara az intezet veze tosege
Koltay Ede el nokletevel Tud omanyos Tan acsot , a me rn oki jellegii
tevekenyseg er te kelesere pedig Miiszaki Biaott sagot szervezett.
D)
A KLTE cfmzetes egyetemi tan ari cfmre Medveczky Leszlot valamint
cfmzetes egyetemi doeens cfmre Cseh Jozeeie: es Lovas Rezsot felterjesztette.
- Kan d idat u si fokozatot szerzett ket ku tat6 (Kruppa Andras, Papp
Tibor).
- MTA Ifjiisagi Dfjat kapott Dombradi Zsolt es Krasznahorkay Attila.

Ad at gyiijtes zarasa:

1989 jti ni us.
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