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Milyen előadásokat tartottál, illetve tartasz? 
Az orvosi műszerek előadás volt a legelső tananyag, amit még tudományos kutatóként 

tanítottam. Idővel több tantárgyat tanítottam, melyek mindegyike elektronikához kapcsoló-
dott. Jelenleg állandósultak az Elektronikus számítógépek, a Kommunikációs lehetőségek a 
beágyazott rendszerek esetében, a Virtuális műszerek, valamint a Műszerezés és méréstech-
nika szenzorokkal előadások. 

 

Nem csak a „magas tudomány” művelője, hanem tankönyvek és népszerűsítő írások szerzője is vagy. 
Melyek ezek? 

Eddig egy ilyen munkám jelent meg: Electronics Lab Companion (2014, Libál Andrással és 
Zölde Attilával). 

 

Mit tudsz ajánlani a Fizika Kar jövendőbeli hallgatóinak? 
Szerintem nagyon fontos, hogy csak az jöjjön fizikára, aki nagyon pontosan tudja, hogy 

miért akar fizikát tanulni, és nem azért mert valaki erre rábeszélte, vagy azért mert a szom-
szédgyerek is fizikára jár, vagy esetleg azért, mert a szülei is annak idején fizikára jártak. Ezt 
nem tanári szigorúságból mondom, hanem azt akarom hangsúlyozni, hogy a felsőoktatás vá-
lasztása az egy olyan döntés, ami mély nyomot hagy egy ember eletében.  Ugyanakkor biztos 
vagyok benne, hogy ha valaki úgy dönt, hogy fizikát akar tanulni, akkor az egyik legjobb hely 
ahol ezt megteheti, az a Fizika Kar a BBTE-n. 

K. J. 
 

 
 

„Minden nap délben egy hajó indul el Le 
Havre-ból New Yorkba az Atlanti óceánon, 
ez a hajózási társaság ugyanebben a pillanat-
ban New Yorkból Le Havre-ba is indít jára-
tot. Az útvonalat mindkét irányban pontosan 
hét nap alatt teszik meg a hajók. Egy induló 
hajó hány szembejövővel találkozik?” 

Ha kíváncsiak vagyunk az előbbi 
feladat megoldására, vagy még több ha-
sonló feladatot szeretnénk megoldani, 
látogassunk el a http://www.fejtoro.info/ 
oldalra. 

Idézetek, híres mondások, logikai feladatok, matek fejtörők, online játékok, találós 
kérdések és tesztek tarkítják a honlap palettáját. 

Jaj, és a megoldás: „Abban a pillanatban amikor elindul, 8 hajó van úton, egy épp beérkezik, 
egy másik épp indul. A hét napos út során még hét hajó indul, az utolsó épp abban a pillanatban 
amikor beérkezünk. Tehát 15 hajó a helyes válasz.” 

Jó böngészést! 
 

K.L.I. 


