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CERN CERN Európai Nukleáris Kutatási Szervezet Európai Nukleáris Kutatási Szervezet 
Európai Részecskefizikai LaboratóriumaEurópai Részecskefizikai Laboratóriuma

• 1954-ben 12 ország alapította
• Ma már 20 ország tagjag gj

• 21. tagország, Románia csatlakozása raifikáció alatt

• Nukleáris = Atommagot kutató
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1954: A szervezet alapító okirata az eredei aláírásokkal 2004: A 20 tagország



BábelBábel--torony, amely működiktorony, amely működik

A CERN 20 t á  18 • A CERN 20 tagországa 18 
különböző hivatalos nyelvet 
használ

• A 80 országból érkező 
kutatók közel 100 nyelven 
beszélnekbeszélnek

• A CERN hivatalos 
munkanyelvei munkanyelvei 
az angol és a francia

3



Honnan érkeznek a kutatók?Honnan érkeznek a kutatók?



Hova érkeznek?Hova érkeznek?
CERN CERN a felszínen…a felszínen…

SPS gyorsító

CERN Francia Campus

CERN Meyrin Campus
SPS gyorsító

Genfi repülőtér LHC gyorsító
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… és a felszín alatt… és a felszín alatt



Alagutak és csarnokok lakói:
a nagy hadron-ütköztető (LHC) és a kísérletek 

Az LHC megváltoztathatja 
a világegyetemről alkotott képünket.

CMS
ATLAS

CMS

ALICE

7

LHCb



A CMSA CMS--detektor építése detektor építése 
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Mennyibe kerül ez? „És ki fizeti a révészt?”Mennyibe kerül ez? „És ki fizeti a révészt?”

• A CERN éves költségvetése 1.1 milliárd CHF és 
pénztermő fánk nekünk sincs…

• A költségvetés jelentős része (95%) 
a tagországok költségvetéséből érkezika tagországok költségvetéséből érkezik

• Minden ország lehetőségei szerint
fizet, a nettó nemzeti jövedelem , j
arányában

• Gyakorlatilag minden adófizető évente
egy kávé árát adja a CERN-nekgy j



Kikkel találkozhatunk?Kikkel találkozhatunk?

• Alkalmazottak [2800 – 18 magyar]
– A CERN közvetlen alkalmazásában állnak

• Munkatársak (staff members) [2340 - 9]
• Ösztöndíjasok (fellows) [412 – 9]
• Szakközépiskolások (apprentices)Szakközépiskolások (apprentices)

• Szerződésesek
– Máshol rendelkeznek jogviszonnyal és non-profit 

honintézménnyel
• Felhasználók (users, associates) [10 300 – 69]
• Diákok (students) [441 – 8]Diákok (students) [441 8]

• Beszállítók, szolgáltató cégek alkalmazottai
– Profitorientált vállalkozások alkalmazottai



Kiváltságok, különbségek és Kiváltságok, különbségek és 
kényelmetlenségekkényelmetlenségek

• Nemzetközi szervezet a kapcsolódó kiváltságokkal

• Élet két országban, két pénzzel Európa egyik 
legdrágább régiójában
J l tő  lté ő él tkö ül é k• Jelentősen eltérő életkörülmények
– Svájci fizetés és biztosítás az alkalmazottaknak

Magyar napidíj a kutatóknak– Magyar napidíj a kutatóknak
• Alkalmazkodás a helyi viszonyokhoz

– Ügyintézés franciáulÜgyintézés franciául
– Iskola a gyerekeknek
– Munkalehetőségek a partnernek



Túl a fizikán: CERN, Internet és a WWW

Tim Berners-Lee
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Orvosi alkalmazásokOrvosi alkalmazások
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Technológiai alkalmazásokTechnológiai alkalmazások
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Kormányzati alkalmazásokKormányzati alkalmazások
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ÉventeÉvente közelközel 500 500 diákdiák, , akikakik hazaviszikhazaviszik
azaz ittitt szerzettszerzett tudásukattudásukat
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És a tanárok, akik útjukra indítják őket…És a tanárok, akik útjukra indítják őket…



És ha valaki kíváncsiÉs ha valaki kíváncsi,  ,  
hol talál még valami a hol talál még valami a CERNCERN--rőlről a weben? a weben? 

• Mindenhol !



KateKate McAlpineMcAlpine ((AlpineKatAlpineKat): LHC Rap): LHC Rap

• http://www.youtube.com/watch?v=j50ZssEojtM

Csupa pontos fizikai kijelentés rengeteget lehet tanulni belőle!
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Csupa pontos fizikai kijelentés, rengeteget lehet tanulni belőle!


