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A Szegedi Tudományegyetemen a csillagászati képzés fejlesztése és a kutatás megindulása az 1980-as évek elején kezdődött. Az odesszai 
testvéregyetem felajánlott egy távcsövet műszercsere keretében. A 40 cm főtükör-átmérőjű Cassegrain távcső 1985-ben meg is érkezett. 
Csillagvizsgáló épület hiányában a távcső ideiglenesen Bajára került. Az egyetem Csákány Béla professzor rektorsága és Hevesi Imre professzor 
tanszékvezetése idején, 1990-ben létrehozta a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítványt. Ennek köszönhetően felépült a Szegedi Csillagvizsgáló az 
újszegedi Füvészkert sarkában, a megnyitó 1992 júliusában volt.  
Az egyetemen megindult a csillagász képzés, 1999-től 5 éves formában. 2006 óta a bolognai képzési rendszerben a 3 éves fizika BSc alapszak 
csillagászati specializációját elvégezve jelentkezhetnek hallgatóink a 2 éves csillagász MSc szakra, annak teljesítése után lehetnek okleveles 
csillagászok. A legkiválóbbak ezután a Fizika Doktori Iskolában 2+2 éves PhD képzésen vehetnek részt. A nálunk végzett mintegy 45 csillagász 
akár hazai, akár külföldi munkakörében igen jól teljesít.  
A csillagászat oktatása mellett nagyon fontosnak tartjuk az ismeretterjesztést, a tudomány népszerűsítést. Ezért minden péntek este rendszeres 
nyitva tartások során fogadjuk a látogatókat, akiknek projektoros vetítéssel szemléltetett előadásokat és távcsöves bemutatókat tartunk. Az évi 
mintegy 3000 látogató nagy része családok, turisták és iskolai osztályok. 

  Kutatócsoport-vezető:  

  Prof. Dr. Szatmáry Károly 

  k.szatmary@physx.u-szeged.hu 

  http://astro.u-szeged.hu 

Main research projects of the group: 

• period analysis with Fourier and wavelet method 

• photometric studies of pulsating stars and eclipsing binaries 

• pulsation of long period red giant stars 

• possible methods of discovery of exomoons 

• development of astronomical e-learning courses  

Our most important studies in the last years: 
 
Simon A., Szabó Gy.M., Kiss L.L., Szatmáry K.: 2012, Signals of exomoons in averaged light curves of 

exoplanets, Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 419, 164-171. [arXiv:1108.4557] 
Bányai E., Kiss L.L., Bedding T.R., Bellamy B., Benkő J.M., Bódi A., Callingham J.R., Compton D.,    
     Csányi I., Derekas A., Dorval J., Huber D., Shrier O.,Simon A.E., Stello D., Szabó Gy.M., Szabó R., 

Szatmáry K.: 2013, Variability of M giant stars based on Kepler photometry: general characteristics, 
Monthly Notices of Royal Astron. Soc., 436 (2), 1576-1587. [arXiv:1309.1012] 

Szatmáry Károly: 2013, Változócsillagok, 1-91. o., 3. fejezete az "Asztrofizika" elektronikus MSc 
tananyagnak (TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1, http://astro.u-szeged.hu/oktatas/asztrofizika/html/ 
asztrofizika.html, http://astro.u-szeged.hu/oktatas/asztrofizika/asztrofizika_pdf.html  

Szatmáry Károly: 2014, Idősorok analízise csillagászati alkalmazásokkal, in: PhD Doktori kurzusok fizikából 
(B rész), szerk. Hevesi Imre, JATE Press Kiadó (ISBN 978-963-315-163-1), Szeged, 133-213. o.  

Bódi A., Szatmáry K., Kiss L.L.: 2015, Kepler M giants: Comparison osf stellar parameters from the KIC and 
APOGEE databases, poster on The KASC8/TASC1 Workshop: “Space Asteroseismology: The next 
generation”, June 15-19, 2015, Aarhus, Denmark  

Szatmáry Károly-Székely Péter: 2015, Asztrofizika a lézerlaboratóriumban, elektronikus teljes 24 órás ppt Hu 
MSc tananyag (TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005)  

Bódi A., Szatmáry K., Kiss L.L.: 2016, Periodicities of the RV Tau-type pulsating star DF Cygni: A 
combination of Kepler data with ground-based observations, Astronomy and Astrophysics, 596, A24, pp.8 

Mitnyan T., Bódi A., Szalai T., Vinkó J., Szatmáry K., Borkovits T., Bíró B.I., Hegedüs T., Vida K., Pál A.: 
2018, The contact binary VW Cephei revisited: surface activity and period variation, Astronomy and 
Astrophysics, 612, A91 pp. 14   

Collaborations, projects: 

• Konkoly Observatory, Budapest 

• Baja Observatory 

• Kepler Asteroseismic Science Consortium 

    A csillagászat és az űrkutatás oktatásában rendkívül szorosan 
együttműködünk az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéken dolgozó 
kollégákkal. Rendszeresen hívunk vendégoktatókat az MTA CSFK KTM 
Csillagászati Intézetéből és a Bajai Csillagvizsgálóból az MSc csillagász 
és fizikus szakos hallgatóink képzésének színesítéséhez. 
A Kepler Asztroszeizmológiai Tudományos Konzorcium 12-es 
munkacsoportjának tagjaiként vörös óriás csillagok minden korábbinál 
pontosabb fotometriai adatsorait is vizsgáljuk. 
Az MTA CSFK KTM Csillagászati Intézetének és az ELTE Gothard 
Asztrofizikai Obszervatóriumának több kutatójával is vannak közös 
projektjeink. Ezek keretén belül rendszeresen megfigyeléseket folytatunk 
az MTA CSFK CSI Piszkéstetői Obszervatóriumának 1 m-es RCC (ld. a 
képen) és 90 cm-es Schmidt teleszkópjaival. 

Kutatási módszerek, főbb kutatási területek 
 

 

 

Látványos nyitókép  
vagy csoportkép 

QR-kód 

    A hallgatók és az oktatók nemzetközi szintű tudományos  
megfigyeléseket végeznek az obszervatórium legnagyobb, 40 cm 
főtükör átmérőjű, félig automatizált Newton típusú teleszkópjával. 
A távcsőre modern CCD kamera csatlakozik. Többszín-fotometriai méréseink során csillaghalmazok, pulzáló 
változócsillagok, fedési kettősök, valamint kisbolygók és üstökösök fényességének vizsgálatát végezzük. 
    A hallgatói gyakorlatokon és a rendszeres péntek esténkénti nyitva tartásokon kisebb, 6-25 cm átmérőjű lencsés 
és tükrös távcsöveket használunk. Speciális naptávcső és különféle méretű binokulárok egészítik ki az eszközparkot. 

A csillagok fényessége időbeli változásá-nak 

számos oka lehet. Legtöbbször a  

fénygörbében egy- vagy több periódussal 

változik a fényesség. Ezek léte jól kimutat-

ható a teljes idősort analizáló Fourier-

módszerrel. Ha viszont valahol hirtelen 

megváltozik a periódus (ill. frekvencia), a 

fázis vagy az amplitúdó, akkor ún. idő-

frekvencia analízist kell végeznünk. Az ábra 

jobbra egy teszt adatsor több, modulált 

rezgésének frekvencia-spektrumát és 

wavelet-térképét mutatja (Bódi Attila). 

Kutatásaink során pulzáló változócsillagok, fedési kettősök, csillaghalmazok, valamint kisbolygók 

és üstökösök fotometriai vizsgálatát végezzük CCD kamerákkal. A fényesség időbeli változásának 
periodicitását és modulációit a hagyományos Fourier-módszer mellett wavelet-analízissel 
keressük. 

A más csillagok körüli exobolygók holdjai felfedezésének 
több lehetséges módszerét javasoltuk. Erre a nemzetközi 
szakirodalomban sok hivatkozást kaptunk.  

A Kepler űrtávcső mérési adataiból vörös óriáscsillagok 
tulajdonságaira, rezgési módusaira következtetünk. 

Űrcsillagászati mérésekkel több év hosszú, folyamatos fénygörbéket kaphatunk sok ezer 

csillagról. Ezek frekvenciaspektrumában megjelenő egyenközű, burkolóval rendelkező 
csúcsok helyzetéből és távolságából tömeg, sugár, fényesség és kor paraméterek 
határozhatóak meg. 

Laboratóriumi asztrofizika művelésének témakörében a szegedi szuper-számítógépen 

futtattunk különféle csillagászati problémaköröket célzó szimulációkat a FLASH nevű 
szoftver segítségével. Az alábbiakban egy saját definiálású szimuláció futási eredményeit 
láthatjuk. A teszt egyfajta Sedov-típusú robbanás, amelynek centruma körül különböző sugarú 
és geometriájú „falak” találhatóak. A FLASH kód kiválóan szemlélteti a robbanás során a 
falakba beleütköző anyag örvénylését, kavarodását. A következő három kép a szimuláció 
egyfajta pillanatképei, amelyeken a sűrűség logaritmusa szerepel a szimuláció első, a 310., 
illetve a 610. lépésében (Dr. Székely Péter). 

Fotometriai méréseket végzünk a 
Naprendszer kis égitestjeiről, számos 
újonnan felfedezett kisbolygóról. Az 
objektumok nyomon követése céljából 
folyamatosan monitorozzuk a 
különböző égboltfelmérő projektek, pl. 
a HETDEX látómezejét. A Kepler-
mezőben található vörös óriáscsillagok 
közül többnek is vizsgáljuk a hosszú 
periódusú változásait többszínfotomet-
riai és spektroszkópiai módszerekkel. 


