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Dr. Konczos Géza szakmai önéletrajza 

 
1931. nov. 3.-án születtem Székesfehérváron. Középiskolai tanulmányaimat Gyırött 
végeztem. 1951-ben kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat az Eötvös Lorand 
Tudományegyetem Természettudományi Karán, vegyész szakon. Az elsı év végétıl kezdve 
demonstrátorként dolgoztam a Fizikai Intézetben, Cornides István vezetésével. 1956-ban 
fejeztem be egyetemi tanulmányaimat és szereztem vegyész oklevelet, fizikai kémia 
specializációval. 

1956 és 1960 között az Egyesült Izzó (TUNGSRAM Rt.) félvezetı kísérleti gyáregységében 
dolgoztam üzemmérnökként tős germániumdiódák fejlesztésén. Ez volt az a félvezetı eszköz, 
melyet hazánkban elsıként gyártottak nagy sorozatban.  

1960 óta az MTA Központi Fizikai Kutató Intézetében, illetve annak utód intézeteiben 
dolgozom, különbözı beosztásokban. Munkám mindvégig a szilárdtestek kutatásához 
szükséges különleges anyagok (fıleg fémek) elıállítása és minısítése volt. Fontosabb 
állomások: 1960-1971 között csoportvezetıként egy kísérleti metallurgia labor felépítése (fém 
egykristályok, híg ötvözetek készítése, fém–gáz reakciók kutatása), 1971–80 között egy- 
kristály növesztı részleg létrehozása (magas olvadáspontú oxid egykristályok növesztése, 
LPE) osztályvezetıként. A hetvenes évek végétıl fı kutatási területem az amorf, majd a 
mikro- és nanokristályos fémek elıállítása és alkalmazása volt. 

1975-ben szereztem tudományos fokozatot (Dr. rer. nat.) az NDK Tudományos 
Akadémiájától egy olyan kísérleti munka alapján, melyet 1970-71-ben végeztem egy drezdai 
akadémiai kutatóintézetben. A disszertáció témája: “Szén bevitel és eltávolítás kinetikája α-
vasban metán–hidrogén gázelegyekben” volt. A fokozat honosítása révén lettem a kémiai tud. 
kandidátusa 1975-ben, majd  egyetemi doktor ( ELTE, 1981). 

A hetvenes évektıl kezdve számos ipari megbízáson alapuló kutatásban–fejlesztésben vettem 
részt, fıleg a lágymágneses fémek elıállítása és alkalmazása témájában. A gyors 
megszilárdítási technológiák fejlesztése során eljárásokat dolgoztunk ki, többek között amorf 
lágymágneses anyagok, amalgám ötvözetek és alumínium szálvagdalék elıállítására 
fémolvadékok extrém gyors megszilárdításával. 

Hosszabb tanulmányúton az NDK-ban (2 év) és az NSZK-ban (fél év) voltam. Rövid 
tanulmányút vagy tudományos rendezvényen címén számos országba jutottam el, az európai 
országokon kívül az USA-ba, Indiába és Vietnamba.  

1990-92 között hazánkban az elsık között szereztem tapasztalatot egy olyan K+F projekt 
irányításában, melyet teljes egészében az EU (akkor még Európai Gazdasági Közösség) 
finanszírozott. A projektben résztvevı magyar intézetek létrehozták az Anyag-technológiai 
Egyesülés nevő non-profit szervezetet, ennek igazgatója voltam 2005-ig.   

1994-ben az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézetébıl, a Fémkutatási Osztály 
vezetıjeként mentem nyugdíjba, de azóta is különbözı formákban dolgozok korábbi 
intézetemben, elsısorban kutatásszervezési feladatokon. A kilencvenes évek közepén 
szakértıként dolgoztam a KFKI Atomenergia Kutatóintézetében (cirkónium tartalmú 
ötvözetek korróziója magas hımérsékleten), valamint a Bay Zoltán Anyagtudományi és 
Technológiai Intézetben is.  

1975-ben alapítója és elsı elnöke voltam az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Kristályfizikai 
szakcsoportjának. Számos akadémiai bizottságnak voltam tagja, jelenleg az MTA Mőszaki 
Tud. Oszt. Anyagtudományi és Technológiai Bizottságában tevékenykedek. Anyagtudományi 
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szakértıként többször végeztem munkát kormányzati szervek (korábban az OMFB, majd az 
OM) részére.  

Oktatási tevékenységet hosszú ideig csak alkalmanként végeztem. 1972-ben tagja voltam 
annak a munkaközösségnek, mely UNESCO felkérésre kristálynövesztı laboratóriumi 
praktikumot állított össze, angolul. 1994 óta viszont rendszeresen tartok anyagtudományi 
alapozó elıadásokat III. éves fizikusoknak (ELTE TTK), mérnökfizikusoknak és 
vegyészmérnök hallgatóknak (BME) “Korszerő anyagtechnológiák” címmel. Részt veszek a 
BME-n és az ELTE TTK-n a postgraduális képzésben is. Szerzıként vagy társszerzıként több 
jegyzetet és tankönyv részletet írtam az elmúlt 10 évben. Egy angol nyelvő jegyzetet, mely az 
interneten érhetı el, ajánlott anyagként fogadtak el több nyugat-európai egyetemen.   

Mintegy 80 tudományos közleményben és 5 szabadalomban vagyok szerzı vagy társszerzı. 

Nıs vagyok: két gyerekünk és három unokánk van. 
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