
SMARTHUNGARY
SCIENTISTS, INVENTORS, INNOVATORS

Akikre büszkék vagyunk

ความภาคภูมิใจของชาวฮังกาเรียน

Achievements we are proud of



Akikre büszkék vagyunk…
Magyarország Bangkoki Nagykövetsége egy tárlat keretében 

mutatja be azokat a magyar feltalálókat és találmányaikat, 

akik nagy hatással voltak a világ fejlődésére.

ความภาคภูมใิจของชาวฮังกาเรียน
สถานเอกอคัรราชทตูฮงัการีประจ าประเทศไทย ภมิูใจน าเสนอผลงานการค้นพบ

ทางวิทยาศาสตร์ และนวตักรรมอนัเปลี่ยนโลกโดยชาวฮงักาเรียน

Achievements we are proud of…
The Embassy of  Hungary in Bangkok proudly presents

the exhibition of  Hungarian inventors and their inventions,

who had a great influence on the development of  the world. 

H.E. Dr. Péter Jakab, Ambassador,  
Embassy of  Hungary in Bangkok

It is my honor to proudly introduce this booklet

and exhibition about Hungarian inventors and

innovations. Hungary may not be a large country in

terms of size but it is definitely big when it comes

to talent, scientific achievement and the number of

Nobel Prize laureates. Innovations based on the

ideas of Hungarian scientists surround us in our

everyday life. Please take a look at our past and

present inventors we are so proud of.



A Gömböc az első ismert olyan

homogén, konvex test, melynek 

egy stabil és egy instabil, vagyis 

összesen két egyensúlyi pontja van. 

Bizonyítható, hogy ennél kevesebb

egyensúlyi helyzettel rendelkező test 

nem létezhet. Egyedi, sorszámozott 

darabok a világ híres egyetemein, 

múzeumaiban, matematikai

gyűjteményeiben láthatóak.

The Gömböc is the first

known convex, homogeneous object to have just one

stable and one unstable equilibrium point. No object can

exist with less than two equilibria. Some selected, individual,

numbered Gömböc pieces are on permanent exhibit

around the world.

Gömböc (เกิมเบิซ) เป็นนวัตกรรม
ทางฟิสิกส์โดยนักวทิยาศาสตร์ชาวฮังกาเรียน
Gömböc คือวัตถุทรงนูนโค้งมน ประดษิฐ์จาก

วัสดุเนือ้เดียวกัน มีลักษณะพเิศษคือ
แม้ถูกกดให้ล้ม ก็สามารถพยุงตัวเองกลับมาตัง้ได้ 

อยู่ในภาวะสมดุล นวัตกรรมนีอ้าจน าไปสู่
การแก้ปัญหาต่างๆ เช่น การพัฒนาการเคล่ือนที่

ของหุ่นยนต์ให้เคล่ือนไหวได้คล่องตัว
ขณะนี ้Gömböc จัดแสดงใน

นิทรรศการถาวรตามที่ต่างๆ ทั่วโลก
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Ballpoint pen

Eg y mindennap

használatos magyar

találmány a golyóstoll,

ami elnevezésében több

nyelvben is őrzi a mai

napig feltalálójának,

BÍRÓ Lászlónak a

nevét (biro). A

töltőtollat felváltó

1938-as találmány

gyökeres változást

hozott írásbeliségünkbe.

A Hungarian invention used in

everyday life even today is the

ballpoint pen, also known as the

“biro”. It was invented by László

BÍRÓ in 1938, and replacing the

quill and fountain pens, it is said to

have changed the way we write.

ปากกาลูกลื่น เป็นหน่ึงใน
นวัตกรรมโดยคนฮังกาเรียนที่ใช้

กันแพร่หลายในปัจจุบัน 
ปากกาลูกลื่นในภาษาอังกฤษ
เรียกว่า Ballpoint pen หรือ Biro 

ตามนามสกุล Bíró ของ
ผู้ประดิษฐ์ปากกาลูกลื่นขึน้มาใช้

แทนปากกาขนนกและ
ปากกาหมึกซึมในอดตีเมื่อ พ.ศ. 
2481 ปากกาลูกลื่นนับว่าเป็น

หน่ึงในนวัตกรรมที่เปลี่ยนวิธีการ
เขียนและวิธีการใช้ชีวิตของผู้คน

ไปอย่างสิน้เชิง
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ช่ือของนาย John von Neumann นักคณิตศาสตร์และ
นักวทิยาการคอมพวิเตอร์ขาวฮังกาเรียน เก่ียวข้องกับระบบ
คอมพวิเตอร์ในยุคปัจจุบัน (สถาปัตยกรรมคอมพวิเตอร์
แบบฟอน นอยมันน์) อันประกอบด้วยการจัดเกบ็ข้อมูลใน
หน่วยความจ าด้วยระบบเลขฐานสอง ตัวโปรแกรม ระบบ
ค าส่ังของโปรแกรม และระบบรับค่าและแสดงผลโปรแกรม

Az elektronikus számítógépek

logikai tervezésében NEUMANN

János nevéhez fűződik a kettes

számrendszer alkalmazása, a memória,

a programtárolás és utasítás rendszer,

amit együtt Neumann-elvként

emlegetünk, és amelynek alapján

készülnek a mai számítógépek is.

John von NEUMANN’s name is coupled with the modern 

computers. The Neumann's principle laid down the use of  the 

binary system, the memory, the program storage and command 

system which make the basis of  today’s computers.
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IRINYI János 1836-ban találta

fel a zajtalan és robbanásmentes

gyufát. Ötlete abban állt,

hogy a gyufa fejében lévő 

foszfort nem kálium-

kloráttal, hanem

ólom-dioxiddal 

keverte.

János IRINYI patented his invention of  

noiseless and non-explosive matches in 

1836. In the heads of  the matches 

he mixed the phosphorus with 

lead dioxide instead

of  potassium 

chlorate.
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นาย János Irinyi 
เป็นผู้ประดษิฐ์และจดลิขสิทธ์ิ
ไม้ขีดไฟนิรภัยเม่ือพ.ศ. 2379
ลักษณะพเิศษของไม้ขีดไฟนีคื้อ

เม่ือจุดไม้ขีดไฟแล้ว ไม่เกิดเสียงดัง
และไม่เกิดการระเบิดเช่นในอดีต

เพราะใช้ฟอสฟอรัสและออกไซด์ของตะก่ัว
เป็นสารตดิไฟแทนโปแตสเซียมคลอเรต
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BRÓDY Imre nevéhez fűződik

a kripton lámpa kifejlesztése.

Kísérletileg bizonyította, hogy

az izzók hatékonysága növelhető,

ha a nitrogén gázhoz megfelelő

mennyiségű kriptont kevernek. 

Imre BRÓDY was the developer

of  the modern krypton electric

lamp. He proved by experiment

that incandescent bulbs can be

made more efficient by adding

the appropriate amount of  krypton

gas to nitrogen.

5

หลอดไฟคริปทอนพัฒนาขึน้โดยนาย Imre Bródy ด้วย
การเพิ่ มก๊าซคริปทอนในหลอดไฟ ควบคู่กับก๊าซ
ไนโตรเจน เพื่อเพิ่มความสว่างและประสิทธิภาพของ
หลอดไฟเรืองแสง



GÁBOR Dénes “A holografikus módszer

feltalálásáért és a kifejlesztéséhez való

hozzájárulásáért” 1971-ben megkapta

a fizikai Nobel-díjat. 

A hologramokat legelterjedtebben a

biztonsági azonosító jeleken alkalmazzák 

(pl. bankkártya, bankjegy, útlevél), mivel

szinte hamisíthatatlanok. Róluk tökéletes

másolatot csak az eredeti hologram

segítségével lehet készíteni.

In 1971, Dénes GÁBOR received the 

Nobel Prize in physics “for his invention 

and development of  the holographic

method”. Holograms are very difficult

to forge, because they can be replaced

only from the master hologram, therefore

they are widely used for security

identifications e.g. on credit cards, 

banknotes and passports. 
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เม่ือ พ.ศ. 2514 นาย Dénes Gábor นักฟิสิกส์และวศิวกร
ไฟฟ้าชาวฮังกาเรียนได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จาก
การค้นพบหลักการของฮอโลกราฟี จากกล้องจุลทรรศน์ 

อิเล็กตรอน ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้ภาพฮอโลแกรม
ในด้านต่างๆ เช่น การส่ือสารทางไกล จัดแสดงสินค้าให้

น่าดงึดูดใจ เทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและ
ป้องกันการปลอมแปลง  บัตรประชาชน ใบอนุญาตขับข่ี 
พาสปอร์ต ธนบัตรและบัตรเครดติ รวมถงึการบันทกึข้อมูล

ในฮาร์ดดสิก์ด้วย
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n

LiTraCon is a light transmitting

concrete building material

developed in 2001 by

Áron LOSONCZI and his

team. By adding a small

amount of optical fibre to

the concrete, LiTraCon is a

great solution to have

more natural light in

urban, heavily populated

areas.

A LiTraCon egy fényáteresztő

betonból készült építőanyag,

amelyet 2001-ben fejlesztett ki

LOSONCZI Áron és csapata.

A betont kis százalékban optikai

szálakkal egészítették ki, így a

LiTraCon-nal több természetes

fény juthat a nagy népességű

városi, sűrűn beépített helyekre.
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A C-vitamin alapvetően fontos az egészséges 

immunrendszer számára. A Magyarországon 

közismert fűszerpaprika nagy mennyiségben 

tartalmaz  aszkorbinsavat (C-vitamin).

วิตามินซีเป็นสารอาหารหลักท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค นาย Albert 
Szent-Györgyi ได้ค้นพบว่า พริกปาปริก้าอันเป็นพืชที่ปลูกและบริโภคกันแพร่หลายในฮังการี 
มีกรดแอสคอร์บิกอยู่มาก อันเป็นส่วนประกอบของวติามินซี

นาย Albert Szent-Györgyi นักชีวเคมี
ชาวฮังกาเรียน และอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยเมือง Szeged (แซแกด) 
ในช่วง พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2488 ได้รับ
รางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ในปี พ.ศ. 
2480 จากการค้นพบความเก่ียวข้อง
ระหว่างกระบวนการเผาผลาญทาง
ชี วภ าพ กับวิ ต ามิ นซี แ ละก าร เพิ่ ม
ปฏิกิริยาเคมีของกรดฟูมาริก

SZENT-GYÖRGYI Albert az

1937-es fiziológiai ésorvostudományi

Nobel-díjat nyerte el “a biológiai

égésfolyamatok, különösképpen

a C-vitamin és a fumársav-

katalízis szerepének terén 

tett

felfedezéseiért”. 1928-tól 1945-ig 

a Szegedi Tudományegyetemen

dolgozott.

Vitamin C is an essential nutrient, important for a 

healthy immune system. The common spice in Hungary,

paprika was discovered to be a rich source of  ascorbic 

acid (Vitamin C).  8

O
Albert SZENT-GYÖRGYI

received the 1937 Nobel 

Prize for Medicine "for his

discoveries in connection with 

the biological combustion 

processes, with special 

reference to vitamin C and

the catalysis of  fumaric

acid". He was a professor at 

Szeged University in 

Hungary from 1928 to 1945.



JEDLIK Ányos

fontosabb találmányai 

között tartjuk számon a 

villanymotort, a szódavizet 

és a dinamót. Utóbbit

számtalan alkalmazásban, 

pl. a kerékpárok 

megvilágítására is a mai 

napig használjuk.
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สิ่งประดษิฐ์อันมีช่ือเสียงของ
นาย Ányos Jedlik วศิวกรและ

นักฟิสิกส์ชาวฮังกาเรียนนัน้ ได้แก่
เคร่ืองยนต์ไฟฟ้า น า้โซดา 
ไดนาโมอันพัฒนามาจาก

มอเตอร์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีการน า
ไดนาโมไปใช้ในสิ่งประดษิฐ์ต่างๆ

มากมาย เช่น ใช้ป่ันไฟตดิ
จักรยาน ให้แสงสว่างตอนกลางคืน

Among his most famous

inventions of Ányos JEDLIK

are the electric engine,

the carbonated water and

the dynamo. The latter

one is used in several

applications, e.g. for

powering the lighting

on bicycles until today.



SIMONYI (Charles) 

Károly a Microsoft 

egyik vezető 

szoftverfejlesztőjeként 

indította és vezette a 

népszerű Microsoft 

Word és Excel 

programokat létrehozó 

fejlesztő csoportot.

Károly (Charles) SIMONYI is one of  

Microsoft’s leading software developers, 

started and headed the Microsoft 

applications group that was responsible for 

the popular programs, the Microsoft Word 

and Excel.
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นาย Károly (หรือ Charles) Simonyi เป็นหน่ึงในทมี
นักพัฒนาโปรแกรมที่บริษัท Microsoft เป็นหน่ึงในผู้เร่ิม
พัฒนาโปรแกรม Microsoft offices เช่น Microsoft Word
และ Microsoft Excel ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบัน



A Rubik-kocka egy 3D kirakós

játék, amely RUBIK Ernő

magyar építész professzor

1974-es találmánya.

A szabadalmaztatott játék

eredeti neve “Bűvös kocka”,

amelyet a világ legkelendőbb

játékaként tartanak számon.

2014-ig több mint 350 millió

példányt adtak el belőle

világszerte.

ลูกบาศก์ของรูบิค หรือเรียกสัน้ๆ ว่า รูบิค
ประดิษฐ์ขึน้โดยนาย Ernő Rubik สถาปนิก
และอาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชาวฮังกาเรียนในปี พ.ศ. 2517 ลูกบาศก์ของ
รูบิกนัน้มีอีกช่ือเรียกคือ Magic Cube ตามที่
เจ้าของได้จดทะเบียนสิทธิบัตรไว้ ของเล่น
ชิน้นีไ้ด้รับความนิยมไปทั่วโลก มียอดขายทั่ ว
โลกกว่า 350 ล้านชิน้เม่ือ พ.ศ. 2557

Rubik's Cube is a 3D puzzle invented

in 1974 by Hungarian professor

of architecture Ernő RUBIK.

The licensed puzzle was originally

called the Magic Cube which is

widely considered to be the world's

best-selling toy. As of 2014, more

than 350 million cubes had been

sold worldwide.
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Supported by 

Ministry of Foreign Affairs and Trade, Department for Science Diplomacy 

National Research, Development and Innovation Office, Budapest 

Embassy of Hungary in Bangkok

Bangkok, 2017


