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Magnifice Domine Rektor! Tisztelt Nyilvános Ünnepi Szenátusülés!  

 

Mint a Műszaki Anyagtudományi Kar dékánja ünnepélyesen bejelentem, hogy 

a József Nádor Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem bánya-, 

kohó- és erdőmérnöki Karán Sopronban, 1943-ben kohómérnöki oklevelet 

szerzett 2 kollégánk részére vasoklevelet, 1948-ban oklevelet szerzett 5 

kohómérnök számára gyémántoklevelet, valamint a Nehézipari Műszaki 

Egyetem Kohómérnöki Karán 1958-ban oklevelet szerzett 29 

kohómérnöknek aranyoklevelet adományozott a kari tanács javaslatára a 

Miskolci Egyetem szenátusa. 

Bejelentem továbbá, hogy a Műszaki Anyagtudományi Kar Tanácsa 

Emléklapot adományozott négy kollégánknak kimagasló szakmai életpályájuk 

elismeréseként. 

A mai ünnepség keretében 1 vasoklevelet, 3 gyémántoklevelet és 19 

aranyoklevelet, valamint négy emléklapot adunk át. 
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Magnifice Domine Rektor! Tisztelt Nyilvános Ünnepi Szenátusülés!  

Tisztelettel és őszinte, meleg barátsággal köszöntöm a Műszaki 

Anyagtudományi Kar tanácsa, professzorai, oktatói kara és hallgatói nevében 

az Alma Mater egykori diákjait.  

 

Kedves Jubiláló mérnökkollégák! 

Büszkék vagyunk Önökre! 

 Az Önök sok évtizedes szakmai munkája, és tevékeny életútja példaként 

szolgál a mai és jövőbeni hallgatóiknak egyaránt! Biztosíthatom Önöket arról, 

hogy munkásságukat nagyra becsüljük!  

A mai szenátus ülésének külön rangot ad, hogy ma olyan kohómérnököket is 

köszönthetünk, akik 60 és 65 éve szerezték meg oklevelüket. Közöttük van 

olyan, aki 30 évig volt neves Svéd vállalat műszaki vezetője, illetve a Vasipari 

Kutató Intézet igazgató helyetteseként szervezte évtizedeken át a kohászati 

kutatásokat. Fájdalom, hogy nem köszönthetem az 1948-ban végzett 

kohómérnökök között Dr. Káldor Mihály professzor urat, aki mérnök 

generációkat oktatott, megszervezte a mérnök-fizikus képzést, s Verő József 

professzor közösen  máig maradandó tankönyveket írt, aki 1974-ben a 

fémtani tanszékre hívott tudományos gyakornoknak, s akivel első tudományos 

közleményemet írtam. Káldor professzor szakmai életpályáját a 2008-ban 

újonnan létesített, s róla elnevezett anyagtudományi előadóval örökítettük 

meg.  

Az ünnepi szenátus-üléssel szeretnénk maradandó emléket adni Önöknek, 

tisztel jubiláló mérnökök, akik egy életen keresztül hűek maradtak a 

tanultakhoz, alkotó tevékenységükkel becsületet és hírnevet szereztek az Alma 

Maternek. Reméljük, hogy az elmúlt évtizedek felidézésével, sikerül örömet 
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szereznünk mindnyájuknak, azoknak, akik tudásuk legjavát adták, erőt és 

fáradságot nem kímélve dolgoztak, sőt dolgoznak még ma is. 

Sokan aktív tagjai Önök közül az Országos Magyar Bányászati és Kohászati 

Egyesületnek, a különböző szakosztályokban, illetve a Kohászati Lapok 

Szerkesztő Bizottságában tevékenykednek. Olyan jubiláló mérnökkollégánkat 

is köszönthettünk, aki jelenleg is dolgozik ipari szakértőként, vagy éppen saját 

öntödéjét, illetve alumínium megmunkáló cégét irányítja. 

Önök nélkül az elmúlt évtizedek jelentősebb kohászati, ipari üzemei nem 

működtek volna, hiszen Önök irányították a szakmai munkát, felügyelték a 

technológiát – többek között – a Dunai Vasműben, a Csepel Művek 

Fémművében, az Inotai Alumíniumkohónál, a Diósgyőri Gépgyárban, az 

Ózdi Kohászati Üzemekben, a Tököli Alumínium Öntödében, vagy éppen a 

Kohászati Gyárépítő Vállalatnál. A vállatok között jó néhány ma is működik, 

sőt az anyag és energia világpiaci jelentőségének újbóli növekedése miatt 

jelentős nyereséggel tevékenykednek, és folyamatosan fejlődnek. Az önöknek 

kedves vállatok között sajnos vannak olyanok is, amelyek az ipari 

technológiák átalakulása miatt, s a könyörtelen piaci verseny következtében 

ma már nem működnek. Fontos volt, hogy Önök bekapcsolódtak az oktató 

munkába, tanítottak a Miskolci Egyetemen, a Dunaújvárosi Főiskolán, 

megírtak számos tankönyvet, egyetemi jegyzetet, részt vettek az Interneten 

hozzáférhető, többnyelvű, kohászati értelmező szakszótár elkészítésében, 

illetve a Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központnál szerkesztették a 

Műszaki Lapszemlét (aminek óriási szerepe volt a korszerű szakirodalmi 

ismeretek terjesztésében, s a hetvenes években nagyon népszerű volt ez a 

kiadvány, sokat olvastam én is ezt a lapszemlét a fémtani tanszék 

könyvtárában).  
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Azok a kollégák, akik most emléklapot kapnak szintén igen változatos 

életpályát futottak be, volt akit – 1957 tavaszán negyed éves kohómérnök 

hallgatóként, kizártak az egyetemről, s csak a minisztérium közbenjárására 

vették fel a Lőrinci Hengerműbe segédmunkásnak, ahol viszont hamarosan 

„Kiváló Újító” kitüntetést kapott – majd 1961-ben sikeresen megvédte 

diplomatervét, volt olyan évfolyamtársuk, aki 1954-től a Budapesti Műszaki 

Egyetem villamosmérnöki karán tanult, és ott szerzett villamosmérnöki 

diplomát, majd 1976-ban a Miskolci Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára 

lett: az Elektrotechnikai Elektronikai Tanszéken, Szarka Tivadar professzorral 

– mert róla van szó – a 90-es évek végén többször vizsgáztattuk közösen az 

automatizálási szakirányon végző hallgatókat. De volt olyan is Önök között, 

aki külföldön szerezett kohómérnöki oklevelet, és a Miskolci Egyetem 

kohómérnöki karán honosította diplomáját, majd rendkívül sikeres, 

közmegbecsülésre méltó szakmai életpályáját futott be: Dr. Temesi Sándor 

okleveles kohómérnök dolgozott Lengyelországban, egyetemi tanárként 

nyersvas és acélgyártást, valamint öntészet oktatott Egyiptomban, több 

könyvet írt, a vele azonos évben végzett felesége  kohómérnök-

közgazdászként  tevékenykedett, majd az INVESTBANK vezérigazgatójaként 

vonult nyugdíjba. 

Számos maradandó szakmai eredmény fűződik az Önök nevéhez: jelentős – 

mai is használatos – szakmai könyvek, a Bányászati és Kohászati Lapokba írt 

számtalan cikk, nagyszámú, ma is alkalmazott a kutatási eredmény. Sok 

területen – továbbfejlesztve – ma is működik az a gyártást technológia, amit 

bevezettek. Társszerzői több hazai és nemzetközi szabadalomnak, továbbá 

újítások és sikeres pályázatok, díjak fém jelzik szakmai munkájukat. Több 

kezdeményezésük időtállónak bizonyult, hiszen 1966-ban „kutatási 

együttműködést szerveztek a diősgyőri és csepeli acélművek, valamint a 
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debreceni Golyóscsapágymű, a VASKUT és a Miskolci Egyetem 

részvételével, a minél nagyobb élettartamú csapágyakhoz szükséges kiváló 

minőségű acél optimális gyártási technológiájának kialakítása céljából” nos, ezt 

ma úgy hívják, hogy Kooperációs Kutató Központ, és azt mondjuk, hogy ily 

módon tudástranszfert, meg technológia transzfert valósítunk meg. De a 

lényeg semmit sem változott: az ipar partnerek – piac diktálta – minőségi 

igényeinek, gyakorlati tapasztalatainak, valamint a felsőoktatás elméleti 

tudásának és innovatív képességének az összekapcsolása. 

Önök egy történelmileg rendkívül nehéz időszakban szereztek 

kohómérnöki oklevelet, akkor, amikor az emberi helytállásra, a szakmai 

hitelességre oly nagy szükség volt. 1958-ban a kar dékánja Dr. Horváth Zoltán 

volt, aki az 1955-ben önállóvá váló Kohómérnöki Karnak tíz évig volt 

vezetője. Horváth professzor úr (nekünk a 70-es években Zoli bácsi, aki a 

szigorú, következetes számonkérést és a türelmes, humánus hozzáállást oly 

bölcsen tudta egyensúlyban tartani) nyugodtan mondhatjuk, hogy a professzor 

úr elévülhetetlen érdemeket szerzett a kar önálló működésének 

megszervezésében. Dékáni tevékenysége alatt jött létre az Automatikai, 

valamint az Öntészeti Tanszék. A metallurgiai műveletek tudományos és 

termodinamikai alapokra épülő, rendszerszemléletű tárgyalásmódjának 

kidolgozása révén pedig alapját adta a karon folyó kohászati és fémes 

anyagtechnológiai tudományos kutatásoknak és az oktatási fejlesztési 

tevékenységnek. Jelentem a jubiláló évfolyamnak, hogy a Műszaki 

Anyagtudományi Kar Tanácsa 2008. június 9-én úgy határozott, hogy Dr. 

Horváth Zoltán professzor életútjának, szakmai tevékenységének 

megörökítése érdekében elkészítteti és 2009-ben felavatja professzor úr 

mellszobrát. 
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Tisztelt Ünnepi Szenátus! Kedves Jubiláló mérnök kollégák 

 

Szeretnék néhány szót szólni a kohómérnöki kar jogutódjáról, az 

anyagtudományi karról is.    

Ma már a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán a vas- és 

acélipar, az öntőipar, a hő- és felületkezelés mellett a szilikátipar, az üvegipar, 

a vegyipar, és a műanyag ipar anyagtudományi és anyagtechnológiai 

problémáival is foglalkozunk.  A végzett anyagmérnökök – felvértezve a kor 

színvonalának megfelelő informatikai, környezeti, energiagazdálkodási 

ismeretekkel – különféle szakterületeken helyezkednek el.  

Véleményem szerint a Műszaki Anyagtudományi Kar fejlődésének 

kulcskérdése, hogy kellő létszámú, megfelelő felkészültségű fiatal válassza 

továbbtanulása színteréül karunkat. Az is elengedhetetlen, hogy a végzett 

mérnökök, akik alapszakon, vagy mesterszakon diplomát szereztek, vagy 

éppen doktori fokozatot értek el, sikeres és megbecsült tagjai legyenek az 

iparnak, a gazdaságnak. Ugyancsak indokolt a jelentősebb iparvállalatokkal, a 

szakmai szervezetekkel és szövetségekkel olyan együttműködés kialakítása, 

melynek célja a Műszaki Anyagtudományi Kar képzési programjának 

bemutatása, ezzel egyidejűleg a vállalatok szakember-utánpótlásának segítése.  

Sajnos a középiskolás diákok között még mindig nem eléggé erősödött 

meg az a felismerés, hogy a műszaki pálya biztos egzisztenciát jelent, még 

mindig nem látják elegen, hogy a végzett mérnökeinkre számtalan állásajánlat 
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vár, a mérnökökből hiány van, s a színvonalas műszaki szaktudással 

rendelkezőket keresik.  

Meggyőződésem, hogy mindnyájunk számára, mindegyik kar, mindegyik 

tudományterület számára egyaránt fontos, hogy milyen az Alma Mater, a 

Miskolci Egyetem arculata, milyen az egyetem hírneve, mennyire vonzó a 

fiatalok számára. Kérem, hogy mondják el szűkebb pátriájukban, hogy 

színvonalas, a kor kihívásaira válaszoló, és – nem utolsó sorban – piacképes 

szaktudást kínáló oktató munka folyik a Miskolci Egyetemen, s az Alma Mater 

megbecsüli diákjait, büszke rájuk. 

A jubiláló mérnököknek a tanulmányaik alatt és szakmájuk 

gyakorlásának évtizedeiben számtalan nehézséggel kellett szembenézniük. A 

szorongató történelmi körülmények között, nehéz gazdasági helyzetben, 

gyakran változó és bizonytalan, sőt kiszámíthatatlan feltételek között kellett 

helyt állniuk.  Büszkék vagyunk az eredményeikre, örülünk szakmai 

sikereiknek, és a megérdemelt elismeréseknek. 

 

Gratulálunk a díszoklevelet kapott mérnök kollégáknak. 

Nyugodt, derűs éveket. Nagyon jó egészséget kívánunk 

mindnyájuknak.  

 

Legyen fényes sikere a kohásznak, s legyen fényes sikere a 

Miskolci Egyetemnek! 

 

Jó Szerencsét! 

        Gácsi Zoltán 


