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Felhívás

Dr.  Barta István (1910-1978)  a  hazai  telekommunikáció oktatásának egyik meghatározó 
egyénisége jövőre lenne 100 éves. 

A  villamosmérnök  generációk  tisztelete  jeleként  a  BME  1967-ben  végzett  villamosmérnök 
hallgatói  -  a  2009.  június  6-i  összejövetelükön  hozott  döntésük  szerint  -  az  egyetem egyik 
épületében Barta professzor mellszobrának felállítását kezdeményezték..
Ennek  érdekében  gyűjtési  akciót  indítunk  civil  kezdeményezésként,  volt  hallgatók, 
gazdasági szervezetek,  alapítványok támogatásával,  hogy a jubileumi évben, 2010-ben 
felállíthassuk Barta  professzor  mellszobrát.  Az adománygyűjtés  szervezésére bizottság 
alakult. 

Barta István életútja

Az 1930-as évektől indult el az a folyamat, amelynek eredményeként az 1960-as  évektől 
a  rendszerváltásig  a  KGST piacon belül  Magyarország  volt  a  híradástechnikai  iparág 
felelőse. 
A  piacgazdaság  újrarendeződött  világméretű  versenyében  az  infokommunikációs  ipar 
napjainkra  újra  az  egyik  legfejlettebb  ágazat  lett.  A  hőskorszak  meghatározó  első 
évtizedeiben a fejlődés majdnem minden állomásánál kezdeményezőként, alkotóként ott 
találjuk  Barta  István  professzort.  Az  ő  nevéhez  fűződik  az  1939-ben  általa  alapított 
Tungsram televízió  kísérleti  laboratórium és  a rádiócsőgyártás  fejlesztése,  az  1946-os 
Hold-radar kísérlet, 1948-tól az Orion műszaki igazgatójaként rádiókészülék fejlesztés, 
valamint  egyik  alapítója  a  Távközlési  Kutató Intézetnek.  Dr.  Barta  István indította  el 
Magyarországon  a  telekommunikáció  egyetemi  oktatását.  1948-49-ben  részt  vett  az 
Állami  Műszaki  Kollégium  munkájában,  amely  az  első  telekommunikációs  oktatási 
intézmény volt. Nem sokkal ezután előadásokat vállalt a Budapesti Műszaki Egyetemen. 
1949 júniusában professzorrá nevezték ki, és ő lett az újonnan alapított Vezetéknélküli 



Híradástechnika  Tanszék  vezetője.  Korábbi  széleskörű  szakmai  tapasztalataira 
támaszkodva számos egyetemi  jegyzetet  írt.  Azokban az időkben könyvei  igen fontos 
szerepet töltöttek be az ország ipari fejlődésének támogatásában, mivel igen nagy volt az 
igény a jól képzett mérnökökre a telekommunikációs iparban.
Híres  könyvét  „Rádió  vevőkészülékek  és  erősítők”  címmel  1956-ban  jelentette  meg, 
amelynek a második kiadása 1963-ban látott napvilágot. 1959-től vezető szerepet vállalt a 
telekommunikációs  mérnökképzés  továbbfejlesztésében,  megelőzve  a  felsőoktatás 
általános reformját. Beigazolódtak azok a nézetei, amelyek szerint a telekommunikációs 
mérnökképzésben  egyre  fontosabb  szerepet  játszik  a  technológiai  ismeretek  oktatása. 
Részt vett az Elektronikai Technológia Tanszék megalapításában. Ebben az időszakban 
1957-től  1960-ig  a  Villamosmérnöki  Kar  dékánja,  1960-tól  1963-ig  az  Egyetem 
rektorhelyettese.  Ő volt  az  első  igazgatója  a  Híradástechnikai  Elektronika  Intézetnek, 
1972. január elsejétől 1974. december 31-ig, nyugállományba vonulásáig.. 
1949-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1976-ban rendes taggá választotta. 
1968-ban a Lengyel Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett.
Barta professzor a diktatúra legnehezebb időszakában segítette az igazságtalanul politikai 
okokból üldözött kollegáit, Kozma és Simonyi professzorokat és még sokan másokat. 

Az  adományokat  a  Puskás  Tivadar  Közalapítvány  fogadja.  Az  adományozók  neve  – 
amennyiben beleegyezésüket adják  – feltüntetésre  kerül a Közalapítvány honlapján az 
összeg megjelölése nélkül. 

Javasolt összeghatárok:
- magánadomány 10 000 Ft-ig;
- intézményi vállalati, alapítványi: 10 000 Ft-tól

Az adományokat az alábbi számlaszámra utalhatják:
Puskás Tivadar Közalapítvány
10402166-49484850-48541011

Közlemény rovatba írandó: 
„adomány, Barta István szobor”

Amennyiben Ön magánszemélyként, egyéni vállalkozóként vagy más gazdasági társaság 
nevében támogatja pénzadománnyal a Dr. Barta István szobor felállítását és igényli, hogy 
adóigazolást állítsunk ki Önnek, az alábbi adatlapot kell kitöltenie és aláírva faxon vagy 
levélben eljuttatni Közalapítványunkhoz.

Tel.szám:   +36 (1) 301 2080
Fax szám:  +36 (1) 353 1937
Postai cím: Puskás Tivadar Közalapítvány

      1398 Budapest, Postafiók: 570.

Amennyiben nem járul hozzá, hogy nevét, mint adományozót a www.neti.hu 
honlapon feltüntessük, kérjük, hogy azt az átutalásnál ill. az átutalási megbízáson 
feltétlenül tüntesse fel!

http://www.neti.hu/
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A  Dr.  Barta  István  professzor  szobrának  adománygyűjtő  Bizottsága  köszönetét 
fejezi ki támogatásáért!

A bizottság tagjai:
Pap László (elnök), a BME egyetemi tanára
Ágoston György, a HTE Választmányának tagja 
Dallos Györgyi, a BME VIK titkára
Fodor István, az Ericsson Magyarország volt elnöke
Kőhalmi Zsolt, a Puskás Tivadar Közalapítvány ügyvezető igazgatója

Információ: Mahó Zoltánné, 
Tel.: +36 (1) 463 3261
e-mail cím: novak@hit.bme.hu 

A  szobor  felállításának  időpontja  az  egyetemmel  történt  egyeztetés  alapján  a 
későbbiekben  kerül  meghatározásra.  A  gyűjtéssel  és  a  szoborállítási  programmal 
kapcsolatos információk folyamatosan frissítve megtalálhatók a  www.neti.hu honlapon.

Budapest, 2009. július
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