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Tisztelt Kitüntetett Kollégáim!
Már évek óta kedves hagyomány egyetemünkön a jubileumi díszoklevelek adományozása
egy-kori hallgatóinknak. Az arany-, gyémánt-, vas - és rubinoklevelek mellett az olvasó ke-
zében lévõ kis könyvet is átnyújtjuk volt hallgatóinknak.

A 2011. évben is szívesen követjük ezt a hagyományt, és az egykori hallgatók által benyúj-
tott szakmai életrajzok feldolgozásával összeállítottuk a karunkon 50, 60, 65 és 70 évvel
ezelõtt mérnöki oklevelet szerzett hallgatók életútját, munkásságát bemutatni hivatott
könyvet. A könyv lapjain keresztül jubileumi diplomázóink visszapillanthatnak a múltba,
"találkozhatnak" a régi évfolyamtársakkal, és elõcsalogathatók a közös emlékek is.

A Kari Tanács 2011-ben a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1 rubin-, 3 vas-, 32 gyé-
mánt- és 126 aranyoklevél adományozásáról döntött. A kitüntetettek szakmai életrajzait
oklevélfajták szerint csoportosítottuk.

Az, hogy a 2011. évben a karon 162 egykori hallgatónk nyújtotta be szakmai életrajzát és
kér-te jubileumi díszoklevél adományozását, bizonyítékul szolgál arra. hogy mindannyiuk szí-
vében máig helye van a Mûegyetemnek, a Villanykarnak, örömmel emlékeznek vissza a régi
falak között eltöltött egyetemi évekre, egykori évfolyamtársaikra, oktatóikra. A Mûegyetem-
hez való kötõdésüket szintén bizonyítja, hogy a szakmai életrajzok olvasása közben nem egy
esetben találkoztunk olyan sorokkal, amelyekben régi egyetemi emlékek kerültek elõ, vala-
mint hála és köszönet rejlett egykori oktatóik iránt, akik segítették pályafutásuk elindítását,
szakmai ismeretekkel, valamint szellemi és emberi értékekkel gazdagították Önöket.

Tanár és tanítvány különleges kapcsolatát jelzi az is, hogy a 2010/11-es tanévben a Villa-
mosmérnöki és Informatikai Kar több eseménnyel is tiszteleg villamosmérnökök generáci-
óinak legendás professzora , Simonyi Károly professzor elõtt. Hamarosan a kar legnagyobb
és legújabb tanterme õrzi a nevét a Q épületben.

Volt hallgatóinkkal való kapcsolattartást szolgálja a www.alumni.vik.bme.hu honlap is, ahol
híreket olvashatnak a kar kiemelt rendezvényeirõl, de segítséget nyújthat a hálózat az
öregdiák találkozók szervezésében is.
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Tisztelt Kitüntetettek!

Õszintén reméljük, hogy jelenlegi és jövõbeli hallgatóink is az Önök nyomdokait fogják kö-
vetni, és munkásságukkal, tevékenységükkel hasonlóképpen öregbítik egyetemünk és ka-
runk hírnevét, mint azt Önök is tették. Ezzel a kötettel szeretnénk emléket hagyni alkotó
tevékenysé-gükrõl a jövõ nemzedéknek, és megköszönni, hogy hûek maradtak a Mûegye-
temhez és a Villanykarhoz.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Tanácsa nevében tisztelettel köszönti Önöket:

Budapest, 2011. május 27.

(Dr. Vajta László)

Dékán
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Földesi Tamás
1920-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 732

2002-ben gyémántoklevelet kapott

1942-ben szerzett villamosmérnöki oklevelet a Budapesti Mûszaki Egyetemen, de a hábo-
rú és a szovjet fogságban eltöltött évek miatt csak 1947-ben kezdhette meg szakmai mun-
káját. Két évig dolgozott az Erõátviteli és Világítási RT szerkesztési osztályán, ahol fõleg
erõsáramú megszakítók szerkesztésével foglalkozott. Ezután mûszaki üzletkötõ volt a
Nikex külkereskedelmi vállalatnál, majd hat évig vezette a moszkvai kereskedelmi kirendelt-
séget, hazatérte után pedig a Külkereskedelmi Minisztérium fõosztályvezetõjeként mûkö-
dött. 1957 óta mindmáig a szabványosítás területén dolgozik, 15 éven át volt a Magyar
Szabványügyi Hivatal villamossági osztályának vezetõje. 1974-tõl 1980-ig a Nemzetközi
Szabványügyi Szervezet (ISO) genfi fõtitkárságán dolgozott, majd hazatérése után folytat-
ta tevékenységét a Magyar Szabványügyi Hivatalban (1955 óta Magyar Szabványügyi Tes-
tületnél), elõbb a módszertani fõosztályon, majd 1985-ben történt nyugdíjba vonulása
után az Oktatási Központban mint szakmai tanácsadó, tanfolyamvezetõ és elõadó. Genfi
munkája során a szabványosítás gazdasági hatékonyságának mérésével foglalkozó tanul-
mánya egy nemzetközi pályázaton elsõ díjat nyert. Munkája az MSZT-nél nyugdíjba vonu-
lása után is folytatódott. Minõségügyi rendszermenedzser tanúsítványt szerzett, ma is
rendszeres elõadója a BME Mérnöktovábbképzõ Intézete és több más szervezet minõség-
ügyi tanfolyamainak. 

Munkásságáért IIASA-SHIBA életmûdíjban részesült 

Az Egyetem Szenátusa rubin- és vasdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnö-
ki tevékenységét.
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Dr. Palócz István
a BME díszdoktora, Professor Emeritus

1920-ban született Budapesten
Gépészmérnöki oklevelének száma: 1055

2005-ben gyémántoklevelet kapott

1945-tõl 1950-ig az Egyesült Izzóban dolgozott. Három évet a kutató laboratóriumban
töltött, majd az elektroncsõ minõségellenõrzési részleg vezetõje lett. 1950-tõl 1954-ig
Egyetemünk adjunktusa, 1954-tõl 1956-ig docense volt, közben másodállásban a TKI II
tudományos munkatársa. 1957-ben eltávozott az Amerikai Egyesült Államokba. 1957-tõl
1965-ig az International Business Machines (IBM) kutatólaboratóriuma munkatársként al-
kalmazta. 1962-ben a Polytechnic Institute of Brooklynban PH.D Electrophysics fokozatot
szerzett. 1965-tõl két évig Associate Professor, majd 1967-tõl Full Professor volt a New
York University-n. 1973-tól 1991-ig a New York-i Polytechnic University Electrical Engi-
neering and Electrophysics professzora. Több tudományos egyesület választotta tagjává,
így a New York Academy of Science, Tau Beta Pi, Eta Kappa Nu, Sigma Xi.

Munkássága elismeréseként számos kitüntetést kapott, többek között 1956-ban Kiváló
Oktató emléklapot, 1987-ben "Distinguished" tanári címet. 1989-ben Egyetemünk dísz-
doktorává avatta. 1991-ben megkapta a Professor Emeritus címet.

Az Egyetem Szenátusa vasdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Petri Pál
1922-ben született Baján

Villamosmérnöki oklevelének száma: 1086

2006-ban gyémántoklevelet kapott

A Magyar Királyi József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki
Osztályán végezte B tagozatos tanulmányait, és Villamos gépekbõl, Villamos mûvekbõl és
Hõerõgépekbõl letett III. szigorlattal 1946. július 2-án gépészmérnöki oklevelet szerzett.
1945-tõl dolgozott Baja Város Közmûveinél, 1948-ban a vállalat villamos mûveinek fõmér-
nökévé neveztek ki. 1949-ben a vállalat államosítása után a megalakult Bajai Üzletigazga-
tóság fõmérnöke lett. Az üzletigazgatóság anyavállalata 1951-tõl a Dél-magyarországi
Áramszolgáltató Vállalat (DÉMÁSZ). 1955-ben Szegedre helyezték, és a Dél-magyarorszá-
gi Áramszolgáltató Vállalat fõmérnökévé nevezték ki. Késõbbi években mûszaki igazgató-
helyettes, majd mûszaki vezérigazgató-helyettes címet kapott. Munkaköreiben dolgozott
a háborúban elpusztított bajai Duna-keresztezés újjáépítésén, irányította a mûködési terü-
letükön a villamosenergia-szolgáltatás fejlesztését, a villamos elosztóhálózatok fejlesztését
és üzemeltetését. Szegeden építették ki az ország elsõ vidéki telemechanizált, számítógé-
pes üzemirányító rendszerét. Része volt az iparág minden nagyobb fejlesztési koncepció-
jának kidolgozásában és megvalósításában. Szakdolgozatai a hazai szakmai lapokban jelen-
tek meg. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja 1952 óta. Az egyesület szervezésében
elõadásokat tartott, munkabizottságokban dolgozott. 1983 óta van nyugdíjban. Ezután
majdnem tíz éven át szakértõi munkát végzett a Magyar Villamos Mûveknek (MVM) és a
Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek (MEE). Munkabizottságokban dolgozott a számí-
tógépes hálózati üzemirányítás követelményeit, s fejlesztési lehetõségeit kimunkáló tanul-
mányok készítésében. Részt vett a magyarországi villamosenergia-szolgáltatás 100 éves
történetének megírásában, szerkesztette, s nagyrészt maga írta a 100 éves a Dél-alföldi
Áramszolgáltatás címû emlékalbumot. Munkásságát az állami szervek a Munka Érdemrend
arany fokozatával, a Magyar Villamos Mûvek Zeusz-díjjal, a Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület Bláthy-díjjal és Életpálya-díjjal ismerte el. Az Egyetem Szenátusa vasdiploma adomá-
nyozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Antal Gyula
1928-ban született Léván

Villamosmérnöki oklevelének száma: 105

2001-ben aranyoklevelet kapott

Oklevele megszerzése után az olajiparhoz került. 1988-ig folyamatosan, összesen 37 évet
ezen a területen dolgozott. Ezen idõ alatt munkáltató vállalatának neve átszervezések kö-
vetkeztében többször is megváltozott és a változásokkal egyidejûleg területe is folytono-
san nagyobbodott. Munkája megkezdésekor fõ feladata az akkori vállalat olajtermelõ me-
zõinek villamosítása volt. Ennek keretében egy kb. 7300 kW összteljesítményû központi
transzformátorállomást és ahhoz csatlakozóan kb. 150 km összhosszúságú 35 és 20 kV-
os nagyfeszültségû hálózatot, vagyis egy komplett villamos rendszert kellett létesíteni.
Munkájához tartozott még az elkészülõ valamennyi villamos berendezés üzemeltetésének,
karbantartásának, javításának és felújításának megszervezése is. Az 1988-ban történt
nyugdíjba vonulását megelõzõ néhány évben már a Villamos és Energetikai Osztály veze-
tõjeként az egész Dunántúl területén, valamint - az algyõi terület kivételével a Duna-Tisza
közében levõ termelési és fúrási villamos létesítmények irányítása is feladatkörébe tarto-
zott. 

Munkássága elismeréseként kapott Kiváló Bányász, két alkalommal Kiváló Dolgozó kitün-
tetést. Megkapta a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz, ezüst, arany és gyémánt foko-
zatát.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Bálint Zoltán
1927-ben született Mezõkovácsházán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 204

2002-ben aranyoklevelet kapott

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Bányász Béla
1928-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 163

2001-ben aranyoklevelet kapott

A Magyar Adócsõgyárban kezdte el mérnöki munkásságát. 1 kW-os rövidhullámú adók fej-
lesztésén és Duna-tengerjáró hajók adó és vevõinek üzembe helyezésén dolgozott. 1953-
ban átment az EMV (Elektro-Mechanikai Vállalat) fejlesztési laborjához. 1956-ban elhagy-
ta Magyarországot és a Svensk Philips (Norrköping) TV fejlesztési laborjában helyezkedett
el. TV vevõk nagyfrekvenciás részeit és antennaerõsítõket tervezett, a nyomtatott áram-
körök bevezetését irányította. 1959-ben az Egyesült Államokba emigrált. A General Elec-
tricnél 500 W-os URH troposcatter adót tervezett, majd közbiztonsági szervek kommuni-
kációs hálózatát tervezte és helyezte üzembe. 1967-ben a COMSAT (Washington DC)
kutatási és fejlesztési laborjába került, megalapozta a System Simulation Labort és annak
vezetõje lett. Meghatározta az FDMFM és az elsõ digitális TV-rendszer mûholdas átviteli
paramétereit, és bemérte az Early Bird és IS-lll mûholdakon. Telefónia és TV áthallási és
keresztmoduláció méréseket végzett az 1S-IV mûholdakon. 1973-tól a MARISAT mûhold
sorozat specifikációin dolgozott. A bemérésekhez mozgó állomást tervezett és azzal az At-
lanti-, Csendes- és Indiai-óceán mûholdjain nagypontosságú frekvencia és idõméréseket
végzett. 1983-ban csatlakozott a SPACEKOM Vállalathoz. Mint Director of System Engi-
neering a NASA számára készülõ és hat mûholdból álló TDRSS sorozat gyártását ellenõriz-
te és anomáliáit analizálta. 1987-ben vonult nyugállományba. 

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Dr. hc Barsai János
1929-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 108

2001-ben aranyoklevelet kapott. A Kohó-és Gépipari Minisztérium a Magyar Siemens-
Reiniger Mûvekhez osztotta be szolgálatra. A cég 1952 októberében került magyar tulaj-
donba és ekkor nevezték ki a próbaterem vezetõjévé. A cég Röntgen és Orvosi Készülékek
Gyára nevet kapta. 1956-ban önálló exportjogot kaptak és a gyárat Medicor Röntgen Mû-
veknek nevezték el. 1959-ben kinevezték az elektromos fejlesztési osztály vezetõjévé.
1961-65 között a Medicor kairói irodáját vezette. Egyiptomon kívül a kairói irodához tar-
tozott Szíria és Libanon is. 1965-ben tért vissza családjával Budapestre és ismét átvette a
röntgenfejlesztési osztály vezetését. Ekkor fejlesztették ki az új diagnosztikai röntgenge-
nerátorokat, új vizsgálószerkezeteket, röntgen-képerõsítõket TV lánccal angiográfiás rönt-
genberendezéseket. Mivel ekkor még a CT berendezéseket a világon nem ismerték, szte-
reo angiográfiás röntgenberendezést alakítottak ki. Ezt a miskolci vasgyári kórházban
helyezték üzembe, mérõmûszerrel együtt (MOM gyártotta) és ez 1-2 mm pontossággal
mért. Ezt Magyarországon, az USA-ban és Kanadában fogadták el találmányként. 1966-
1971 között a BME Villamoskari Géptani Tanszékén tanársegéd, Dr. Sváb János és Dr. Ma-
gyar József vezetése alatt. 1970 óta részt vesz az IEC TC 62-es orvosi mûszerek mûsza-
ki bizottságának munkájában. Jelenleg a TC 62 Magyar Nemzeti Bizottság tiszteletbeli
elnöke. 1971-75 között a Medicor torontói (Kanada) irodáját vezette, 1978-82 között a
Medicor USA Ltd. igazgatója volt Columbusban (USA Ohio). Több tanulmánya jelent meg
Kanadában és az USA-ban. 1984-ben vállalt munkát a Medicor jóváhagyásával az AMED
(Florida) cégnél, mint mûszaki igazgató. 1988-ban Medicortól ment nyugállományba, de
tanácsadóként 2006-ig dolgozott. MEE tagja 1950 óta, tagja a Magyar Mérnök Akadémi-
ának, a Magyar Mérnöki Kamarának. Life Senior Member of IEEE New York, Member of
National Society of Professional Engineers Washington D.C. The Yorker International Uni-
versity USA mérnöki díszdoktorátust Dr. Eng. h.c. adományozott neki elismert munkáiért,
mely oklevelet az egyetem európai, milánói részlege adott át - a világon több más elismert
szakértõvel együtt- ünnepélyesen a firenzei Borghese palotában 2009. június 21-én. Mun-
kássága elismeréseként mérnöki díszdoktorátus címben részesült. Az Egyetem Szenátusa
gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Bártfai Gusztáv
1928-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 115

2001-ben aranyoklevelet kapott

1951-1955 között a Ganz Vagon- és Gépgyárban diesel és diesel-elektromos motorvona-
tok távvezérlésével kapcsolatos feladatokkal foglalkozott, mint tervezõ. Ezután 1979-ben
is a Magyar Tudományos Akadémia Kutatási Eszközöket Kivitelezõ Vállalatával különbözõ
kutatóintézetek, pl. KFKI, KOKI, stb. kísérleti és kutatási eszközeinek tervezésével és fej-
lesztésével foglalkozott. Részt vett a KFKI által megrendelt u.n. "Nyomkövetõ berendezés"
tervezésében és kifejlesztésében, melyet az atomi részecskék kutatásában használtak. Ké-
sõbb a fejlesztési fõosztály villamos-tervezõ, majd gépész-tervezõ osztály vezetésével bíz-
ták meg. 1979-1990 között a Villamosipari Kutató Intézetben a hõtechnikai osztályon dol-
gozott, mint tudományos munkatárs. Fõként speciális villamos fûtõtestek tervezésével,
vizsgálatával foglalkozott. Munkája során egy laboratóriumi kis kemence kifejlesztésén is
dolgozott, amely szabadalmi oltalmat is kapott, ennek egyik feltalálója volt. 1991-tól a Vil-
lamosipari Kutató intézet több területre történõ szétbontása után munkatársaival megala-
pították a ThermoTeam Kft-t, melynél a mai napig is aktívan dolgozik. A Kft-ben szintén a
speciális villamos fûtõtestek tervezésével és prototípus készítésével foglalkozik.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Dr. habil Berceli Tibor
Állami díjas egyetemi magántanár, a mûszaki tudomány doktora

1929-ben született Budapesten
Villamosmérnöki oklevelének száma: 147

2001-ben aranyoklevelet kapott. 

Kutatási tevékenysége az optikai-mikrohullámú kölcsönhatás kérdéseinek a vizsgálata. En-
nek keretében új eredményeket ért el a mikrohullámú erõsítõk és oszcillátorok optikai sza-
bályozása, a fényhullámú-mikrohullámú kombinált fázis-detekció és a fáziszárt hurkos op-
tikai frekvencia-stabilizálás terén. A nemlineáris mikrohullámú áramkörök témakörrõl két
könyve jelent meg angol nyelven. Mikrohullámú nemreciprok eszközök elméleti és kísérle-
ti vizsgálata, tervezési kérdései; felületi hullámterjedés, parametrikus effektusok, a zaj-
csökkentés és egyes távközlési rendszertechnikai kérdések; mikrohullámú és optikai mé-
réstechnika tartoznak még kutatási tevékenységei közé. Számos Európai Unió-s projektet
vezetett és vezet jelenleg is. Ilyenek voltak az ACCORD, Copernicus, MOIKIT, FRANS, GAN-
DALF, LABELS, NEFERTITI és ISIS projektek. Jelenleg az IMICIMO és FÉRFIT projektek ha-
zai vezetõje. A fentieken kívül 3 magyar kutatási konzorciumban vett részt és 7 OTKA té-
ma vezetõje volt. Jelenleg egy OTKA kutatási konzorcium tagja. Eredményeirõl közel
száznyolcvan publikációban számolt be nemzetközi és hazai konferenciákon és szakfolyó-
iratokban. Találmányait 26 hazai és számos külföldi szabadalom védi. Az oktatásba 1962-
ben kapcsolódott be a Budapesti Mûszaki Egyetemen mint a Mikrohullámú Híradástech-
nika Tanszék félállású adjunktusa. Elõször mikrohullámú tantermi és laboratóriumi
gyakorlatokat és méréseket vezetett, majd javasolta új tárgy, a "Mikrohullámú áramkörök"
bevezetését, melynek tananyagát kidolgozta. 1970-tõl címzetes egyetemi tanárként, majd
1995 óta magántanárként végez oktató munkát. Elõadásokat elsõsorban a mikrohullámú
és optikai áramkörök és rendszerek témaköreirõl tart. Több tanfolyamot szervezett és
adott elõ a Mérnöktovábbképzõ Intézet keretében is. Külföldön a Drexel Egyetemen, Phi-
ladelphiában tartott három kurzust a nemlineáris mikrohullámú áramkörökrõl 1988-89-
ben. Vendégprofesszor volt 1992-ben a japán Osaka-i Egyetemen, 1994-ben a francia
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Grenoble-i Egyetemen. Az optikai-mikrohullámú kölcsönhatás témájáról egy-egy kurzust
adott elõ a Hamburgi Mûszaki Egyetemen 1991-ben, a Helsinki Mûszaki Egyetemen
2001-ben és a Sydney-i Egyetemen 2004-ben. A Tudományos Minõsítõ Bizottság megbí-
zásából korábban több magyar és külföldi aspiráns témavezetõje volt. Az egyetemi dok-
torandusz képzés megindulása óta 9 diákja nyerte el a Ph. D. fokozatot. Jelenleg 4 dok-
torandusz témavezetõje.

Munkássága elismeréseként Állami Díjban és Széchenyi Professzori ösztöndíjban részesült.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Dányi Dezsõ
1928-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 130

2001-ben aranyoklevelet kapott

A diploma megszerzése után a Gamma Mûveknél helyezkedett el, mint fejlesztõmérnök.
1952-ben áthelyezték a Gamma Mûvektõl kivált Finommechanikai Vállalathoz. Visszacsa-
tolt rendszerek, szervomechanizmusok fejlesztésével foglalkozott, elsõsorban rádióloká-
torok antennakövetõ rendszereinek mozgatására és légvédelmi lövegek irányítására.
1956-tól elsõsorban erõmûvi és automatikus mérlegelési célra ipari automatizálási mûsze-
rek fejlesztését és gyártását végezte. 1965-ben az ipari automatizálási profillal együtt visz-
szahelyezték a Gamma Mûvekhez és megbízták az ipari célú automatizálási eszközök fej-
lesztésével foglalkozó fõosztály vezetésével. Az ebben az idõben kifejlesztett és gyártott
távadók, szabályozók és végrehajtó szervek ipari automatika gyártmánycsaládot alkottak
számos szabadalommal védett újdonságot tartalmaztak. ANALCONT márkanévvel kerültek
forgalomba. 1988-ban vonult nyugállományba. Dányi Engineering Kft. Néven céget alapí-
tott, ahol folyadékanalitikai mûszerek és indukciós áramlásmérõk fejlesztésével és gyártá-
sával foglalkozik. 1963 és 1990 között félállású adjunktusként oktatott Villamosmérnöki
Karunk Folyamatszabályozási Tanszékén. A mûszerszakos hallgatók részére laboratóriumi
gyakorlatokat vezetett. Társszerzõvel együtt írta a Szabályozó berendezések címû egyete-
mi tankönyvet, amely három kiadást ért meg.

Munkássága elismeréseként Nívódíjat kapott.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Deák Ferenc
1928-ban született Sárkeresztúron

Villamosmérnöki oklevelének száma: 205

2001-ben aranyoklevelet kapott

1951-1952-ben a Péti Nitrogénmûvek gyári erõmûvében üzemmérnökként kezdte a pálya-
futását. 1952-1953-ban a Tiszamenti Vegyimûvek Szolnok a villamos karbantartás és a
gyári fogadóállomás és energiaelosztó rendszer vezetõje volt. 1953-1954-ig a Hungaria
Vegyimûveknél, Budapesten a villamos beruházások önálló beruházási elõadójaként végez-
te a munkákat. 1954-1960 között a Medicor Röntgen Mûvekben önálló gyártmányterve-
zõként a diagnosztikai és a terápiás gépcsaládok tervezésében vett részt. 1960-1988 kö-
zött a Vízügyi Tervezõ Vállalatnál irányító tervezõként., 1969-tõl osztályvezetõként, majd
1986-tól szakági mérnökként vízügyi nagylétesítmények és rendszerek tervezését végez-
te, illetve építésükben tevékenykedett. 1989 óta szakértõi jogosítvány birtokában szakér-
tõi tevékenységet folytat.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Déri Sándor
1927-ben született Érsekújváron

Villamosmérnöki oklevelének száma: 82

2001-ben aranyoklevelet kapott

Oklevelének megszerzése után a Távközlési Kutató Intézetben helyezkedett el, és 1987-
ben a TAKI-ból vonult nyugállományba. Közben UNIDO szakértõként dolgozott Szudánban,
Indiában, Mexikóban és Máltán. 1970-tõl 1972-ig államközi egyezmény kertében egyete-
mi oktatóként mûködött Kubában. A TAKI-ban tudományos fõmunkatársként mikrohullá-
mú mérõmûszerek fejlesztésével foglalkozott. Ennek keretében több szabadalmat szerzett
és 54 mûszert fejlesztett ki, melyek közül egyet a Brüsszeli Világkiállításon is bemutattak.
Többször tartott tanfolyamot az optikai kábelek méréstechnikájáról.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Endrényi (Bernát) Edit
1929-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 170

2001-ben aranyoklevelet kapott

1951-tõl 1956 novemberéig tanársegéd volt a Budapesti Mûszaki Egyetem Híradástech-
nikai Tanszékén. Részt vett a nappali és esti tagozatos hallgatók oktatásában, ezen kívül
összeállította az Átviteltechnika címû tankönyv példatárát. 1957-ben elhagyta hazánkat és
Kanadában, Torontóban telepedett le. 1959-ig mérnökként mûködött a Canadian Nation-
al Telegraph vállalatnál. Ezt követõen 1961-ig az Ontario Research Foundationnél végzett
kutatómunkát mint fizikus. Széles elektronsugarak kialakításának technikájával foglalko-
zott. Ebben az idõben néhány évig a torontói egyetem levelezõ tagozatán matematikát is
tanított. 1961-tõl 1987-ig az IBM vállalatnál mûködött különféle munkakörökben. Elõször
programozóként, majd a számítási rendszerek szakértõjeként felelõs volt ügyfelek számí-
tástechnikai problémáinak megoldásáért. Késõbb osztályvezetõ volt a "time sharing" téma-
körben. 1987-ben nyugállományba vonult, de az IBM visszahívására még többször végzett
tanácsadást. Ugyanakkor néhány évig mint önálló konzultáns is dolgozott. 

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Ferber István
1929-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 112

2001-ben aranyoklevelet kapott

Néhány évi gyári gyakorlat után a Magyar Elektrotechnikai Intézetbe került, 22 évet dol-
gozott a villamos mérések és nemzetközi együttmûködés területén. Utána 13 évig a Ma-
gyar Szabványügyi Hivatalban hazai és nemzetközi minõségügyi szabványosítással foglal-
kozott. Onnan vonult nyugállományba 1992-ben. Azóta minõségügyi szakértõként dol-
gozik, jelenleg az Orvos- és Kórháztechnikai Intézetben. Angol, német, orosz nyelvrõl szá-
mos szakkönyv fordításában vett részt. A minõségüggyel kapcsolatban kb. 20 szakcikke
jelent meg. Okleveles minõségügyi felülvizsgálóként (auditor) is tevékenykedik.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Ferling György
1927-ben született Sopronban

Villamosmérnöki oklevelének száma: 155

2001-ben aranyoklevelet kapott

1951-tõl az épülõ Inotai Alumíniumkohó mûszaki állományában dolgozott üzemmérnöki
beosztásban. Részt vett a villamos, gépészeti és kohászati berendezések üzemi próbáin és
üzembe helyezésein. 1954-ben a villamos osztály vezetõjévé és egyben a vállalat fõener-
getikusává nevezték ki. Az elektrolízis és a félgyártmánytermelés folyamatos fejlesztésével
az Inotai Alumíniumkohó világszínvonalú szintet ért el többek között a fajlagos villamos-
energia felhasználás terén. Ebben igen nagy szerepe volt az általa vezetett energiagazdál-
kodásnak, a villamos vonatkozású fejlesztéseknek, újításainak és találmányainak. Üzemi
munkája mellett 5 éven át a Villamosipari Technikum várpalotai esti tagozatán a villamos
szaktárgyakat tanította. 1987. december 31.-én több, mint 36 évig egyazon munkahelyen
és munkakörben eltöltött munkaviszony után helyezték nyugállományba. Ezt követõen
még 5 éven át külsõ megbízott szaktanácsadóként dolgozott az Inotai Alumíniumkohónak.

Munkássága elismeréseként megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát, a Kiváló Fel-
találó, a Kiváló Újitó kitüntetéseket. A Nehézipar Kiváló dolgozója kitüntetésben kétszer,
Kiváló Dolgozó kitüntetésben háromszor részesült.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Gál Tibor
1926-ban született Brassóban

Villamosmérnöki oklevelének száma: 129

2001-ben aranyoklevelet kapott

Munkáját a Tonalit Vállalatnál kezdte mint gyártmány szerkesztõ. 1953-ban a KGM Erõs-
áramú Igazgatóság mûszaki osztályára került fõmérnöki beosztásba. 1956-ban kinevezték
az Elektro Szerviz fõmérnökévé. 1963-ban a vállalatot összevonták az Egyesült Villamos-
gépgyárral, ahonnan mint gyárvezetõ fõmérnök 1989-ben vonult nyugállományba. Szak-
mai munkája elsõsorban a villamosgép-gyártáshoz, -javításhoz és -karbantartáshoz kap-
csolódott. Aktívan vett részt sok célgép, szerelõszalag, próbaterem, vákuumimpregnáló,
dróthúzó stb. tervezésében és megvalósításában. Gépesítette az anyagmozgatást, raktá-
rozást és megszervezte az azonnali javítást cseremotorokkal. Megalkotta a villamosgépek
tekercselésének adattárát, motorgyártmány katalógusok arhívumát és az 1980-as évek-
ben bevezette a motortekercselés számítógépes tervezését. A MEE-nek 1953 óta tagja,
20 évig volt az Országos Választmány küldötte. Részt vett több munkabizottságban, több
vándorgyûlést szervezett, ill. bonyolított le. 1985-ben létrehozta a Villamosgép Javító
Munkabizottságot, melynek 10 évig volt az elnöke. Hivatali munkáján kívül részt vett a
VKN\Ganz utcai próbaterme, a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola impregnálójának létesíté-
sében, tervezési, fejlesztési, mûvezetési munkát végzett. 1987-tõl mint a MEE szakta-
nácsadója, villamos hajtások, elektromágneses tengelykapcsolók és különleges fékes
aszinkron motorok tervezésével foglalkozott.

Munkásságát 1988-ban Liska-díjjal, 1998-ban Életpálya Elismeréssel jutalmazták.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Hajas Gyula
1925-ben született Ókécskén

Villamosmérnöki oklevelének száma: 172

2001-ben aranyoklevelet kapott

Munkásságát a Bányászati Kutató Intézet üzemi gépkísérleti osztályán kezdte, ahol bánya-
gépek villamos berendezéseinek tervezésében vett részt. Tevékenységét átszervezés kö-
vetkeztében a Bányagép-alkalmazási Kísérleti és Kutató Intézetben folytatta; Bányagépek
üzemi kísérleteivel, villamos méréseivel foglalkozott. 1957-ben visszakerült a Bányászati
Kutató Intézethez. A bányavillamossági osztályon belül fõ munkaterületeként a sújtólég-és
robbanásbiztos villamos berendezések biztonsági problémáinak megoldását kapta felada-
tul. Tudományos fõmunkatársként megtervezte a témakörrel foglalkozó1. laboratóriumot,
amely 1963-ban meg is épült és 1967 óta rendelettel kijelölt Vizsgáló-Állomásként mûkö-
dik. Ma EU akkreditált állomás. Ennek vezetésére tudományos csoportvezetõi beosztás-
ban kapott megbízást. Az állomás mûködésével megvalósult a sújtólégveszélyes bányá-
szat, a kõolaj- és földgázbányászat és feldolgozás, valamint a vegyipar területén
alkalmazott robbanásbiztos gyártmányok vizsgálata és minõsítése. A hazai gyártása is len-
dületet kapott. Részt vett a témakör szabványainak kidolgozásában. Sikerült kiépítenie
számos európai intézmény vizsgáló állomásával való együttmûködést. Elõadásokat tartott
szakmai továbbképzõ tanfolyamokon, így Egyetemünk Mérnöktovábbképzõ Intézetének
keretében is. 1987-ben nyugállományba vonult, de szakértõként jelenleg is tevékenykedik.

Munkája elismeréseként többek között megkapta a Munka Érdemérmet, a Munka Érdem-
rend ezüst fokozatát, a Bányász Szolgálati Érdemérem gyémánt fokozatát, A Bányászat és
a Nehézipar Kiváló Dolgozója kitüntetéseket.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.

– 25 –



Ilkovics Dénes István
1929-ben született Csörgõn

Villamosmérnöki oklevelének száma: 180

2001-ben aranyoklevelet kapott

Egyetemi tanulmányait a pozsonyi, majd a budapesti mûegyetemen végezte. 1952-ben
híradástechnikai hadmérnöki oklevelet is szerzett. Hadmérnökként radartechnikával, majd
a Postakísérleti Állomáson televízió-adástechnikával foglalkozott. 1953-tól az Elektronikus
Mérõkészülékek Gyárában, mint kutatómérnök a nagyfrekvenciás és televíziós mûszerek
fejlesztését vezette. 1957-tõl 1967-ig a svédországi GA cégnél egy ultra alacsony zajú ve-
võt fejlesztett ki, amellyel egy svéd és egy finn TV relé hálózatot hozott létre. Késõbb, mint
fõmérnök egy európai színes TV rendszert fejlesztett ki, amely 1964-ben az elsõ európai
színes TV adásban mutatkozott be. Erre épült a PAL rendszer. 1967 és 1987 között az ITT
brüsszeli központjában a cég mûszaki igazgatójaként vezette a piaci elektronikus berende-
zések mûszaki programjait. Ez a hatáskör 38 európai, amerikai és távol keleti vállalatra és
1400 soknyelvû kutatóra és mérnökre terjedt ki. Majd az ITT közép és hosszú távú tech-
nológiai stratégiájáért lett felelõs. Fontosabb eredményei az üvegszál optika, beszédfelis-
merés, képfeldolgozás, mesterséges intelligencia és az optikai memória területén jelent-
keztek. 1987-tõl 1990-ig a Hightecolution Sciences Ink Los Angeles (USA)
elnökhelyettese. Jelentõs munkája egy NTSC-vel kompatibilis nagyfelbontású televíziós
rendszer kifejlesztése volt. Ma, mint független konzultáns dolgozik amerikai és francia cé-
geknek. 

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Dr. Márton Géza
c. egyetemi tanár, a közgazdaságtudomány doktora

1928-ban született Makón
Villamosmérnöki oklevelének száma: 257

2001-ben aranyoklevelet kapott

A bányászati Tervezõ Intézetben, majd a Bánya és Energiaügyi Minisztérium területén kü-
lönbözõ mûszaki fejlesztési, tervezési munkaerõ gazdálkodási és ágazati gazdasági kuta-
tásokat végzett. 1955-ben kutatási osztályvezetõnek, késõbb fõosztályvezetõnek nevez-
ték ki. 1963-ban megbízták a Nehézipari Minisztérium Ipargazdasági és Üzemszervezési
Intézete megszerzésével, és kinevezték az Intézet igazgatójává. Ebben az idõszakban elsõ-
sorban az energiaszerkezet-váltási és az ezzel összefüggõ regionális fejlesztési kérdések ki-
dolgozásával foglalkozott. Kutatási eredményeinek elismeréséül elnyerte a közgazdaságtu-
domány kandidátusa (1966), majd doktora (1971) fokozatot. 1974 és 1991 között
közlekedési és más ehhez kapcsolódó infrastrukturális témájú kutatásokat végzett. 1991-
ben a Közlekedéstudományi Intézet tudományos igazgatóhelyetteseként vonult nyugállo-
mányba. Kutató tevékenysége eredményeit számos könyv (részben társszerzõkkel) és szé-
leskörû hazai és külföldi publikáció foglalja össze. Több mint három évtizeden át vett részt
a Tudományos Minõsítõ Bizottság képzési és minõsítési munkájában. Az 1960-as évek ele-
jétõl meghívott elõadóként kapcsolódott be a mérnök-közgazdászképzésbe mind a Buda-
pesti Mûszaki Egyetemen, mind a Közgazdaságtudományi Egyetemen. Sokoldalú oktatói
tevékenysége elismeréséül c. egyetemi tanári címet kapott. 

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Mezei (Miákits) Andor
1929-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 118

2001-ben aranyoklevelet kapott

Elsõ munkahelye 1951-tõl 1954-ig a Villamosipari Kutató Intézet volt. Kutatási témája a
korszerû kisfeszültségû készülékek (fõleg mágnes kapcsolók) érintkezõinek nagy élettar-
talmát biztosító kontaktus anyagok kutatás-fejlesztése, valamint a hatásos villamos ívol-
tási módszerek kifejlesztése volt. 1954-ben a Transzformátor és Villamoskészülékgyár
(TRANSZVILL) tervezõ irodájához került, ahol fejlesztõ-tervezõ munkakörben dolgozott.
Az elõzõekben megnevezett tervezõiroda 1960-ban Villamos Automatika Intézet néven
önálló vállalattá alakult, ahol korábbi munkaköre továbbra is megmaradt. A 60-as évek ele-
jén fellépõ korszerû vezérléstechnikai igények az intézet számára szükségessé tették egy
(mozgó alkatrészeket nem tartalmazó) félvezetõs logikai vezérlõ rendszer kifejlesztését.
Ebben a témában, mint fõtervezõ dolgozott - a kor színvonalának megfelelõ, ipari vezérlé-
sek létesítésére alkalmas, úgynevezett elsõ generációs diódás-tranzisztoros logikai elem
sorozat megvalósításában, amelyet "STATOMAT" rendszer néven az EMG, a 60-as években
sorozatban gyártott. A további tervezõi tevékenysége folyamán a vaskohászati meleg hen-
gersorok elõnyújtó hengerállványának - félvezetõs logikai vezérléssel megvalósítandó -
helyzetszabályozásával foglalkozott. Egy ilyen berendezés kísérleti jelleggel került üzembe
helyezésre az akkori Ózdi Kohászati Üzemek durvahengersorán. Ezt követõen az intézet
számítógépes folyamatirányítási osztályára került, ahol mikroszámítógépes technológiai
folyamatirányító rendszerek felhasználói szoftver fejlesztési munkáin dolgozott. Konkrét
feladata a Dunai Vasmûben üzemelõ- acélszalagból spirálisan hegesztett csöveket gyártó
gépsorokon elõállított nagyátmérõjû csövek - mikroszámítógéppel segített minõségszabá-
lyozó szoftverrendszerének kidolgozásában való részvétel volt. Ennek keretében el kellett
készíteni a szoftverrendszer fejlesztéséhez szükséges technológiai folyamatanalíziseket, a
rendszerterveket, végül a mérésadatgyûjtõ és kiértékelõ, valamint a termelési adatgyûjtõ
programcsomagokat. A 80-as években két ilyen számítógép rendszer került üzembe he-
lyezésre. A szakmai munkájához kapcsolódott, hogy társszerzõként részt vett az 1983-
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ban megjelent "Technológiai Folyamatok Irányítása" (Mûszaki Könyvkiadó) c. könyvben a
hengermûvek számítógépes irányításával foglalkozó fejezet megírásában. 1990 májusában
a Villamos Automatika Vállalat munkatársaként osztályvezetõi beosztásból ment nyugdíjba.

Munkássága elismeréseként Munka Érdemérem elismerésben részesült

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Muli Béla
1922-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 83

2001-ben aranyoklevelet kapott

Villamosmérnöki tanulmányait követõen hadmérnökként kezdte pályafutását. 1976-ig az
Elektromechanikai Vállalat igazgatója volt. Irányítása alatt a kezdeteiben 56 fõs gyárt-
mányfejlesztõ egység kb. 1000 fõs fejlesztõ-gyártó vállalattá nõtt fel. A vállalat tevékeny-
ségét jellemzi néhány termékük pl. az URH és a TV mûsorszóró hálózat hazai telepítése, a
Lakihegyi Kossuth adó telepítése, olajvezeték-hálózat diszpécser rendszerének kialakítása,
tolmács és személyhívó rendszer fejlesztése stb. Ennek a széleskörû gyártmányfejlesztõ és
gyártó tevékenységnek a mûködtetéséhez jogvédett Vállalati Információs Rendszert dolgo-
zott ki. Ezt a rendszert több más vállalat is alkalmazta.

Munkája elismeréseként kétszer kapott a KGM-tõl, egyszer a Postától Kiváló Dolgozó ki-
tüntetést.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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N. Tóth Alice
1929-ben született Nyíregyházán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 137

2001-ben aranyoklevelet kapott

Elsõ munkahelye a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár volt, ahol 1951-tõl 1960-ig dolgo-
zott. Az itt töltött évek során, 7-, 25-, és 120 kW teljesítményû közép- és rövidhullámú
adók, valamint egy kísérleti televíziós adó kidolgozásában jelentõs szerepet vállalhatott.
1954-ben házasságot kötött volt évfolyamtársával, Nagy Istvánnal. 1960-tól 1969-ig a
Magyar Adócsõgyárban illetve az Elektrotechnikai Vállalatnál dolgozott, szintén adástech-
nikai témakörben. Eleinte témafelelõs fejlesztési vezetõként, majd osztályvezetõként egy
sor /összesen huszonhat/ különbözõ teljesítményû /1-, 5-, 20-, 150kW-os/ közép- és rö-
vidhullámú adó fejlesztésében, valamint ezek külföldi üzembe helyezésében vett részt, kö-
zel- és távol keleten egyaránt /pl. Vietnamban/. 1969-ben megszületett fia, Attila, aki ma
építészmérnökként mûködik és rövidesen kétgyermekes apa lesz. 1971-ben a Távközlési
Kutató Intézetben helyezkedett el. Itt mikrohullámú mûszerekkel, ûrhírközlõ- és optikai
rendszerekkel, valamint ezek mûszereivel foglalkozott. Második oklevelét 1977-ben sze-
rezte, minõsítése: kitûnõ /BME4236/1977/. Ezzel a diplomával rádió híradástechnikai
szakmérnöki minõsítést szerzett. Kutatóintézeti munkaköre tudományos tanulmányok ki-
dolgozását követelte meg. Tanulmányaiban a mikrohullámú sávban mûködõ oszcillátorok,
az optikai szálas és atmoszférikus infrarövidhullámú összekötések témáival foglalkozott.
1990-ben az ipar már tapasztalható válsága kezdetén célszerûnek látta a szakmán kívül
munkát keresni. Kihasználva a német és angol állami nyelvvizsgája adta lehetõségeket a
Price Waterhouse Budapest Kft.-nél helyezkedett el, ahol idegen nyelvi levelezõ, fordító és
könyvtáros volt, és egy sor magyar törvényt fordított magyarról angolra. 1977-ben a Price
Waterhouse Budapest Kft-tõl ment nyugdíjba.

Munkássága elismeréseként számos hazai és külföldi szakmai kitüntetést kapott, köztük
KGM és HM minisztériumi, valamint külföldi kormánykitüntetést.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Nagy Ferenc
1923-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 157

2001-ben aranyoklevelet kapott

A szerszámgépiparban, a mai csepeli szerszámgépgyár elõdjénél helyezkedett el, ahol ép-
pen a szerszámgépek automatizálását tûzték ki célul. Ez a szerencsésnek is mondható kö-
rülmény hosszú évekre meghatározó volt mind az õ, mind a gyár életében. A villamos fej-
lesztési munkák felelõsévé tették meg. Kezdetben a villamos vezérlés gépi elemeit, továbbá
a vezérlõelemek fejlesztésének és gyártásának alapjait fektették le. Ezek felhasználásával
1957-58 között megalapozták a különbözõ ciklus- és programvezérlésû gépek tervezését
és gyártását. Az elsõ magyar lyukkártyás programvezérlésû marógépet a lipcsei kiállításon
mûködés közben mutatta be, errõl elõadást tartott, és szaklap is leközölte. A sorozatgyár-
tásban elõállított gépeket külföldi kiállításokon mutatták be. Részt vett a Krupp cég meg-
rendelésére az 1960-as évek elején kifejlesztett elsõ magyar NC esztergapad tervezésében
is. Ennek EMI vezérlésû változatát 1966-ban a Londonban tartott elsõ NC Szerszámgép
Világkiállításon mutatta be. Az 1960-as években kifejlesztett automatikus marófejes cél-
gépek villamos berendezését kezdetben maga, késõbb a nagybonyolultságú motorház-
megmunkáló célgépekét, célgépsorokét az általa vezetett osztállyal együtt tervezte meg.
1975-ben osztályvezetõbõl a fõmérnök mûszaki tanácsadója lett, és 1991-ben nyugállo-
mányba vonult. 1980-90-es években az MTA Szerszámgép Albizottsága és a GTE Szer-
számgép Szakosztálya szervezõ titkára volt. 1995-tõl a mai napig is egyéni vállalkozóként
angol-német fordítói munkákat végez. 

Munkássága elismeréséül többször vállalati kitüntetésben részesült. Megkapta A Gépipar
Kiváló Dolgozója kitüntetést is.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Nagy István
1925-ben született Cegléden

Villamosmérnöki oklevelének száma: 117

2001-ben aranyoklevelet kapott

Második oklevelét 1967-ben a Budapesti Mûszaki Egyetemen szerezte, jeles minõsítéssel,
mint mikrohullámú szakmérnök (BME 549/1967). 1974-ben francia nyelven a minõség-
ellenõrzés területén a Cachan-i Egyetemen, Párizsban szerzett diplomát az Agence pour la
Cooperation Technique Industrielle ét économique (ACTIM) keretében, majd 1979-ben a
Grenoble-i Egyetemen folytatta tovább francia nyelvû tanulmányait. 1961-ben angol nyelv-
bõl felsõfokú, 1972-ben francia nyelvbõl középfokú nyelvvizsga bizonyítványt szerzett.
1989-ben angol-francia szakfordító és tolmács engedélyt kapott.1951-tõl 1961-ig a BHG
Híradástechnikai Vállalatnál dolgozott, mint kutató-fejlesztõ mérnök, csoportvezetõ, majd
osztályvezetõ. A rádió osztályon középfrekvenciás vevõkkel és különbözõ teljesítményû
adóberendezésekkel foglalkozott. A mikrohullámú fejlesztési osztály létrejötte után veze-
tésével készült a TV stúdió és a Szabadsághegy-i adó közötti mikrohullámú link, ezenkívül
a Honvédség használatára több hatcsatornás telefon összeköttetés. Feladata volt a 120
csatornás mikrohullámú távbeszélõ berendezés jelentõs területének (vételi oldalának) ki-
dolgozása is. 1961-tõl 1990-ig a Magyar Szabványügyi Hivatalban (MSZH) dolgozott. Itt
az International Electrotechnical Commission (IEC) több bizottságában a világszervezet
nemzetközi titkára volt, szoros együttmûködésben az Organisation International de
Métrologie Légal (OIML) nemzetközi szervezettel, majd az European Organization of Qual-
ity (EOQC) titkára, az MSZH-ban a nemzetközi titkárság vezetõje, elnökhelyettesi tanács-
adó lett. Angol nyelvû mûszaki tárgyalásai 29 éven át évi két hónapot tettek ki, az Egye-
sült Államokban, Kanadában, Európa valamennyi országában (Norvégia és Görögország
kivételével), a volt Szovjetunióban, Brazíliában és Vietnámban. Többször volt felkért elõadó
az Institute of Electrical Engineers (IEE) ülésein Londonban, és számos más szakmai fó-
rumon is tartott elõadásokat mikrohullámú, villamos és elektronikus, mérésügyi, szabvá-
nyosítási, valamint minõségügyi témákban, Londonban, Párizsban, Moszkvában, Hanoi-
ban. A METESZ (HTE, GTE, MÁTÉ) tagjaként és annak keretében mind hazai mind
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nemzetközi szakterületeirõl több ízben tartott elõadásokat Budapesten és vidéken. Sok fo-
lyóirat cikke jelent meg magyar nyelven. Több mûszaki könyv megírásában vett részt an-
gol és magyar nyelven, mint szerzõ, szerkesztõ vagy lektor. 1990-ben már öt évvel lépte
túl a nyugdíj korhatárt, nemzetközi pozícióit nem tarthatta meg, ezért korábbi szakterüle-
tein kívül keresett munkát. Ekkor mint angol tolmács és szakfordító elhelyezkedett a Price
Waterhouse Budapest Kft-nél, ahol módja volt különbözõ számítógép szoftver alkalmazá-
sokkal megismerkedni, és könyvvizsgáló ismereteket szerezni. 1993-ban a CBI Auditors &
Consultants Kft nemzetközi menedzsere lett, és onnan 1995-ben ment nyugdíjba, de ezt
követõen, mint vállalkozó, még két évig dolgozott fordítóként.

Munkássága elismeréseként Kiváló Dolgozó és Kiváló Szabványosító kitüntetésben része-
sült.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Pálosi József
1928-ban született Soroksáron

Villamosmérnöki oklevelének száma: 166

2001-ben aranyoklevelet kapott

1951. szeptembertõl az Egyesült Izzólámpa- és Villamossági Rt-ben, a Mikrohullámú gyár-
egységben a mikrohullámú elektroncsövek gyártásközi és végellenõrzési mérési technoló-
giájának, elõírásainak kidolgozásával, vizsgáló mûszerek tervezésével és gyártásával foglal-
kozott. Feladata volt a mikrohullámú csövek és gyártási technológia fejlesztése. 1959.
januártól 1961. júliusáig Egyiptomban (Sebin el Kom) mûszaki fõiskolán elméleti villamos-
ságtant és elektronfizika és alkalmazása tárgyakat adott elõ meghívott professzorként.
1961. szeptembertõl az EIVRT Félvezetõ Kísérleti Gyáregység mûszaki vezetõje, majd
1962. októbertõl gyáregység-vezetõje lett. 1968-ban megbízást kapott a vállalat vidéki
gyáraiba telepítésre kerülõ félvezetõ létesítmények építészeti, infrastrukturális, és a félve-
zetõ technológiák tömeggyártási szintû berendezéseinek tervezésének irányítására, vala-
mint megvalósítására, üzembe helyezésére, és a gyártások mûszaki irányítására. 1974-tõl
mint félvezetõ ágazati szakigazgató, az USA félvezetõ embargó bizottsága által elfogadott
"magyar megbízott", a Fairchild céggel, és más embargó korlátozás alatt álló berendezések
és speciális alapanyagok gyártásával foglalkozó vállalatokkal, mûszaki és kereskedelmi tár-
gyalások folytatására, szerzõdések kidolgozására és azok parafálására kapott felhatalma-
zást. USA engedéllyel rendelkezett az USA területén és külföldön létesített, embargó hatá-
lya alá tartozó létesítmények megtekintésére és tanulmányozására. 1977-tõl irányította a
Fairchild, ITT és Telefunken cégekkel a tárgyalásokat integrált áramkör elemgyártás meg-
valósítására. Kidolgozták a megvalósítandó gyár ElVRT-Fairchild szerzõdését is, aláírásra
készre. Erre már nem került sor, mert Politikai Bizottsági utasításra az EIVRT-nek szakíta-
ni kellett a nyugati irányzattal és a szovjet "mûszaki tudományos" vonalra kellett áttérni.
1983-tól vállalati mûszaki fejlesztési igazgató helyettes, majd 1984-tõl vállalati mûszaki
vezérigazgató beosztásban dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Munkássága elismeréseként
Eötvös Lóránd díjban részesült Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásá-
val ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Póka Gyula
1929-ben született Kispesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 181

2001-ben aranyoklevelet kapott

Elsõ munkahelye Egyetemünk Fizikai Intézete volt, ahol demonstrátorként dolgozott. Az
oklevél megszerzése után elõször a VEIKI elõdjénél, a Villamosítási Kutatási Bizottságnál
dolgozott, majd a miskolci Nehézipari Mûszaki Egyetem Villamosgépek Tanszékén lett ta-
nársegéd. Az oktatási munkák mellett több tudományos és gyakorlati munkában vett
részt, részben a diósgyõri üzemekben. 1955-tõl 1984-ig az Erõmû Trösztnél, majd jog-
utódainál dolgozott, mint laboratóriumvezetõ mérnök, késõbb szakosztályvezetõ. A ma-
gyar és nemzetközi villamosenergia-rendszerek védelmi és automatika problémáival foglal-
kozott, a tervezéstõl az üzembe helyezésen át az üzemzavar analízisekig. Az MVM-nél
végzett munkája mellett 1960-tól a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmûvek Tanszé-
kén volt alkalmazásban elõször, mint tanársegéd, majd adjunktus. Önálló tárgyat adott elõ,
laboratóriumi méréseket állított össze, és vezetett. Szakmai munkája mellett számos cik-
ket, könyvet, javaslatot írt, és szabadalmat szerzett. 1978. júliustól négy éven át Irakban
dolgozott, mint védelmes szakértõ a State Organisation of Electricity cég Directorate Gene-
ral of Major Electrical Projects vezérigazgatóságán. 1984-tõl az Országos Villamos-
távvezeték Vállalatnál osztályvezetõként a villamos relévédelmi és automatika valamint a
távközlés területét felügyelte. 1990. május 25.-én nyugdíjba vonult. Nyugdíjba menetele
óta is folyamatosan oktat a Budapesti Mûszaki Egyetemen. Emellett a PROTECTA Elekt-
ronikai kft-nél, mint szakértõ dolgozik.

Munkássága elismeréseként megkapta a Villamosenergia ipar kiváló dolgozója, a Nehéz-
ipar kiváló dolgozója kitüntetést, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Zipernowsky díját
és Csáky-díját.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Simon Pál
1927-ben született Veszprémben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 275

2001-ben aranyoklevelet kapott

Végzés után a Budafai Kõolajtermelõ Vállalatnál az olajmezõ villamosítását, az elsõ villa-
mosmeghajtású mélyszivattyúk kialakítását és üzembe helyezését végezte, 1954 és 1960
között a Dédász Keszthelyi Üzletigazgatóságán mint fõmérnök dolgozott. Ez idõ alatt kb.
száz község villamosítását irányította. 1961-tõl 1989-ig nyugdíjazásáig a Magyar Villamos
Mûvek Tröszt osztályvezetõje volt. Közremûködött a középfeszültségû állomások automa-
tizálásában, a hálózat-fenntartások és rekonstrukciók tudományos alapjának megteremté-
sében, kidolgozta az állapotfüggõ karbantartás módszerét, kialakította a kisfeszültségû
hálózati mérést, ennek keretében a korszerû hurokellenállás mérését. Legjelentõsebb az
érintésvédelem, és ezek mérésével kapcsolatos munkája. Nevéhez fûzõdik a korszerû érin-
tésvédelmi mérések bevezetése Magyarországon. Ezzel kapcsolatos 7 elfogadott és meg-
valósított találmánya volt, melyek alapján közel 25.000 darab speciális mérõberendezés
készült és került alkalmazásra az országban. Ebben a témában több mint száz oktató és
ismertetõ elõadást tartott. Számos munkabizottságnak volt tagja az OMFB, a Szabvány-
ügyi Hivatal, valamint a MEE keretében. Könyv alakban 5 szakmai munkája jelent meg. Kü-
lönbözõ szaklapokban 18 szakcikke látott napvilágot. 

Munkássága elismeréseként megkapta többek között a Kiváló Feltaláló, a Kiváló Munkáért
kitüntetéseket, a Honvédelmi érdemérmet.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Somody István
1929-ben született Székesfehérváron

Villamosmérnöki oklevelének száma: 188

2002-ben aranyoklevelet kapott

Elsõ munkahelye rövid ideig épületvillamossági szerelõ vállalatnál volt, ahol fõként anyag-
ismereteket szerzett és megismerkedett a kivitelezési munkával. Ezután egy tervezõ válla-
latnál folytatta munkáját, elsõsorban kisfeszültségû kapcsoló és elosztó berendezések ter-
vezésével bízták meg. Közben nagy volumenû ipari létesítményekkel - pl. a Dunai Vasmûvel
- kapcsolatos helyszíni tervezõi és szerelõi feladatai is voltak, majd késõbb kis- és közép-
feszültségû szabadvezetékeket, transzformátorállomásokat tervezett. Az 1960-as évek
közepétõl szükségessé vált a kábeles energiaellátások, majd a belsõ és külsõ világítástech-
nikai feladatok, bonyolultabb kapcsoló berendezések megtervezése és kivitelezése. Kisebb
vezérlõ- és szabályozó berendezések kialakítása is feladatai között szerepelt. Közel 20 éves
ugyanannál a vállalatnál eltöltött idõ után egy merõben más, de ugyancsak tervezéssel fog-
lalkozó nagyvállalatnál helyezkedett el. Itt a kis- és középfeszültségû villamos berendezé-
sek terveinek koordinálásával, ellenõrzésével, késõbb nagyobb volumenû villamos létesít-
mények tanulmányterveinek összeállításával, vagy költségkihatások megállapításához
szükséges beruházási programok készítésével foglalkozott. 1990-ben vonult nyugállo-
mányba. Közben három alkalommal, összesen mintegy 7 évet tartós kiküldetésben töltött
Afrikában, villamos és gépészeti feladatok ellátására kapott megbízást.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Szabó Károly
1925-ben született Kemenesmihályfán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 124

2001-ben aranyoklevelet kapott

1956 végéig Egyetemünk Hadmérnöki Karán bekapcsolódott az oktatásba. 1957 és 1965
között a BHG gyár mikrohullámú fejlesztésén részt vett rádiórelé hírközlõ berendezések
kidolgozásában, azok rendszervezérlõ, valamint automatizált felügyeletet biztosító áram-
köreinek kidolgozásában. A technikai fejlõdés és a kereskedelmi lehetõségek bõvülése hoz-
ta magával azt, hogy a híradástechnika mellett számítástechnikai eszközök, pl. adatátvite-
li modemek, monitorok, display készülékek stb. kidolgozását, majd késõbb gyártását is
elkezdték. 1985 végén történt nyugállományba vonulásáig a számítástechnikai eszközök
fejlesztését irányította fõmérnökként. Szakmai tevékenysége eredményeként két szabadal-
mát több országban is elfogadták. 

Munkásságát Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, a Kiváló Munkáért, a Munka Érdemérem, a
Kiváló Feltaláló arany fokozata, A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozata, Jánossy-
díj kitüntetésekkel ismerték el. 

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Szakács Gyula
1927-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 102

2001-ben aranyoklevelet kapott

Az egyetem befejezése után 3 évig honvédségnél szolgált, majd leszerelés után rövid ide-
ig a Híradástechnikai Szövetkezetben, ezután 1973-ig a Telefongyárban dolgozott, mint
osztályvezetõ, majd fõosztályvezetõként 1991-ben ment nyugdíjba. Számítástechnikával
1973 óta foglalkozott 10 évig hardveres, majd 15 évig szoftveres munkát látott el. Felada-
ta volt még a rendszerek szervezésén és új részek bevezetésén kívül a munkatársak okta-
tása is. A Neumann János Számítástechnikai Társaság felkérésére több tanfolyamot veze-
tett a számítástechnika legújabb irányzatával ismertette meg hallgatókat. Oktatási anyaga
és szakmai jegyzetei felölelték a korszerû számítástechnikai egészét. Szakmai elõadásokat
tartott az ELTE-n, a Közgazdasági Egyetemen, az Országos Pedagógiai Központban. 1991-
2003-ig gimnáziumokban tanított számítástechnikát. Oktatási anyaga és saját jegyzetei
felölelték a korszerû számítástechnika egészét. Több helyen a rendszergazda feladatát is
ellátta. A Fõvárosi Pedagógiai Intézet külsõ munkatársaként gimnáziumi versenyfeladatok
kidolgozásában és bírálatában is részt vett. Eredményesen készítette fel diákcsoportokat
a nemzetközi ECDL diploma megszerzésére. 

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Dr. Székely-Doby Sándor
ny. fõiskolai tanár, c. egyetemi docens, 

a mûszaki tudományok kandidátusa

1929-ben született Kolozsváron
Villamosmérnöki oklevelének száma: 182

2001-ben aranyoklevelet kapott

Pályakezdõként a Standard Villamossági Rt. (BHG) tervezõje, a Magyar Posta bérház köz-
ponti pályázatának egyik nyertese. 1956-os magatartása miatt elbocsátották. Állástalan-
ként közremûködött a BME demonstrációs számítógépének tervezésében és Kivitelezé-
sében. Késõbb a Telefongyárban helyezkedett el, meghatározó szerepe volt a jelfogós
automatikai gyártmánycsalád kifejlesztésében, több találmánya került beépítésre. Nevéhez
fûzõdik az elsõ hazai tervezésû állomási vasútbiztosító berendezés alapkapcsolásának
megalkotása. Ebben a témában nyújtotta be értekezését a Magyar Tudományos Akadémi-
ához és szerzett kandidátusi fokozatot. 1968-tól az Út- Vasúttervezõ Vállalat mûszaki-gaz-
dasági szakértõje. Új profilként létrehozta annak Vasúti Távközlõ- és Biztosító-berendezé-
si Szakosztályát és többek között személyes irányítása mellett készült el az 500 km
hosszú észak-afrikai vasútvonal távközlõ- és biztosító-berendezésének tervdokumentáció-
ja. Másfél évtizeden át oktatott Egyetemünk Gépész-, majd Villamoskari Matematika Tan-
székén., Rendszeresen tartott mûszaki és matematikai témájú elõadásokat tudományos
egyesületekben, konferenciákon és a Mérnöktovábbképzõ Intézetben. Számos cikke, tanul-
mánya és jegyzete jelent meg. 1979-tõl a gyõri Széchenyi István Fõiskola Automatika fa-
kultásának tanszékvezetõje, nyugdíjasként mindmáig oktatója. Tevékeny részt vállalt a Fõ-
iskola vasútüzemi- és automatikai laboratóriumának létrehozásában. A Magyar Egyetemi
és Fõiskolai Tanárok Egyesületének elnökségi tagja.

Munkássága elismeréseként Egyetemünktõl címzetes egyetemi docensi címet kapott. Ok-
tatói munkáját Széchenyi emlékplakettel és az országos Apáczai Csere János-díj odaítélé-
sével ismerték el. Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el
értékes mérnöki tevékenységét.
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Dr. (PhD) Szentirmai György
a mûszaki tudományok kandidátusa

1928-ban született Újpesten
Villamosmérnöki oklevelének száma: 122

2001-ben aranyoklevelet kapott

Szakmai munkáját Egyetemünkön kezdte tanársegédként, késõbb adjunktusi kinevezést
kapott. 1956-ban Angliába távozott, ahol a Standard Telefon Mûveknél helyezkedett el.
Három év után, 1959-ben áttelepült az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a Bell Telefon
Laboratóriumban kutatómérnökként kezdett el dolgozni. 1963-ban a Polytechnic Institute
of Brooklynon PhD fokozatot szerzett. 1968-ban a Cornell University in Ithacára került ad-
junktusnak, késõbb professzor lett. Egyetemi évei alatt a Bell Laboratóriummal megtartot-
ta a kapcsolatát mint tanácsadó. 1975 és 1979 között kutatómérnök volt a Rockwell
Internationalnél, késõbb elnökhelyettes lett a Comsat cégnél. 1982-ben saját céget alapí-
tott és ennek a vezetõje volt egészen 1997-ig, nyugállományba vonulásáig. Ezekben az
években olyan neves egyetemeken tanított meghívott professzorként, mint pl. a Universi-
ty of California, Los Angeles és a Santa Clara University. Munkássága során több mint 40
cikket és könyvfejezetet írt, szerkesztett egy könyvet az IEEE számára és három szabadal-
ma van. Tagja a lEE-nek és "life fellow" tagja az lEEE-nek. 

Munkásságát az IEEE Circuit and Systems Societyban több díjjal jutalmazták, többek kö-
zött tulajdonosa a Millenium Medálnak és a Golden Jubilee Awardnak.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Dr. Takács Ferenc
címzetes egyetemi tanár

1929-ben született Budapesten
Villamosmérnöki oklevelének száma: 123

2001-ben aranyoklevelet kapott

A Híradástechnikai Tanszéken dolgozott tanársegéd, adjunktus, docens, majd tudományos
fõmunkatárs beosztásokban. Oktatási tevékenysége során a következõ tárgyakat adta elõ:
Híradástechnikai alkatrészek, Mágneskörök elmélete, Jelrögzítés, Hangstúdió-technika.
Az oktató munkája folytatása mellett 1960-ban nevezték ki a Magyar Hanglemezgyártó
Vállalat fõmérnökévé, illetve mûszaki igazgatójává. E munkakörében a vállalatnál végzett
fejlesztési munkái az 1960-as években: a sztereo hangfelvétel-technika bevezetés a stúdi-
óba, a szubjektív irányérzet, térérzet kialakulása és alakítása felvételeknél, ennek során
~15 hanglemez felvétel elkészítése. Kandidátusi disszertációjának címe: Sztereo hangfel-
vétel-technika. További fejlesztési munkái: hanglemez és mûsoros kazettagyár építése és
technológiájának kidolgozása, a sztereo LP, SP, EP lemezek, a kompakt kazetták gyártásá-
nak beindítása, a digitális hangfelvétel- és utómunkálati technika bevezetése, a CD lemez-
kiadás technikai feltételeinek megteremtése, részvétel a székesfehérvári CD gyár beruhá-
zásában. A Hungaroton MHV-tól 1991-ben távozott. További kutatási témái: a zenei
hangjelek digitális feldolgozása és rögzítése, számítógéppel vezérelt hangjelfeldolgozó be-
rendezés fejlesztése, mágneslemezalapú, digitális stúdiótechnikai rendszerek, elektronikus
zene eszközei és algoritmusai, zenei hangjelek szubjektív akusztikai, érzeti forráskódolá-
sa. Irodalmi tevékenysége: 26 folyóirat cikk, 13 konferencia elõadás, 35 egyesületi elõ-
adás, 8 egyetemi jegyzet, 19 kutatási jelentés, 10 népszerûsítõ cikk, 14 hangfelvétel. Tag-
ja az Optikai, Akusztikai, Színház- és Filmtechnikai Tudományos Egyesületnek, a Hírközlési
és Informatikai Tudományos Egyesületnek és a Magyar Tudományos Akadémia Köztestü-
lete, Komplex Akusztikai Bizottságának. Az Audio Engineering Society Magyar Tagozatá-
nak alapító tagja és titkára majd elnöke.
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Munkásságát a Szocialista Kultúráért, Munkaérdemrend ezüst fokozata, Békésy díj, Pollák-
Virág díj, AES, Excitation Award, Puskás Tivadar díj, BME A Magyar Felsõoktatásért Em-
lékplakett, BME címzetes egyetemi tanár, AES Board of Governors Award, 60 éves Jubile-
umi érem kitüntetésekkel ismerték el.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Tóth Tivadar
1929-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 101

2001-ben aranyoklevelet kapott

Munkaviszonyát Egyetemünk Villamosgépek és Mérések Tanszékén, Dr. Liska József pro-
fesszor úr irányítása alatt, tanársegédként kezdte. Ezt követõen, 1956-tól az ÉM
MÉLYÉPTERV villamos osztályán, nyolc éven át tervezõ mérnökként, majd szakosztályve-
zetõként dolgozott. 1964-tõl 26 évet a Villamos Automatika Intézetben tevékenykedett.
Elõbb fõosztályvezetõként, majd irodavezetõ-helyettesként tervezési munkákat, NI. komp-
lett automatizálási vállalkozási munkákat szervezett és irányított. 1989-ben innen vonult
nyugállományba. Ezt követõen egyéni vállalkozóként villamos szakértõi és tervezõi mun-
kákkal folytatott önálló szellemi tevékenységet. Külföldi érdekeltségû ingatlanfejlesztõ cé-
gek megbízásából közremûködött hazai irodaházak és üzleti parkok villamos berendezése-
inek összefüggõ vertikumban történõ megvalósításában is, a megvalósíthatósági
tanulmányoktól kezdve az építési engedélyezési tervek és kiviteli tervek elkészítésén át a
kivitelezés mûszaki ellenõrzéséig bezárólag. Ebben a tevékenységében 2004-ig, 75 éves
koráig volt aktív. Pályafutása alatt tagja volt a Magyar Mérnöki Kamarának. Itt épületvilla-
mossági vezetõ tervezõként és szakértõként volt jegyzékbe véve. Civil szakmai tevékeny-
séget a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi, valamint az Egyesület Tervezõi
Munkabizottságaiban folytatott. Szakirodalmi munkái egyetemi jegyzetekben, a "Pattan-
tyús" szakkézikönyvben, magyar és német szakfolyóiratokban jelentek meg.

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Vártok Géza
1927-ben született Ludányon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 179

2001-ben aranyoklevelet kapott

Az Észak-Dunántúli Áramszolgáltató Vállalatnál kezdte pályafutását, és innen vonult nyug-
állományba 1988-ban. 1954-ben az ÉDÁSZ Gyõri Üzemigazgatóságán hálózat szerelési
osztályvezetõ lett. Jelentõs szerepe volt Észak-Dunántúl falu- és mezõgazdaságának villa-
mosításában. 1958-ban harmadmagával kidolgozta a vízszintes vezetõelrendezésû kisfe-
szültségû szabadvezeték technológiáját, amelynek országos szinten történõ bevezetését
az MVMT elrendelte. 1966-ban kinevezték a beruházási és létesítményi osztály helyettes
vezetõjévé. 1967- és 1968-ban a NIM megbízásából az NDK-ban volt féléves tanulmány-
úton, a közép- és nagyfeszültségû hálózatszerelés gépesítését tanulmányozta. Egyete-
münkön villamos energia szállítási és elosztási-, illetve munkavédelmi diplomát szerzett.
1979 és 1981 között TESCO szakértõként két évig Bagdadban dolgozott. Irak nagyobb
városai villamos energia ellátásának távlati terveit készítette a 2000. évig terjedõ idõszak-
ra. 1981-ben a z ÉDÁSZ mûszaki és technológia fejlesztési osztályának vezetõjévé nevez-
ték ki. Ebben a pozícióban dolgozott nyugdíjba vonulásáig. 1975-ben "Vezetõelrendezés
legfeljebb l kV feszültségû, csupasz vezetõjû szabadvezeték építésére" tárgyú szabadalmi
bejelentésére három társával együtt szabadalmat kapott, amelyre hazánkon kívül az NDK,
a Lengyel Népköztársaság, Spanyolország, Mongólia és Románia is szabadalmat adott.
1988-ban három társával együtt az "Erõsáramú vezetékelrendezés l kV alatti és 1-35 kV
feszültségû tartományba esõ vezetékekbõl álló rendszerek közös tartószerkezeten történõ
elhelyezésére" tárgyú szabadalmi bejelentésükre szabadalmat kaptak. 

Munkássága elismeréseként megkapta a Kiváló Újító arany fokozatát, A Nehézipar Kiváló
Dolgozója és a Kiváló Munkáért kitüntetéseket

Az Egyetem Szenátusa gyémántdiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki te-
vékenységét.
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Amigó Tibor
1923-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 19/1960

A mérnöki diploma megszerzése elõtt közvetlenül a Mechanika Laboratórium Híradástech-
nikai Intézetnél dolgozott, kezdetben mint híradástechnikai technikus. Az Intézet javasla-
tára felvették az egyetem esti tagozatára, ahol 1960-ban szerzett diplomát. A diploma
megszerzése után az Intézet kinevezte az alagi sorozatgyártó részleg üzemvezetõjének. Itt
televíziós kamerákat gyártottak, évente több száz darabot exportra és hazai felhasználás-
ra is. Innen áthelyezést nyert az ELEKTROIMPEX Export osztályára, ahol mérnöküzletkö-
tõként tevékenykedett. Itt kötelezték az orosz nyelvvizsga letételére, amit 1963-ban sike-
resen elvégzett. Az orosz nyelvvizsga letétele után nagyobb lehetõséget kínált a MEDICOR
MÛVEK, így ott folytatott üzletkötõi tevékenységet a Külkereskedelmi Fõosztályon. Mun-
kája során a Szovjetunióban Novoszibirszktõl Rigáig, Odesszától Kisinyovig kb. 10-12 ki-
állítást szervezett és bonyolította le a cég profilját képezõ orvosi gépekbõl és eszközökbõl.
Ezeken a kiállításokon szakmai bemutatót tartott és a látogatók részére mûszaki informá-
ciót adott. Hazai vonatkozásban hasonló tevékenységet fejtett ki. Gimnáziumi tanulmányai
alatt német és olasz nyelvet tanult, ezért szeretett volna ilyen nyelvterületeken elhelyez-
kedni és a meglévõ nyelvtudásait hasznosítani. Ebben az idõben alakult a Külkereskedelmi
Minisztériumhoz tartozó Universal Kft., ahová beadta jelentkezését 1970-ben. Felvételt
nyert és itt dolgozott 1983-ig, nyugdíjba meneteléig. Az Universal Kft. foglalkozott külföl-
di, kapitalista cégek, kis és nagy vállalatok gyártmányainak Magyarországon való propagá-
lásával és eladásával. Egyes üzletek lebonyolítása után a külföldi cég valutával egyenlítet-
te ki az Universal Kft-nek járó jutalékot. Az Universal Kft-n belül a következõ cégeket
képviselte:1. Dánia: DANTHERM Cég, ami olaj vagy gázégõvel mûködtetett hõlégbefúvó
készülékeket gyártott több méretben; 2. Németország: GEHL Cég által forgalmazott rako-
dó, önjáró, korszerû földmunkagépek; 3. Egyesült Államok, Ohio: ÍRD Cég gyártmányaik:
Erõmûvek, turbina kerekeinek kiegyensúlyozását végzõ computerrel ellátott gépek; 4.
Ausztria: IGM cég gyártmánya: hegesztõgép robotok; 5. Ausztria: VOGLUNDNOOTgyárt-
mánya: radiátor hegesztõgépek. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával
ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Balogh János
1938-ban született Gyöngyösön

Villamosmérnöki oklevelének száma: 207/1961

A BME Villamosmérnöki Kar erõsáramú szakán 1961-ben fejezte be tanulmányait, és eb-
ben az évben a diplomaterv megvédése után - korábbi tanulmányi ösztöndíj folytán az
Észak-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat miskolci központjában a mûszaki fejlesztési
osztályra került. Az itt eltöltött rövid idõben ismerte meg a Vállalat tevékenységét és rend-
szerét. Ezt követõen az ÉMÁSZ egri üzletigazgatóság Szerelési osztályán néhány hónapon
át a hálózat építés dolgait ismerte meg, majd a gyöngyösi kirendeltség lett az állandó mun-
kahelye, a szülõvárosában. A kirendeltségi feladatok jelentõs részét képezõ közép és kis-
feszültségû elavult hálózatok felújításához és rekonstrukciójához készítette a kiviteli terve-
ket. 1968-ban az ÉMÁSZ-nál történt szervezet fejlesztés során megalakult a Gyöngyösi
Üzemigazgatóság, és az önálló kiviteli tervezõ csoport vezetõje lett, majd a feladatok bõ-
vülése eredményeként 1975-tõl beruházási és kiviteli tervezési osztály vezetõjeként a lé-
tesítmények tervezésétõl a befejezésig tartó feladatot felügyelte. Az elõbbi tevékenység
változatlansága mellett 1993-tól a fejlesztési osztály vezetésével bízták meg. 2000. ápri-
lis 30.-án, több mint 38 évi ÉMÁSZ-nál ledolgozott év után került nyugdíjba. 2010-ig csa-
ládi vállalkozásban mûködõ Bt-ben aktív tervezési munkát folytatott. Munkaköri feladatai
mellett lehetõség volt szakmai tudása frissítésére és fejlesztésére: 1974-1976 között a
BME Erõsáramú Hálózatok számítógépes szimulációi szakát elvégezve kapott oklevelet,
1980-ban felsõfokú beruházói tanfolyamot végzett. A BME Mérnök Továbbképzõ Intéze-
tének több tanfolyamán részt vett.

Munkája elismeréseként többször kiváló dolgozói elismerést, a Nehézipar Kiváló Dolgozó-
ja és Zeus díj kitüntetésben részesült.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Becsey László
1933-ban született Kántorjánosiban

Villamosmérnöki oklevelének száma: 63/1960

1960 tavaszán az utolsó félév befejezése után elfogadta az akkor felkínált állást, ez volt a
legnagyobb magyar hajógyár, mely elég változatosnak ígérkezett szakmailag is. A diploma-
terv elkészítésének és megvédésének - az akkor lehetséges- 2 évi határidõt választotta
(már anyagi okok miatt is). Elõször szinte minden részlegnél alkalmazták, hogy megismer-
kedjen az egész gyárral. Egy hajógyárban, a kivitelezésben igen fontos a megbízható he-
gesztés, annak lehetséges formái (kézi, egyen-illetve váltakozó áramú, és automatikus).
Tervezésileg igen érdekes volt az úgynevezett rajzpadlás, ahol az összes gyártmány (pl.
Duna-tengerjáró hajók, 100 tonnás úszódaru stb.) tervei 1:1 légtérben, különbözõ színek-
ben fel volt rajzolva a padlóra. Végül a mûszaki fejlesztésen kötött ki, ahol több évig dol-
gozott. Ezután átlépett a Budafoki úti Kábelgyárba (volt Felten), ahol az elsõ évben villa-
mos karbantartási részleg üzemvezetõjeként az u. n. dróthúzógép, tömlõzõ gépek daruk,
stb. vezérlésével foglalkozott. Közben "csak" szakmailag érdeklõdött a beruházott új gépek
iránt, sõt feljárt a szerkesztésbe, ha valamit le kellett rajzolni. Késõbb véglegesen is ott kö-
tött ki. Néhány fõbb téma: gyártás közbeni minõség ellenõrzõ berendezések, gépsorok ré-
szeinek, összehangolása, folyamatos vulkanizáló gépsor, az akkor épülõ Erzsébet híd tar-
tóköteleinek végkiképzése. Végül belekóstolt a pedagógiai munkába is (középfokon
politechnika nappali, esti tagozaton a villamos ipari technikumon szaktárgyak oktatása, a
BME gépészkaron villamos laboratóriumi mérések bevezetése, az akkor végzõs fiatalok
konzulense, diplomaterv bíráló stb.)

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Benyó Zoltán
1937-ben született Barsbaracskán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 255/1961

Az 1964-ben alakult Folyamatszabályozási Tanszék (ma Irányítástechnika és Informatika
Tanszék) alapító tagja. Tevékenységével nagy szerepet vállalt a tanszék oktatási és kuta-
tási profiljának kialakításában, ezzel kapcsolatos munkák irányításában. Fõ szakterületei az
irányítástechnika, az élettani folyamatok méréses meghatározása, számítógépes szimulá-
ciója és identifikációja, orvosi informatika. A tanszék orvosbiológiai csoportjának vezetõje,
az Orvosinformatikai Laboratórium létrehozója, számos hazai és nemzetközi tudományos
egyesület tagja, illetve vezetõje. A BME - Semmelweis Egyetem együttmûködés keretében
létrejött Orvosbiológiai mérnökképzés vezetõje és szakmai irányítója. Iskolateremtõ képes-
ségét dicséri doktoranduszainak magas száma, a vezetésével elkészült sok sikeres kandi-
dátusi és PhD értekezés. Rangos hazai és nemzetközi konferenciák szervezésében nagy
hozzáértéssel és aktivitással vett részt. A TDK-s hallgatói az elmúlt évtizedekben számos
hazai és nemzetközi díjban részesültek. Alkotó-irányító munkájának eredményeként 1969-
70-ben került megtervezésre és megépítésre, majd üzembe helyezésre az a 320 csatornás
minõségellenõrzõ rendszer, amely akkor a világon még sehol sem alkalmazott eljárással
gyártásközi ellenõrzési-szabályozási feladatokat oldott meg és több országban nyert sza-
badalmi oltalmat. Az itt kidolgozott új eljárásokat késõbb felhasználták a kórházak inten-
zív osztályainak tervezésénél. Az õ nevéhez fûzõdik az elsõ integrált áramkörös oktató be-
rendezés család (LAB-LOG) kifejlesztése és gyártásba vitele. Kezdeményezésére került
megtervezésre és megvalósításra az Oran-i Tudomány és Mûszaki Egyetem 22 db tudo-
mányos és kutató laboratóriumból álló komplexuma. Ezekben a BME-rõl 37 fõ tanár és
technikus oktatott több éven keresztül. Ezen sikeres vállalkozás eredményeként hazánk-
ból számos oktatási rendszer került exportálásra (Nigéria, Algéria, Peru, Mexikó, Kuba).
Témavezetésével került kifejlesztésre és megvalósításra az a számítógépes betegellenõrzõ
rendszer, amelynek kidolgozásában hat egyetemi központ (Budapest, Bern, München, Prá-
ga, Bécs, Wroclaw) vett részt (INCO-COPERNICUS Project #960161). Nemzetközi zsûri a
projektet a legmagasabb fokozatú elismerésben részesítette. Tudományos publikációinak
száma több mint 350, magyar és idegen nyelven írt 22 db könyv (könyvfejezet) szerzõje,
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illetve társszerzõje. Szabadalmainak száma: 3 darab. Tudását önzetlenül igyekszik átadni
fiatal kollegáinak, hallgatóinak. 2007-ben Professzor Emeritus címet kapott.

Munkássága elismeréseként Nívódíj, Miniszteri Dicséret, Kiváló munkáért, Kruspér István
Emlékérem, Csáky Frigyes Emlékérem, Pro Scientia Díj, Rektori Dicséret, TDK munkáért
Kolos Richárd díj, Pro Universitate et Scientia Díj, Szent-Györgyi Albert Díj, MTA Akadémi-
ai díjban részesült.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Bóday Ottó
1937-ben született Ajkacsingervölgyön 

Villamosmérnöki oklevelének száma: 112/1960

1960 és 1965 között a Ganz Villamossági Mûvek Készülékszerkesztési Fõosztályán Szer-
kesztési csoportvezetõként Önálló gyártmánytervezõ Pályához kötött és közúti, villamos
hajtású jármûvek készülékeinek tervezése, prototípus és sorozat gyártásának felügyelete,
jármûvön való üzembe helyezése volt a feladata. 1965-tõl 1996-ig Villamosipari Kutató In-
tézet Kisfeszültségû Készülékek Fõosztályán volt Tudományos munkatárs, tudományos fõ-
munkatárs, tudományos osztályvezetõ (1972-86, 1989-1996), majd tudományos fõosz-
tályvezetõ (1986-89). 1965 -1971. között a kis és középfeszültségû kapcsoló készülékek
kutatásában vett részt (érintkezõk pattogási jelenségei, villamos motorok és készülékek
melegedési viszonyai, ívmentes és áramkorlátozásos megszakítás lehetõségei). 1971-
1996 között fõ tématerületei: plazmatechnikai és plazmatechnológiai megoldások és ipa-
ri alkalmazásuk lehetõségeinek kutatása. (Részvétel és témavezetés a plazma fémdarabo-
lás, plazma szórás, felületi hõkezelés témákban. A plazmatechnológia szilikát ipari,
kohászati és környezetvédelmi felhasználhatóságának kutatatása.) 1992-1994 között
részt vett a magas hõmérsékletû szupravezetõk elõállítását célzó robbantásos fémalakítá-
si technológia kutatásban. A plazmatechnika kohászati alkalmazása témakör révén 10
éven át tevékenykedett a Veszprémi Akadémiai Bizottság Metallurgiai Albizottságában. Ku-
tatási munkái során 5 megadott szolgálati szabadalom társszerzõje volt. 1996-ban A Vil-
lamosipari Kutató Intézet felszámolásakor nyugállományba került. 17 publikáció (szakcikk,
elõadás) fûzõdik nevéhez. Társszerzõ a "Villamos készülékek" címû ( szerk. dr Néven Ist-
ván) kézikönyvben. 1966-70 között, esetenkénti megbízással óraadó volt a Villamosmér-
nöki Kar különbözõ tanszékein. 1966-74 között a BME Állami Vizsgáztató Bizottság tag-
ja volt.

Munkásságát VKI kiváló dolgozó és "Kiváló munkáért" kitüntetésekkel ismerték el.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Bodnár István
1937-ben született Miskolcon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 63/1962

Az elsõ munkahelye - 1961-tõl 1970-ig - az Egyesült Izzó és Villamossági Rt. volt, ahol a
rádiócsõgyárban volt szerkesztõmérnök, késõbb - a mérnöki munkáival egyidejûleg - a Rá-
diócsõgyár igazgatójának volt a mûszaki titkára. Részt vett a Kiváló Ifjú Mérnök pályáza-
ton, és ezt teljesítve Kiváló Ifjú Mérnök oklevelet kapott. Tanulmányait tovább folytatva,
1966-1968-ig a Budapesti Mûszaki Egyetem Televízíótechnikai Szakmérnöki képzését el-
végezve, televíziótechnikai szakmérnök lett. 1970-1977-ig mint szakmérnök az Elektro-
mechanikai Vállalatnál labormérnökként dolgozott. 1971-ben kifejlesztette a teljesen tran-
zisztorral felépített DAJ 10-10-tipusú, - mérõállványba helyezhetõ - torzítás és rajzmérõt,
mely mint újdonság kétszer volt kiállítva a Budapesti Ipari Vásáron. Ennek a berendezés-
nek egyik áramköre szolgálati szabadalma (lásd: Szabadalmi Közlöny 1977. évi 5. számát).
Utolsó munkahelye nyugdíjba vonulásáig a Hírközlési Fõfelügyelet Frekvenciagazdálkodási
Intézete, jelenleg a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságként tölti be feladatát.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Bogdány János
a mûszaki tudomány kandidátusa

1937-ben született Budapesten
Villamosmérnöki oklevelének száma: 98/1961

1960-1966: MTA Központi Fizikai Kutató Intézete (KFKI) 256- és 512-csatornás analizá-
torok fejlesztése. 1967-1969: TPA- 1001 tranzisztoros, 12-bites digitális kisszámítógép
fejlesztése. 1970-1976: TPA-'70 integrált áramkörös, 16-bites digitális kisszámítógép fej-
lesztése témavezetõ, utasításrendszer és konstrukció kidolgozása. 1977-1984: igazgatói
tanácsadó, tudományos fõmunkatárs. 1985-1991: mikroszámítógép-család kifejlesztése,
osztályvezetõ. 1992-1997: MTA KFKI Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézet együtt-
mûködés a Brunel Universityvel, Uxbridge, Egyesült Királyság asszociatív processzorok té-
mában. 1998-2003: MTA KFKI Részecske- és Magfizikai Kutató Intézete részvétel az ESA
Rosetta ûrkutatási programjában, a jelenleg utazó, és 2014-ben egy üstökös felszínére le-
szálló egység tesztelése a Deutsehes Zentrum für Luft- und Raumfahrt intézeteiben, Lin-
dauban és Kölnben, Németországban. 2003-tól tudásbázis-kezelõ rendszerek tanulmányo-
zása. Oklevelek, tanulmányok: 1961 - villamosmérnöki oklevél jeles minõsítéssel Buda-
pesti Mûszaki Egyetem, transzfluxor-karakterisztika-felvevõ; 1965 - nyelvvizsga-bizonyít-
vány, Állami Vizsgabizottság, angol, felsõfok; 1969 - nyelvvizsga-bizonyítvány, Állami Vizs-
gabizottság, orosz, felsõfok; 1971 - nyelvvizsga-bizonyítvány, Állami Vizsgabizottság, né-
met, felsõfok; 1983 - mûszaki tudomány kandidátusa oklevél, Tudományos Minõsítõ
Bizottság mûszaki doktori oklevél, Budapesti Mûszaki Egyetem. Nevéhez 55 szabadalom,
elõadás és tudományos cikk fûzõdik.

Munkássága elismeréseként Akadémiai Díj I fokozata, Akadémia Kiváló Feltaláló kitüntetés
arany fokozata, Állami Díj II. fokozata, KFKI Intézeti Díj I. fokozata, KFKI Jánossy Díj kitün-
tetéseket kapott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Bogdány Miklós
1939-ben született Moszkvában

Villamosmérnöki oklevelének száma: 296/1961

Elsõ munkahelye az Elektronikus Mérõkészülékek Gyára (EMG) volt, ahol 34 évet töltött,
beleértve a privatizáció folyamatában történt név- és tulajdonosváltásokat is. Elõször elek-
troncsöves, majd tranzisztoros AC és DC voltmérõk fejlesztésében vett részt, illetve vezet-
te azokat, de fejlesztett EKG mûpáciens-jelgenerátort is. Késõbb a félvezetõ karakteriszti-
ka rajzolók fejlesztése lett a témaköre, több találmány fõ- vagy társszerzõje. Nyelvtudása
(orosz és angol felsõfokú, német középfokú szakmai nyelvvizsga) révén több kiállításon,
vásáron képviselte az EMG-t, s egy fél évet töltött Brazíliában a Metrimpex külkereskedel-
mi vállalat által szállított mérõmûszerek, laboratóriumi eszközök átadásával, nem egyszer
javításával. Éveken át tagja volt a KGST REÁB 3. szekció magyar delegációjának. A 90-es
évek elejétõl az önálló külkereskedelmi jogot élvezõ EMG, ill. annak utódcégei kereskedel-
mi osztályán dolgozott, s közben családi betéti társaságában tanulta-gyakorolta az új gaz-
dasági lehetõségeket. Az EMG-utód végleges megszûnése után ez lett a fõ tevékenysége,
amit nyugdíjasként is folytatott és folytat: doziméterek és más nukleáris mérõeszközök,
valamint villamos, elektronikus alkatrészek importjával és kereskedelmével foglalkozik.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Bolváry Gedeon
1935-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 60/1961

1959-tõl 1989-ig a Medicor Mûvek dolgozója. 1959-tõl 1962-ig az elektronikus orvosi ké-
szülékek minõségellenõrzésével foglalkozott. 1961-62-ben részt vett az elsõ hazai gyárt-
mányú, direktíró EKG készülék tervezésében és a magyar kórházakba való bevezetésében.
1962-tõl 1975-ig a Medicor Mûvek kutató-fejlesztõ részlegének tagjaként elõször, mint
tervezõ, majd 1964-tõl vezetõ tervezõként tevékenykedett. 1975-ben a Medicor Mûvek
Minõségellenõrzõ és Vevõszolgálati Fõosztályára ment át mûszaki tanácsadónak. 1977-tõl
1982-ig a Medicor Mûvek mûszaki (és kereskedelmi) képviselõjeként Pakisztánban dolgo-
zott a Siemens Pakistan cég orvosi mûszer részlegével szerzõdéses alapon együttmûköd-
ve. 1982-84 között a Medicor Mûvek licence és know-how kereskedelmével volt megbíz-
va. 1984-ben a Medicor Mûvek Továbbképzõ Intézetében átvette az elektronikus orvosi
készülékek szerviz-oktatásával foglalkozó csoport vezetését. 1989-2008 között az Orszá-
gos Kórház- és Orvostechnikai Intézetben (ORKI) - majd Orvos- és Kórháztechnikai Inté-
zet (ORKI) - elõször osztályvezetõ, majd fõosztályvezetõként kialakította az informatikai és
eszközgazdálkodási osztályt. 1990 - 2008 között a Semmelweis Egyetem Egészségügyi
Fõiskolai Kar Orvostechnikai és Számítástechnikai Tanszék meghívott elõadója. Szakmai
publikációi - több mint ötven szakmai anyag - magyar, angol, német és orosz nyelven je-
lentek meg. Számos felsõoktatási jegyzet szerzõi és lektori tevékenysége is nevéhez fûzõ-
dik. Konferencia elõadásainak száma száz fölött van. Meghívott szakértõ a CEN TC251
WG2-ben (informatika) és a TC 257 GMDN-ben, ahol az orvostechnikai eszközök nómen-
klatúra kialakításának problémakörével foglalkozott. Lloyd's regisztrált auditor (minõség-
ügyi rendszerek). Orvostechnikai szakértõ. Tagja a Nemzetközi Orvostechnikai Szervezet-
nek (International Federation for Medical and Biological Engineering, IFMBE), a
Méréstechnikai Automatizálási és Informatikai Tudományos Egyesület Orvostechnikai
Szakosztályának alapító tagja (1963) (MATE), és az Országos Orvostechnikai Egyesület-
nek (MEDING). Munkássága elismeréseként Miniszteri Dicsérõ Oklevelet, Dr. Striker 
György, Dr. Katona Zoltán és Pro Sanitate emlékérmet kapott. Az Egyetem Szenátusa
aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Halácsy Magdolna (Bolváry Gedeonné)
1936-ban született Veszprémben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 59/1961

1959 május 1.-én kezdett dolgozni a Budapesti Orvosi Mûszergyár gyártmányfejlesztési
laboratóriumában. 1963-tól - a hazai orvosi-mûszergyárak összevonása után - a Medicor
Mûvek Elektromedikai Fejlesztési Fõosztályán fejlesztõ mérnökként dolgozott. 1965 és
1977 között a Medicor Mûvek Vezérigazgatóság Mûszaki Ellenõrzési és Vevõszolgálati Fõ-
osztályán (MEF) a gyáregységek mûszaki ellenõrzési feladatainak kialakításában és irányí-
tásában tevékenykedett. Fentiek mellett részt vett, együttmûködve az Orvosi Mûszerügyi
Intézettel (ORMI), a Mûszeripari Szabványosítási Központ szakmai szabványainak kidolgo-
zásában. Késõbb a KGST országok közötti szervizszerzõdések elõkészítése és esetenként
a hazai, illetve külföldi egyeztetése volt a feladata. Ehhez német nyelvtudása segítette hoz-
zá. Továbbá a MEF keretében, a reklamációs ügyintézések irányítója volt - csoportvezetõi
beosztásban. A fenti idõszakban, szakmai ismereteit a Budapesti Mûszaki Egyetem Mér-
nöktovábbképzõ Intézet tanfolyamain rendszeresen frissítette. 1977 és 1982 között az
Egészségügyi Minisztérium szervizvállalatánál a Röntgen és Kórháztechnikai Vállalatnál
dolgozott. Az új egészségügyi intézmények, illetve rekonstrukció után újra üzembehe-
lyezett létesítmények orvostechnológiai szerelésének, az orvosi gépmûszerek telepítésé-
nek és üzembe-helyezésének szakmai irányítása volt a feladata. 1979-ben az Állami Ener-
getikai és Energiabiztonságtecnikai Felügyelet elõírásai szerint az érintésvédelem
ellenõrzésére jogosító szakvizsgát tett (a MEE által szervezett továbbképzés keretében).
1982-tõl 1994-ig, nyugdíjazásáig, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet
(ORFI) beruházási fõelõadójaként (orvosi mûszer-mérnök besorolásban) az Intézet orvosi
gép-mûszereinek beszerzése, üzemeltetése stb. volt a feladata, majd megbízott mûszaki
osztályvezetõként az épület, épületgépészet és egyéb üzemeltetési feladatok koordinálása
is feladata lett 1994 óta nyugdíjas. Azóta a szakmával csak egyesületi és szakirodalmi szin-
ten találkozik. 1963 óta tagja a MATE-nak és 1992 óta a MEDING-nek. 1984-ben felvé-
telt nyert az IFMBE (International Federation for Medical and Biological Engineering) nem-
zetközi klinikai mérnök regiszterébe. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adomá-
nyozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Boros Iván
1934-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 141/1961

Az abszolutórium megszerzését követõen 1959 májusától a Budapesti Orvosi Mûszergyár
fejlesztési laboratóriumában dolgozott, mint csoportvezetõ, ahol elektroenkefalográf fej-
lesztése és a már gyártásban levõ eletrokardiográf kórházaknál, klinikáknál történõ üzem-
be helyezése volt a feladat. 1960 augusztusától a Bakonyi Bauxitbánya Vállalat gépészeti
osztályán beosztott mérnökként tevékenykedett. Az akkor induló "aktív vízmentesítési
program" elektromos modellezésére olyan berendezést készítettek, amely a különbözõ
pontokon és intenzitással végzett vízemelés depressziós hatását (karsztvízszint változást)
tette prognosztizálhatóvá. A több üzem területén történõ érctermelés szállítását ellátó
gépjármû park gazdaságos üzemeltetését (diszpécselését) nagyfrekvenciás rádió adó-vevõ
rendszer kidolgozásával segítették. A vállalat központja és üzemegységei közötti kommu-
nikációt biztosító zárt alközponti telefonhálózat megtervezése és kivitelezése a POTI-val
közösen készült. Egy-egy bányaüzem földalatti térségeinek és üzemvezetésének kapcso-
latteremtésére megtervezték és kivitelezték a zárt vezetékes hangosbeszélõ rend-
szert.1969-tõl a vállalat karbantartási csoportvezetõjének nevezték ki. A korszerû fejlesz-
tési rendszerek és bányagépek fokozatos elterjedését követõen 1982. évtõl logisztikai
osztályvezetõnek nevezték ki. Társadalmi megbízás alapján 4 félév munkajogi kurzus el-
végzését követõen a vállalat munkaügyi döntõbizottság elnöki tisztét is -1992. évi nyug-
díjazásáig- betöltötte. 

Munkáját különbözõ állami és iparági kitüntetésekkel ismerték el.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Bors László
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 299/1961

Elsõ munkahelye a BHG Híradástechnikai Gyár mikrohullámú fejlesztési osztálya volt, ahol
mikrohullámú rádiórelé berendezések aktív áramköreinek fejlesztésével foglalkozott.
Ugyanezt a tevékenységet folytatta, mikor a részleg átkerült az ORION Rádió és ViU. Vál-
lalathoz 1965-ben. 1965-tõl csoportvezetõként majd 1970.-tõl a fejlesztési osztály veze-
tõjeként digitális információt hordozó mikrohullámú berendezések egész családját fejlesz-
tették ki, termékeiket a világ számos országában alkalmazták. Az elvégzett munkák során
- munkatársai közremûködésével - több szabadalom született, melyek a termékekbe be-
épültek. A fejlesztés során végzett szakmai munka eredményeit hazai és nemzetközi fóru-
mokon tartott elõadásokon és konferenciákon is igyekezett ismertetni, melynek során a
szakma hazai és külföldi képviselõivel való kapcsolat jelentõsen hozzájárult a szakmai mun-
kája színvonalának emeléséhez. 1998-ban ment nyugdíjba, de aktív tevékenységét nyug-
díjas korában folytatja. Ennek során néhány évig a Teletechnika Mûszaki-Fejlesztõ Kft. mû-
szaki igazgatója volt, jelenleg ugyanitt mûszaki tanácsadókén segíti a vállalat
tevékenységét. Az itt végzett munka során a professzionális híradástechnika különbözõ
termékeinek kifejlesztésében vett részt, ebbõl kiemelendõk - több más mellett - a GSM bá-
zisállomásokhoz szállított különbözõ berendezések valamint a budapesti mikrohullámú
mûsorszóró televíziós rendszer adójának korszerûsítése, illetve ugyanehhez a rendszerhez
szállított ismétlõállomási berendezések kifejlesztése és legyártása. A Híradástechnikai és
Informatikai Tudományos Egyesületnek tagja, a kutatási illetve fejlesztési tevékenységét az
egyesület jogelõdje oklevéllel ismerte el.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Bölöni János
1937-ben született Bukarestben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 127/1961

1961-ben a diploma megszerzése után a Villamos Automatika Intézetnél kezdte pályafutá-
sát - és végig itt is maradt. Az elsõ néhány évben gyakorlati ismereteket szerzett, - üzem-
behelyezõként dolgozott a Dunaújvárosi Papírgyárban, Ózdon, konzervgyárakban. 1964-
ben áthelyezték a Fejlesztési Fõosztályra. Akkoriban jelent meg egy új teljesítmény
elektronikai eszköz, a tirisztor. A következõ évtizedekben tirisztoros berendezések fejlesz-
tésével, majd alkalmazásával foglalkozott. Változatos, érdekes munka volt, amelynek zö-
mét az egyenáramú hajtások különféle alkalmazása alkotta. Berendezéseket szállítottak ce-
mentmûvek, papírgyárak, hengermûvek, dróthúzók részére. Különleges feladatot jelentett
a színházi világítóberendezés, egy robotkocsi, az indukciós hevítõ és az elektrofilter. Az
ELIN-Vilati mûszaki igazgatójaként ment nyugdíjba.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Braun Péter
1936-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 175/1961

1954 és 1989 között a Villamosenergiai Kutatóintézet munkatársa, távozásakor fõosztály-
vezetõ. Utána a K&H Bank Rt. ügyvezetõ igazgatója, a bank Számítástechnikai és Informá-
ciós Központjában. 11 éven át volt a Budapesti Mûszaki Egyetem oktatója. Az OTP Bank
vezérigazgató-helyettese 1993-tól 2001-ig, nyugdíjba vonulásáig. Az OTP Bank Igazgató-
ságának 1997 óta tagja. Jelenlegi pozíció: OTP Bank Igazgatóságának tagja, Elnöki Fõta-
nácsadó, Informatikai Irányító Bizottság Elnöke, Vezetõ Informatikusok Szövetségének el-
nöke, Giro Zrt. Igazgatósági tag.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Budai József
1938-ban született Szeremlén

Villamosmérnöki oklevelének száma: 204/1961

1961. július 1-jén lépett be a Dél-magyarországi Áramszolgáltató Vállalat Bajai Üzletigaz-
gatóságához gyakornokként. A gyakornoki idõ után önálló munkakörben feladata lett az
üzemviteli munkák szervezése, irányítása mellett a szakszolgálati, túlfeszültségvédelmi fel-
adatok és a hálózati mérések irányítása, végzése. Különös feladatot jelentett a 35/20 kV-
os állomások üzembe helyezése és az üzemeltetés elõkészítése. A szervezetfejlesztés so-
rán az üzemvezetõségek mûködési területén létre kellett hozni a kirendeltségi szervezetet,
mely újabb területek megismerését igényelte. Az átszervezéssel egy idõben az üzletigaz-
gatóságok üzemigazgatóságokká alakultak. Az átalakulásra 1970-ben került sor és ekkor
az üzemviteli osztály vezetõjének nevezték ki. Az ellátási terület energiaigényének növeke-
dése szükségessé tették a 120/20 kV-os állomások építését, az állomások telemechanizá-
lását. Mind a fejlesztés elõkészítésében, mind a kivitelezésben jelentõs feladat hárult az
üzemigazgatóságra. Az üzemirányító szervezet létrehozására, közel a fejlesztési feladatok
megvalósításával egy idõben került sor, mely mind a szakszolgálattól, mind tervezõktõl
összehangolt, pontos munkát igényelt. Az eredményes tevékenysége alapján 1991-ben fõ-
mérnöki feladatok ellátásával bízta meg a vállalat vezetése. Az Üzemigazgatóság köteléké-
bõl 1999-ben ment nyugdíjba. 2000-ben a Magyar Elektrotechnikai Egyesület közremû-
ködésével Szegeden Elektrotechnikai Múzeum létesült, melynek kivitelezésében,
gondozásában és a látogatók fogadásában a mai napig részt vesz. 

Munkásságát Kiváló dolgozó kitüntetéssel, Honvédelmi érdeméremmel, ZEUSZ díjjal is-
merték el.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Buzásy László
1937-ben született Kiskõrösön

Villamosmérnöki oklevelének száma: 274/1961

Harmadéves korától az Egyesült Izzó ösztöndíjasa volt, ahol 1961. szeptember 12.-én állt
munkába. A fél éves "mérnökóvoda" letelte után a rádiócsõgyártásba került. 1962-ben
részt vett a vidikon gyártás létrehozásában, majd a mérés vezetõje lett. 1963 nyarán la-
kás ígéretével került az Izzó Gyöngyösre, ahol azóta is él feleségével, Katona Anna gépész-
mérnökkel. Elsõ munkája a germánium tranzisztorgyártás telepítéséhez kapcsolódott,
majd a mûszerjavítás csoportvezetõje lett. Itt került kapcsolatba a szakmunkás képzéssel,
1970-1985 között a gyöngyösi József Attila szakmunkásképzõ villanyszerelõ vizsgabizott-
ság elnöke. 1971-ben került vissza a félvezetõ gyártásba. A dióda gyártás üzemvezetõje-
ként része volt az éves gyártás 40mdb-os fejlesztésében. Itt tagja volt egy szolgálati sza-
badalmat kidolgozó csoportnak is. 1976-ban került abba a csoportba, melynek feladata
lett a Fairchild cégtõl vásárolt integrált áramkör gyártás betanulása és a gyártás megszer-
vezése. A tömeggyártási technológiát a cég szingapúri üzemében tanulta, majd az itthoni
üzem vezetõje lett. 1984- tõl 1990-ig a Félvezetõ gyáregység vezetõje volt. A több mint
2000 fõt foglalkoztató egységben folyt a germánium diódák, planár és mesa tranzisztorok
és az IC-k szerelése és mérése. Az összesített kapacitás meghaladta az évi 120m darabot.
3 év kitérõ után, amit a Novofernél oktatásszervezéssel és a Samsung jászfényszarui gyá-
rában termelésszervezéssel töltött került vissza a félvezetõ gyártásba. 1993-tól a Gyön-
gyösön az Interbip gyáregység igazgató, majd 1995-tõl nyugdíjazásáig Budapesten az
Intermos termelési igazgatója volt.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Csermely László
1929-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 201/1960

1960. szeptember 1-én a Villamosipari Kutató Intézetnél kezdte a mérnöki pályafutását az
Erõsáramú Villamos Készülékek Osztályán, mint tudományos munkatárs. Itt elsõsorban
villamos érintkezõ anyagok kutatásával foglalkozott abból a célból, hogy a kisfeszültségû
villamos készülékek számára az optimális fogyással rendelkezõ érintkezõ anyagot választ-
hassuk ki. Ennek alapján az AgCd0 10%-os összetételû anyag bizonyult a legjobbnak. To-
vábbi kutatási témája volt a hazai és külföldi gyártmányú kisfeszültségû mágnes kapcso-
lók élettartam vizsgálata. A Kutató Intézet újítása megbízottjának munkakörét is el kellett
látnia. Ennek keretében az intézeti és külsõ újítások szakvéleményeinek beszerzésérõl kel-
lett gondoskodnia, hogy ezek alapján az egyszemélyi elbíráló dönteni tudjon. 1965-tõl a
Villamos Automatika Intézetnél dolgozott, mint tervezõ mérnök, ahol relés automatikák
megtervezésével kellett foglalkoznia gépészeti berendezések (áttelepíthetõ kõtörõk, szer-
számgépek vezérlése, vízerõmûvek automatikája, üveggyári automatikák) tervezése.
1970-tõl a Magyar Villamos mûvek Tröszt Termelési Igazgatóságának Villamos Osztályán
dolgozott az 1990. június 30.-ai nyugdíjazásáig, mint önálló mérnök. Itt részt vett az or-
szág villamos erõmûveinek felügyelésében, üzemzavarok, villamos balesetek kivizsgálásá-
ban, új erõmûvi blokkok (Gagarin Erõmû, Dunamenti Hõerõmû, Tiszai Erõmû) üzembe he-
lyezésében, erõmûvek villamos berendezései karbantartásának megszervezésében. Ezen
kívül feladata volt az ország erõmûveinek villamos üzemvezetõi számára idõszakos szak-
mai értekezletek összehívása, megszervezése, külsõ szakelõadók felkérése. Részt vett a
Nehézipari Minisztérium Ágazati Szabványosítási Központjának munkájában: az erõmûvi
üzembe helyezési szabványok kidolgozásában. 1968-71 között a Kandó Kálmán Mûszaki
Fõiskola Villamosgépek Tanszékén a fõiskolai hallgatók számára villamos mérések témá-
ban laboratóriumi gyakorlatokat vezetett meghívott külsõ munkatársként.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Csida Sándor
1937-ben született Mohácson

Villamosmérnöki oklevelének száma: 209/1961

Elõször a Villamos Energetikai Kutató Intézet (VILLENKI) túlfeszültségvédelmi osztályán
tudományos segédmunkatársból munkatárssá, végül tudományos fõmunkatárssá nevez-
ték ki. A hálózati tranziensek, valamint a nagyfeszültségû készülékek laboratóriumban és
hálózaton végzett vizsgálatában elért eredményeiért megkapta a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület nívódiját (1967), majd Zipernowsky díját (1969). 1971 és 1974 között, állam-
közi megállapodás keretében Irakban, a National Electricity Administration Tanulmányi és
Létesítményi osztályán dolgozott szakértõként. Itt kidolgozta az új dokáni vízerõmû háló-
zati integrációs sémáját. Tanulmányai alapján továbbá egy leendõ "szupergrid" feszültségét
400 kV-on választották meg. A forró éghajlat transzformátorokra gyakorolt hatására vég-
zett kutatásaiért az iraki mérnökegyesülettõl (The Iraqi Society of Engineers) 1973-ban ní-
vódíjat kapott. 1974-ben az Erõmû- és Hálózattervezõ Vállalathoz (ERÕTERV) csatlako-
zott a Mûszaki Fõosztály mûszaki tanácsadójaként. 1978-ban visszahívták Irakba, ahol a
State Organization of Electricity tanulmányi osztálya szakertõjeként dolgozott. Iraki kikül-
detésének befejezésével, a kanadai Acres International Ltd. vállalat állásajánlatától indíttat-
va a cég egyik elnökhelyetteséhez közvetlenül beosztott konzultánsként dolgozott 1987-
ig. A Kanadai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (CIDA) megbízásából fejlõdõ országok
alaphálózati és elosztó rendszereinek fejlesztésében vett részt (Kenya, Peru, Etiópia, stb.).
1987-ben a kanadai Ontario Hydro-hoz csatlakozott, ahol a Rendszertervezési Részlegen
2002-es nyugdíjazásáig tervezõ mérnökként dolgozott. Az Ontario Hydro-nál fontos sze-
repet játszott a Bruce atomerõmûvet a Nanticoke szénerõmûvel összekötõ, 500/230/115
kV-os, többrendszerû távvezeték komplexum tervezésében. Ezen belül egy fázisonként
függetlenül kapcsolható kondenzátortelepet fejlesztett ki aszimmetrikus feszültségek ki-
egyensúlyozására. A Torontói Egyetemen letett vizsgák alapján 1989-ben elnyerte a hiva-
tásos mérnök (professional engineer, P.Eng.) címet, és egyúttal az Ontáriói Mérnöki Kama-
ra tagja lett. Pályafutásának külföldön töltött szakaszaiban szoros kapcsolatot tartott fenn
magyar szakmai körökkel, különösen a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Villamosmérnöki és Informatikai Karán. 
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Mintegy 80 tanulmány és 15 cikk szerzõje vagy társszerzõje.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dévai Huba
1936-ban született Debrecenben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 49/1962

1960-1963 között a budapesti Telefongyárban elektronikus mérõmûszer javítással és hi-
telesítéssel, kezelési és hitelesítési utasítások készítésével, technologizálásával foglalko-
zott. Mûszaki fordítást végzett angol, német és orosz nyelvbõl. 1963-1991 között Gyön-
gyösön, a Szerszám- és Készülékgyár, késõbb Egyesült Izzó Félvezetõ és Gépgyára, majd
Mikroelektronikai Vállalat, végül Sámson Mátra Gépgyár Kft munkatársa volt. 1963-1964-
ben üzemmérnökként gyártó- és mérõberendezések üzemeltetése, karbantartása, ezen
munkák irányítása volt a feladata. 1965-1969 között mûszaki csoportvezetõként a félve-
zetõgyártás technológiai felügyeletét végezte. 1969-1970-ig Technológiai Osztályvezetõ-
ként alkatrész tömeggyártás technológiai irányítása, beruházási technológiai szakértõ.
1970-1984 között Félvezetõ Gyáregységvezetõ, feladata az alkatrész tömeggyártás teljes
mûszaki és termelési irányítása. 1984-1990-ig Mûszaki Fõoszályvezetõ, a fõmérnök mû-
szaki helyettese, egyedi gépgyártás teljes mûszaki elõkészítése (technológia,- norma,
gyártóeszközgazdálkodás,- mûszaki elõkalkuláció,- szerszámgyártás,- technológiai
fejlesztés,- beruházás) tartozik feladatai közé. 1990-1991 között Kereskedelmi, majd Ér-
tékesítési Osztályvezetõ, önálló (budapesti központtól független) kereskedelmi tevékeny-
ség megszervezése, európai kooperációs lehetõségek keresése. 1991. december 1-tõl kor-
engedményes nyugdíjban. Nyugdíj mellett angol-német mûszaki fordítás, tolmácsolás,
szakértõi tevékenység elektronikai, híradástechnikai, számítástechnikai, orvosi elektroni-
kai szakterületen. 1991. december 15.-tõl 2001. december 31-ig a FUNDAMENT-91, majd
ALAPKÕ 95 KFT. ügyvezetõje, társasházi lakások építésével és értékesítésével foglalkozik.
Közben (részmunkaidõben) a gyöngyösi Mezõgép RT-KFT-ben idegennyelvû (elsõsorban
német) levelezés, tolmácsolás, fordítások készítése. 2002. január 1.-tõl nyugdíj mellett
mûszaki fordítás, elsõsorban orvosi elektronikai szakterületen.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Egri János György
1936-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 239/1961

1961-ben, a Villamosmérnöki Karon oklevelet szerzett híradástechnikai szakon. Az Elekt-
romechanikai Vállalatnál töltött rövid idõszakot követõen a Távközlési Kutató Intézetnél
lett tudományos munkatárs, majd fõmunkatárs.1964-ben kezdte el posztgraduális tanul-
mányait a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán, átvitel-technikai szakon és
tanulmányai végeztével 1966-ban kitüntetéses szakmérnöki diplomát szerzett. 1968-ban
rendszertechnika szaktudományból mûszaki doktori címet szerzett. Ekkor már a Magyar
Posta Vezérigazgatóságon dolgozott a Fejlesztési Szakosztály postafõmérnöki beosztásá-
ban. Ezen idõszak alatt a Francia Kormány ösztöndíját elnyerve hét hónapot töltött Fran-
ciaországban, többek között módja volt meglátogatni a francia ûrtávközlési földi állomást,
amely ekkor Európában egyedülálló technikai színvonalat képviselt. 1974-ben jelent meg
Dr. Villányi Ottó és Dr. Hegyi Gábor kollégáival a Posta vezérigazgatóságon közösen írt Ûr-
távközlés címû tudományos mûvük, amely a magyar ûrtávközlési földi állomás építéséhez
is hasznos segítséget adott. Sportolói pályafutásának köszönhetõen a Magyar Televízió is
gyakran felkérte világbajnokságokon, olimpiai játékokon sportriporteri közremûködésre,
így elõször Grenoble-ban,a téli olimpiai játékokon,majd 1972-ben a müncheni nyári olim-
pián közvetített sporteseményekrõl. A Magyar Televízió végül felkérte az akkor alakuló ve-
télkedõ rovat vezetésére, amelyet némi habozás után elvállalt és nyugdíjazásáig, 25 éven
át vezetett és szerkesztett olyan mûveltségi, ismeretterjesztõ mûsorokat, mint a Játék a
betûkkel, Lehet egy kérdéssel több?, Elmebajnokság, Kérdezz-Felelek!. Visszapillantva az
eltelt évekre, a Budapesti Mûszaki Egyetemen tanult és elsajátított logikus gondolkodás-
nak köszönhet sok mindent, amit az életben elért. Köszöni tanárainak, oktatóinak, akik
mindezt lehetõvé tették számára.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Erdélyi Gábor
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 283/1961

1957-tõl dolgozott a Mafilm hangosztályán, 1961-tõl státuszban. A Mafilmban folyamato-
san 41 évig játékfilm hangmérnök volt, utána nyugdíjba ment. Minden évben két - három
játékfilmet forgatott le neves rendezõkkel (Keleti "Tizedes meg a többiek", Kovács,
Palásthy, Szász, Dárdai, Gothár, Vitézi rendezõkkel dolgozott) a hangmérnöki szekció ve-
zetõje volt. Tagja a magyar és a német hangmérnök szövetségnek. A filmes munkájáért
1994-ben Balázs Béla díjjal tüntettek ki. A zenestúdió felépítése után annak egyik hang-
mérnökeként sok filmzenei, könnyûzenei és komolyzenei felvételt, lemezeket készített (pl.
Kocsis Zoltánnal, Doráthy Antallal és Jerry Goldsmith-el.). A gyermekeink Halász Jutka le-
mezeivel nõttek fel, aminek végig hangmérnöke volt. 1972-ben (a Dolby eljárás elõtt 2 év-
vel) 20 országban elfogadott "Sztereófényhang eljárás" címû magyar, amerikai, angol, né-
met szabadalmat kapott. 1980-ban mûszaki doktorátust szerzett. 1982 óta tanít a
Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán filmrendezõket, operatõröket hangtechnikára, hang-
ismeretekre és a Hangmester osztályok osztályfõnöke. A Hangismeretek tárgyból egyete-
mi jegyzetet és könyvet is írt. ("Filmalkotók kézikönyve" magyar és angol nyelven jelent
meg). Nevéhez fûzõdik a Sound Design oktatásának hazai meghonosítása. Nyaranként év-
tizedig hangosította a Margitszigeti Szabadtéri Operaszínpadot és átépítésekor az elektro-
akusztikai tervezését is elvégezte. A Budapesti Kongresszusi Központ felépültével, annak
mûszaki átvételét végezte, majd évekig a konferenciák és rendezvények tanácsadói mun-
káit, mellékállásban. Itt a magyar játékfilmszemlék beindításának, lebonyolításának egyik
megszervezõje volt. Amikor a magyar játékfilm elõször válságba került és új piacok után
kellett nézni, elindítója volt a Mafilm Audio stúdióban a Dolby sztereó technikájú szinkron-
filmek készítésének. Foglalkozott régi filmhangok szkenneléses restaurálásával, ötlete
alapján szabadalmaztatott eljárással készült a "Ludas Matyi" film felújítása a SZTAKI mér-
nökeinek segítségével. 1992-ben alapították meg az azóta is sikeres "R. D.I Kulturális Kft"
-nek keresztelt családi magánvállalkozást, aminek a stúdiója jelenleg is a magyar játékfilm-
hangnak jelentõs nemzetközi sikereket hoz. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adomá-
nyozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Fazold Miklós
1936-ban született Füzesabonyban

Villamosmérnöki oklevelének száma: 189/1961

1966-ban államvizsgát tett a Villamosmérnöki Kar Híradástechnikai Szakán is.
1961.augusztus 1-tõl 1963. január 31-ig gyakorlómérnökként a Mátra vidéki Hõerõmû-
ben dolgozott. 1963.február 1-én lett az OVIT (Országos Villamos távvezeték Vállalat) dol-
gozója a Kelet Magyarországi Üzemvezetõségen, Miskolcon. Munkáját alállomási mérnök-
ként kezdte, majd 1964-ben megbízták az akkor megalakuló Üzemvezetõségi Relé
védelmi, Mérési és Távközlési Szakszolgálat vezetésével. Munkatársaival részt vett a nagy-
feszültségû alhálózati transzformátorállomások nagy ütemû létesítéseinek illetve bõvítése-
inek üzembe helyezésében. Középfeszültségû hálózatok komplex automatizálása (60-as
évek). 120kV-os fõelosztó hálózat kiépítése-bõvítése (70-es évek). 400 kV-os alaphálózat
kiépítése-bõvítése (80-as évek). Késõbb tervezéssel és kivitelezéssel is bõvült a tevékeny-
ség, miközben 1969-ben az üzemvezetõség a jelenlegi helyére, Felsõzsolcára költözött, és
szervezetileg is többször átalakult. 25 éves szakszolgálati munka után néhány évet osz-
tályvezetõként dolgozott alállomás irányítási, majd mûszaki fejlesztési munkaterületen.
1993-tól az OVIT átalakulásával létrejött Alállomás Tervezési és Technológiai Osztálynak
tervezõje. A tervezés fõbb irányai: Nagyfeszültségû alállomások bõvítése, primer berende-
zések, valamint az irányítástechnikai és védelmi rendszer rekonstrukciója. Ebben az idõ-
szakban jelentek meg a hálózaton a nagymegszakítási képességû, nagy biztonságú meg-
szakítók. Általánossá vált a mikroprocesszoros védelmi és irányítástechnikai automatikák
használatba vétele, valamint az optikai jelátvitel széleskörû alkalmazása. Tervezõi munká-
ja során a 25 éves szakszolgálati tevékenység, a mérnöki továbbképzõ tanfolyamokon és
az OVRAM által szervezett interaktív tanulmányokon, valamint a vonatkozó szakirodalom-
ból szerzett ismertekbõl mindig meríthetett, melyek segítették megérteni, elsajátítani és
alkalmazni a korszerû irányítástechnikai és védelmi megoldásokat.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Fehér Antal
1937-ben született Orosházán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 156/1961

1961-65 között a Dunai Vasmûben dolgozott, mint villanyszerelõ, majd, mint villamos
üzemmérnök és késõbb, mint üzemvezetõ. 1965-ben az Ipari és Mezõgazdasági Tervezõ
Vállalatnál (Iparterv), mint irányító tervezõ helyezkedett el. Az Iparterv átszervezése során
a Szilikátipari Központi Kutató-, és Tervezõ Intézethez (Szikkti) került, ahol nyugdíjazásig
dolgozott. Nyugdíjazását követõen céget alapított, melynek ma is ügyvezetõje. 1964-66
között az ipari elektronikai és automatizálási szakismereteit továbbfejlesztve ugyancsak a
BME-n irányítástechnikai szakmérnöki oklevelet szerzett. A Szikkti-ben 1966-75 között
irányító tervezõként mûködött, ahol automatizálási, mérés-, és irányítástechnikai tervek
kidolgozása volt a feladata. 1975-tõl 1992-ben történt nyugdíjazásáig tevékenységét az
ipari folyamat-irányítás fejlesztésében fejtette ki. Mivel abban az idõben nem álltak rendel-
kezésre hazánkban a sokparaméteres technológiai folyamatok valós idejû irányításra alkal-
mas eszközök és módszerek, a BME Automatizálási Tanszékével, valamint a Központi Fi-
zikai Kutató Intézet (KFKI) fejlesztõivel együttmûködve fejlesztette a kísérleti, majd az
üzemi alkalmazású irányító rendszereket. Különösen cementipari fejlesztések során kidol-
gozott keverési és égetési folyamatok irányító rendszerei jártak jelentõs mûszaki és gaz-
dasági haszonnal. Több szabadalom és eljárás kidolgozása fûzõdik nevéhez. Több szak-
könyvnek társszerzõje és fordítója. Mintegy tíz éven át a Veszprémi Vegyipari Egyetemen,
meghívott elõadóként oktatta a szilikátipari folyamatirányítás címû tárgyat. Több terüle-
ten szakértõként dolgozott, és dolgozik ma is. 1992-es nyugdíjazását követõen mérnöki
és kereskedelmi irodát alapított, amely vállalkozás az információ biztonság, és az elektro-
nikus berendezések villám és túlfeszültség-védelme témakörben mûködik. E témakörben
a Mérnökkamara szakértõje is.

Munkássága elismeréseként Miniszteri és Kiváló Feltaláló kitüntetésben részesült

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Feimer Ottmár
1937-ben született Szécsényben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 201/1961

A VÁV-nál (Villamos Állomásszerelõ Vállalat) szerkesztõ (C-terv készítõ), majd szerkeszté-
si csoportvezetõ, fõvállalkozási elõadó (B-tervekfelülvizsgálata, szerzõdéskötés), gyártás-
technológiai osztályvezetõ, késõbb mûszaki ajánlati fõosztályvezetõ helyettes (a szerzõ-
déskötési és marketing tevékenység irányítása), automatika tervezési csoportvezetõ. A
VBKM-nél (Villamos Berendezés és Készülék Mûvek) beruházási osztályvezetõként dolgo-
zott. A VÁV-nál mûszaki-gazdasági-tanácsadó a fõigazgató mellett, késõbb vállalkozási fõ-
osztályvezetõként a vállalkozási-szerzõdés-kötési és termelési tevékenység irányítása a fel-
adata. Automatikatervezési csoportvezetõként kiemelt feladata volt az M3 metróvonal
Deák tér-Újpest közötti szakasz összes kiviteli C tervei elkészítésének irányítása. A VÁV
Union Kft.-nél konstruktõrként kiemelt feladata volt az ABB gyártású vákuum és SF6-os
megszakítók beépíthetõségére vonatkozó mechanikus és villamos reteszelési feltételek
megoldása. Késõbb a VÁV Szerviz Kft. dolgozott-konstruktõrként, ahol C-terv készítése
volt a feladata. Az Elektroker Kft. tanácsadójaként - a cég IS02000 szerinti minõsítési do-
kumentációjának elkészítésében mûködött közre.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Fejes Ferenc
1937-ben született Szabolcsbákán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 272/1961

1961-tõl 1973-ig Honi Létü technikát üzemeltetett a Honvédségnél. 1973-tól nyugdíjazá-
sáig a Nyíregyházi Mezõgazdasági Fõiskolán repülõgép mûszereket és fedélzeti villamos
berendezéseket tanított. A TIT több szekciójában részt vett (MÁÉ, MEE, GTE, NJSzT)

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Fekete Gyula
1937-ben született Bácsán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 228/1961

Elsõ beosztását a transzformátor javító próbatermében kapta meg. Itt nagyfeszültségi mé-
rési gyakorlatot szerzett elsõsorban a transzformátorok, de egyéb készülékek és berende-
zések vonatkozásában is. Helyszíni nagyfeszültségû méréseket is végzett, többek között
lefektetett nagyfeszültségû kábelek szigetelés ellenõrzését. Ezen feladat viszonylag rövid
ideig tartott, utána a mûszaki fejlesztési területre került, az itt elõforduló munkák széles
spektrumát végezte. Valamennyi hálózat és technológiafejlesztési feladatok végzése elõ-
ször tervezõi szinten történt, majd az idõvel ezeket csoportvezetõi, osztályvezetõi, majd
fõosztályvezetõi beosztásban irányította. Mindezeken belül elsõsorban rendszerszinten
vizsgálta a középfeszültségû városi és területi hálózatok fejlesztési igényeit, megalapozva
a hálózatrendszer érdekében szükségessé vált beruházási és létesítési feladatok gazdasá-
gos megvalósítását. Ezen munkákhoz csatlakozva végezte valamennyi nagyfogyasztói vil-
lamos teljesítményigény kielégítési feltételeinek kidolgozását, az egyes létesítmények ter-
vezõi által igényelt tájékoztatások, kielégítési feltételek megadását. Az általa vezetett
fõosztályon történt valamennyi autóipari nagyberuházás mûszaki feltételeinek meghatáro-
zása és az ezzel összefüggõ bõvítési feladatok kidolgozása. Részt vett 1964-tõl a Magyar
Villamos Mûvek által az országosan egységes Hálózatfejlesztési Irányelvek kidolgozásában,
majd folyamatosan részt vett az országos alaphálózat rövid, közép és hosszú távú tervei-
nek az észak dunántúli országrészre jutó terveinek kidolgozásában. Ez magában foglalta a
várható terhelések elõrebecslésétõl a több változatban készített terv változatok felállítását,
az optimális változat meghatározását és döntés elõkészítését. A munkáit szoros kapcso-
latban végezte a társ áramszolgáltatók hasonló feladatot ellátó szerveivel és munkatársa-
ival együttmûködve az országos villamos energia hálózat fejlesztése érdekében. Az együtt-
mûködés kiterjedt az országos szinten mûködõ tervezõirodákkal (ERÕTERV, VÁTI), de
valamennyi tervezõirodával, akik az általuk tervezett létesítmények villamos terveit készí-
tették. Jelentõsebb munka kapcsolatban állt a VEIKI kutatóintézettel is. Tevékenységeit
eredményesen végezte az áramszolgáltatás privatizálásáig. Ez egybeesett nyugdíjazása
idejével, így munkáját addig tudta végezni, amíg erre igény mutatkozott. Az 1980-as évek
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elejétõl igazságügyi szakértõi tevékenységet is végez erõsáramú villamos szakértõi terüle-
ten, de kizárólag csak az áramszolgáltatással összefüggõ szakértõi feladatokat vállal el.
1997. december 31-tõl nyugdíjba vonult.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Fodor György (George T Fodor)
1938-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 197/1961

Végzése után az Oroszlányi erõmû üzembe helyezésén dolgozott 1962-ig, amikor a Vil-
lamosmûvek Tanszéken kapott állást, mint tanársegéd. 1970-re adjunktusi beosztást ért
el és ebben az évben egy lehetõséget kihasználva az Egyesült Királyságba költözött. Erõs-
áramú kapcsoló berendezések tervezésén dolgozott. Felismervén az elõrehaladási lehetõ-
ségeket a teljesítmény elektronika területen átképezte magát az új területére, tanulmá-
nyozta az áramköri megoldásokat és az új alkatrészeket azok megvalósítására. Gyorsan
fejlõdõ teljesítmény tranzisztorok, MOSFET, MOS integrált áramkörök, intelligens lineáris
és kapcsoló áramkörök valamint az új komponensek alapján új követelmények jöttek fel-
színre. Az alkatrész gyártóknak szükségük volt segítségre mérnökeik továbbképzésére és
a gyártóknak kellett a visszacsatolása az ipar szükségleteire vonatkozólag. A kétoldali igé-
nyek kielégítését a félvezetõ gyárak a "Product Marketing Engineering" felállításával oldot-
ták meg. Product Marketing feladata volt kapcsolatot tartani a vevõk mérnökeivel és a ve-
võk magas szintû vezetõségével. Ez jelentõs mennyiségû utazással járt az USA-ban, az
UK-ban és az Európai országokban. Munkája alátámasztására a szaklapokban publikált és
nemzetközi konferenciákon tartott elõadásokat. Szakmai tevékenységének jelentõs részét
a teljesítmény elektronikai ipar kiemelkedõ vállalatainál töltötte vezetõ beosztásban: Texas
Instruments, International Recitifer, Siemens, SGS Thomson, ST Microelectronics.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Forgács Gábor
1938-ban született Sopronban

Villamosmérnöki oklevelének száma: 195/1961

A Dunai Vasmû ösztöndíjasaként végzett, erõsáramú szakon, 1961-ben. A Vállalatnál
üzemmérnöki, majd mûvezetõi gyakorlat után, üzemvezetõ megbízást kapott az épülõ Hi-
deghengermûben. A két hengermû Karbantartási Gyárrészleg vezetõjének 1976-ban ne-
vezték ki. A karbantartáson és a fejlesztéseken kívül részese volt a vállalati szintû közpon-
ti karbantartás szervezete kialakításának és bevezetésének. Az átalakítás fõ célkitûzése a
karbantartó tevékenység mûszaki színvonalának és hatékonyságának fejlesztése volt. A
Központi Karbantartásban Villamos Osztályvezetõ, majd 1982-tõl a Villamos Szakág Mû-
szaki Vezetõje. Feladata az egész vállalat villamos berendezéseinek karbantartás szervezé-
se, a tartalék alkatrészellátás racionalizálása, a berendezések mûszaki fejlesztése. Közpon-
ti gazdálkodási csoportot, tartalékmotor tárolást szervezett. A Villamos Gépjavító Üzem
gyártástechnológiájának fejlesztésével jelentõsen megnövelték a javított motorok tartóssá-
gát. Az egyre több elektronikával ellátott berendezés kezelésére szakmunkás továbbkép-
zést és gyakorlati oktatást szervezett. A tananyagot, a tankönyveket a KKVMF tanárok be-
vonásával készítették el. A helyi szakmunkásképzõvel együttmûködve gyakorlati-oktató-
mérõ tantermet hoztak létre. A Szakmunkásképzõben 15 éven át volt elnök szakmunkás-
vizsgán. Saját maga is, több iparági, vezetõi és mérnöktovábbképzõn vett részt. 1984-ben
Szaküzemmérnök Oklevelet szerzett a KKVMF-en az erõsáramú berendezések mikropro-
cesszoros irányítása szakon. A vállalati reorganizáció során kialakított fõ termelõ részleg-
nél, az Acélmûvek Kft-nél, 1990-ben Villamos Karbantartási Fõmunkatárs megbízást ka-
pott. Feladata a Kft. villamos berendezések fejlesztése, karbantartásuk szervezése.
1999-ben nyugdíjba került, de 2005-ig mûszaki tanácsadóként aktívan dolgozott a DUNA-
FERR-hez tartozó Dutrade RT-nél, beruházási, fejlesztési és karbantartás szervezési felada-
tokon. A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek 1961 óta tagja, a Dunaújvárosi Szervezet-
nek 1982 és1995 között társtitkára volt. Munkássága elismeréseként Csáky Frigyes Díjat,
több alkalommal Kiváló Dolgozó Kitüntetést, Kiváló Újító díj arany fokozatát és Kiváló Mun-
káért Ipari Miniszteri kitüntetést kapott. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományo-
zásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Dr. Forgó László
1938-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 177/1961

Szakterülete a rendszertechnika, hírközlési-távközlési szakértõ. Korábban a Távközlési Ku-
tató Intézet tudományos fõosztályvezetõje volt 1999-ig, nyugdíjba vonulásáig. Szerzõdé-
ses vállalkozása volt a Motorola Magyarország Kft-nél, ahol vezetõ tanácsadó volt 2001-
ig. Jelenlegi nyugdíjas szerzõdéses vállalkozóként a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Frekvencia- és Azonosítógazdálkodási Fõosztályán szakértõ tanácsadó. A Magyar Szab-
ványügyi Testület Nemzeti Hírközlési Bizottságában a Távközlõ Végberendezések munka-
bizottság elnöke; a Magyar Mérnöki Kamara Hírközlési és Informatikai tagozatában a Mi-
nõsítõ Bizottság tagja; a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tagja. Oroszul,
angolul és németül beszél.

Munkássága elismeréseként megosztott Állami Díjat ("A híradástechnikai nagyberendezé-
sek, komplex rendszerek kidolgozásában, a termékszerkezet korszerûsítésében végzett ki-
magasló tudományos és irányító munkásságáért", 1985) kapott

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Földesi István
1938-ban született Mernyén

Villamosmérnöki oklevelének száma: 129/1962

A Mûszaki Egyetemet 1961-ben befejezte és a végbizonyítványt is megkapta. 1961. júli-
us 1-én munkába állt a Híradástechnika Szövetkezetnél, ahova egy OKISZ-szel kötött tár-
sadalmi ösztöndíj alapján került. Saját tevékenysége folytán összesen mintegy 20 talál-
mány önálló vagy társszerzõje lett. A szövetkezet fejlõdésével jelentõs mûszaki és
gazdasági eredmények születtek, a szervezeti felépítés is fejlõdött és elõször fõmérnök, ké-
sõbb pedig elnökhelyettes lett. Mûszakilag tovább képezte magát, sõt elnökhelyettesi ki-
nevezésével összhangban, ahol már nemcsak a mûszaki, hanem a gazdasági munkát is ko-
ordinálnia kellett, elvégezte a Marx Károly Közgazdasági Egyetem mérnök-közgazdász
szakát, ahol 1982-ben oklevelet szerzett. Ezen idõszakban szövetkezete létszáma megkö-
zelítette az 1000 fõt és a termelési eladási érték a 1,5 milliárd forintot. Az 1000 fõbõl több
mint 10 % felsõfokú végzettségû mérnök, villamosmérnök, gépészmérnök, vegyészmér-
nök volt. Az 1980-as években mûszereik berendezés-orientált áramkörökkel készültek,
amit saját mérnökei terveztek meg, de a Szilícium-völgyben megrendelései alapján készí-
tettek. Ebben az idõszakban már a kereskedelmi munkába is bekapcsolódott. 1989-re sa-
ját mikroáramköri labort építettek, és berendezés orientált áramköreiket itt kívánták gyár-
tani. A labor elkészült, technikailag alkalmas volt a gyártásra, de az 1990-es elején meg-
változott viszonyok a kereskedelmi munkát ellehetetlenítették. A csõdeljárást pozitívan be-
fejezték és átalakultak Részvénytársasággá, melynek 1992-ben a vezérigazgatója lett. To-
vábbi tevékenységet nem egy nagy céggel, hanem a Részvénytársaság érdekeltségéhez
tartozó kft-kel végezték. 1992-tõl napjainkig ebben a formában mûködik a Híradástechni-
ka Zrt, amelynek a mai nap is vezérigazgatója. A kft-i Budapesten, Balatonlellén és Fonyó-
don mûködnek. A korábban szerzett mûszaki-gazdasági és kereskedelmi tapasztalatait
még idõnként sikerült hasznosítania egy-egy közös vállalat tevékenységében (önálló olasz-
magyar, osztrák-magyar és teljesen magyar érdekeltségû kft-k mûködnek). 2011. július 1-
én 50 éves HT Zrt.-s tevékenységét szeretné csökkenteni, és minél több munkáját átadni
a fiataloknak.
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Munkásságát ezüst és arany Kiváló Feltalálói érdeméremmel, valamint a Munkaérdemrend
ezüst, késõbb arany fokozatával ismertek el.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Füvessy Lajos
1935-ben született Szentendrén

Villamosmérnöki oklevelének száma: 97/1961

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Gacsádi Lóránd
1938-ban született Désen

Villamosmérnöki oklevelének száma: 218/1961

A Budapest Fõváros Elektromos Mûvénél kezdett dolgozni az egyetem után. Egy év után
a Vilati vállalathoz ment dolgozni, és ott maradt egészen 1978-ig. A Vilatinál elõször ter-
vezõ, majd csoportvezetõ, majd osztályvezetõ munkakörben dolgozott, ipari automatizá-
lás területen. 1970-71-ben egyéves ösztöndíjat nyert, és töltött a University of Toronto
egyetemen. 1971-ben mûszaki doktorátust szerzett az Ipari Folyamatok Automatizálása
szaktudományban. 1978-tól 1987-ig a VBKM Fejlesztési intézetben dolgozott mint terve-
zõ, majd osztályvezetõ, mikroprocesszoron alapuló ipari automatizálás területén. 1987-tõl
2000-ig a Posta Kísérleti intézetében dolgozott, mint tudományos fõmunkatárs, telefonal-
központok bevizsgálása területén. 2000-tõl 2002-ig az MT-TELECOM cégnél dolgozott kü-
lönbözõ témákban, ahonnan gyakorlatilag nyugdíjba ment.

Munkássága elismeréseként 1967-ben a Munkaérdemrend Ezüst Fokozata kitüntetést
kapta.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Gärtner Péter
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 81/1961

1955-töl 1960-ig a BME Villamosmérnöki Karán tanult a gyengeáramú szakon, és 1961-
ben szerzett kitüntetéses villamosmérnöki oklevelet. Ugyanitt 1968-ban dr. techn. címet
szerzett. 1963-tól az Elektronikus Eszközök Tanszéken tanársegéd, majd 1968-tól ad-
junktus. Fõként az aktiv elektronikus eszközök méréstechnikájával foglalkozott és a hall-
gatói laboratóriumot vezette. 1978-ban egyéves kiküldetésben Irakban volt Unesco szak-
értõ ipari elektronika és híradástechnika témában, a Basrah Institute of Technology
fõiskolán. Visszatérése után a CAD eszközökkel kezdett foglalkozni, és elõadást indított fél-
vezetõ eszközök méréstechnikája, majd minõségellenõrzése témában. 1988-tól a stuttgar-
ti Institut für Mikroelektronik Stuttgart (IMS, Németország) tervezõje lett. Itt 1990-tõl a
Semicustom und Anwendungstechnik csoportot vezette 2001-ben történt nyugdíjazásáig.
2002 januárjától újból a BME Elektronikus Eszközök Tanszék adjunktusa (félállásban).
Résztvesz a Mikroelektronikai Tervezés tantárgy elõadásaiban és. a csatlakozó laboratóri-
umi gyakorlatok vezetésében. 2009 májusában címzetes docensnek nevezték ki.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.



Dr. Gödör Éva
1936-ban született Szigetváron

Villamosmérnöki oklevelének száma: 211/1961

1961-63 idõszakban a BHG Mikrohullámú Fejlesztési Osztályán dolgozott és 1963 óta a
Mikrohullámú Híradástechnika Tanszék/Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
oktatója. A mikrohullámú szakmérnöki oklevelet 1966-ban, az egyetemi doktori fokozatot
1971-ben szerezte meg. Az eltelt évtizedek alatt részt vett mindazon tárgyak oktatásában,
melyek a földfelszíni és a mûholdas mikrohullámú hírközlõ rendszerek, valamint a mikro-
hullámú távérzékelés és rádiócsillagászat témáját ölelik fel, beleértve a rendszertechnikai
kérdéseket, az áramköri megoldásokat, a terjedési problémákat. Ez az oktatási munka
egyaránt jelentette a magyar és angol nyelvû tananyag összeállítását, jegyzetírást, önálló
laboratóriumi, diplomatervezési ill. doktori hallgatói tevékenységek irányítását és a kap-
csolódó kutatási munkákat. A tématerületekrõl áttekintést ad az oktatott tárgyak felsoro-
lása: Tápvonalak, antennák, hullámterjedés; Mikrohullámú áramkörök; Mikrohullámú be-
rendezések; Rádió rendszertechnika; Rendszertechnika elemei; Rádió rendszerek; Hiradás-
technika; Mûholdas és mobil kommunikáció; Vezeték nélküli információs rendszerek; Mû-
holdas rendszerek és távérzékelés. Ezen munkákról egyetemi jegyzetek, könyvrészletek,
cikkek, szakértõi jelentések, hazai és nemzetközi konferenciákon tartott elõadások, a ku-
tatási eredményeket összefoglaló tanulmányok adtak hírt. Az oktatásszervezés és szakmai
közélet résztvevõjeként 1991-93 között szervezte a Villamosmérnöki és Informatikai Ka-
ron az Erdélyi Nyári Egyetemet, több évig volt a Temesvári Magyar Diákságért Alapítvány
kuratórium elnöke. Tagja több szakmai egyesületnek (IEEE Institute of Electrical and Elec-
tronics Engineers; EARSeL European Association of Remote Sensing Laboratories; MANT
Magyar Asztronautikai Társaság; HTE Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület)

Munkássága elismeréseként HTE Ezüst jelvény (1988); HTE Arany jelvény (1989, 1992);
Puskás Tivadar Díj (1981, 1997, 2010) , Virág-Pollák díj (1992); Nagy Ernõ Emlékérem
(MANT, 2004 ) elismerésekben részesült.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Gyõrffy László
1939-ben született Nagyszöllõsön

Villamosmérnöki oklevelének száma: 162/1961

A Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki karán 1961-ben szerzett oklevelén túlme-
nõen rendelkezik angol, német és orosz nyelvtudással, azokat igazoló bizonyítványokkal,
valamint gazdasági-mérnöki végzettséggel, a Budapesti Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki
karon szerzett képesítéssel. 1960-ban kezdett el dolgozni gyakornok-végzõs egyetemi
hallgatóként a Klement Gottwald Villamossági Gyár (késõbb eredeti nevét visszanyerve:
Ganz Villamossági Mûvek) Transzformátorszerkesztési Fõosztályán,majd 1961-tõl rendes
munkaviszonyban szerkesztõmérnökként. 1962-ben átkerült a gyár Jármûépítés- és
Üzemtartás egységéhez. Ezen a munkahelyen nyelvtudását is hasznosítva a belföldi-és az
export vasúti jármûvekkel kapcsolatos területen dolgozott: belföldön a garanciális üzem-
tartással, az export jármûvekkel kapcsolatosan a mûszaki átadással foglalkozott. 1965-
ben ezt a vasúti jármûvekkel kapcsolatos tevékenységet folytatta a Ganz-MÁVAG keretén
belül. 1968-ban átkerült a Méréstechnikai Központi Kutató Laboratóriumba,ahol egy ak-
kor indított, angol licenc alapján gyártott mûszercsalád hazai-es külföldi projektekhez kap-
csolódó mûszerrendszer szállítások mûszaki elõkészítésében, majd helyi üzembehe-
lyezésében vett részt. Jó iskola volt Mongóliától Svájcig! 1975-ben került a TRANSELEKTRO
Villamossági Külkereskedelmi Vállalathoz. Itt kezdetben villamos berendezések nemzetkö-
zi kooperációs gyártásával, majd magyar erõmûvi rendszerek exportjával foglalkozott.
1984-ben került a BBC Brown Boveri budapesti képviseletére. A svéd ASEA és a svájci
Brown Boveri az 1990-es évek elején fúzió útján egyesítette a vállalatot ABB Asea-Brown
Boveri néven. Ezen a munkahelyen sok, különbözõ projekt megvalósítás elõkészítésén és
létesítésén dolgozott 2002-ben történt nyugállományba vonulásáig. Jelenleg néha tanács-
adóként még igénybe veszik munkáját az ABB magyarországi vállalatánál.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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György Farkas József
1936-ban született Dunaharasztin

Villamosmérnöki oklevelének száma: 79/1962

1961 augusztusától a Finommechanikai Vállalatnál rádiótechnikai mûszerek hitelesítését
végezte, majd mikrohullámú FM berendezések mérési technológiáját tervezte. 1970 októ-
berétõl a Híradó technikai Vállalatnál KTV antennaerõsítõk és antennák mérési technológi-
áját tervezte. 1972 májusától a Távközlési Kutató Intézetben mikrohullámú FM berende-
zések mérésére alkalmas mûszerek, majd a berendezések KF és videó áramköreinek
fejlesztését végezte. 1989 júniusától a Posta Kísérleti Intézetben mûholdvevõ rendszerek-
kel, KTV hálózatok fejlesztésével, fejállomási és KTV hálózati berendezések minõsítõ vizs-
gálatával, hálózatok zavarvizsgálatával foglalkozott. Ezek eredményei több intézeti tanul-
mányban jelentek meg. Részt vett a fertõdi KTV fejállomás és hálózat tervezésében,
üzembe helyezésében és ellenõrzõ vizsgálataiban, a T-Home budapesti fejállomásának ter-
vezésében, üzembe helyezésében és átvételi vizsgálataiban. A HFC hálózatok koaxiális ré-
sze tervezési irányelveinek, majd a telepítési technológiai irányelveinek kidolgozását végez-
te. Részt vett több KTV berendezések szállítására kiírt tender mûszaki mellékleteinek
elkészítésében, a beérkezett ajánlatok értékelésében, majd a berendezések minõsítõ vizs-
gálataiban. Szakértõként részt vett több budapesti és vidéki KTV hálózat mûszaki felmé-
résében, továbbá az EN 5OO83-1…-7 KTV szabványok honosításában. 2000 novemberé-
tõl nyugdíjas. 1967-tõl a HTE Rádió és tv, majd a KTV szakosztály tagja.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Gyurkovits Antal
1936-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 185/1961

Diplomaterve a televíziós fénycsövek fényporai utánvilágítási idejének mérése volt. Egy fél-
ben hagyott fejlesztésû mérõpad felélesztése és a mérések végrehajtása, fotózás volt a fel-
adata. Ezt a Váci úti Tungsram területén levõ TÁKI-ban végezte. Ott az irányítója Dr. Dal-
los András, a bíráló Rédl Endre voltak, a diploma tervét megvédte közepes eredménnyel,
1961. július 7-én. Vizsgabizottsági elnök Dr. Barta István professzor volt. Elsõ és egyet-
len munkahelye az alakuló Magyar Televízió volt, ahová 1959. május 1-én lépett be. Az
MTV Filmtechnikai Osztályán 2 évet hangmérnökként töltött el, késõbb a karbantartó-fej-
lesztõ részlegben dolgozott. Itt kiváló újító és kiváló munkáért bronz, ezüst, arany kitün-
tetést kapott. Az MTV Mûszaki Fõosztálya átszervezésekor a Filmtechnikai Fõosztály meg-
szûnt, a központi Karbantartó-Fejlesztõ Fõosztályhoz került, fõosztályvezetõ-helyettesi
rangban nyugdíjazták. Nyugdíjazása után 10 évet egy vállalkozónál dolgozott a mûanyag
iparban.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Hajdu Géza
1936-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 229/1961

Az államvizsgával egyidejûleg igen megtisztelõ állásajánlatot kapott, amelynek alapján a
magyar villamosenergia-rendszert irányító Országos Villamos Teherelosztóban dolgozha-
tott volna, mégis úgy döntött, hogy közvetlenül a termelésben szeretné hasznosítani az is-
mereteit, így korábbi, egyetemi tanulmányait megelõzõ munkahelyén, a Budalakk Festék-
és Mûgyantagyárnál helyezkedett el. Itt energetikusként, késõbb a területet irányító
fõenergetikusként a cég villamosenergiai berendezéseinek gazdaságos alkalmazásával és
biztonságtechnikájával foglalkozott, folyamatosan figyelemmel kísérve a mûszaki fejlõdést,
a folyton változó biztonsági és energia-takarékossági igények kielégítése érdekében. A
szakmai és a vezetõi kihívások munkája során mindvégig arra ösztönözték, hogy képzése-
ken és továbbképzéseken vegyen részt, ezért 1979-ben felsõfokú energetikusi oklevelet
szerzett, továbbá többek között tûzvédelem, érintésvédelem, robbanásveszélyes környe-
zetek világítása,sújtólég- és robbanásbiztonság, valamint számítástechnika területén szer-
zett különbözõ szakképesítéseket. 1986-tól a mezõgazdasági termékfeldolgozás területén
folytatta pályafutását, az Állatifehérje Takarmányokat Elõállító Vállalat fõenergetikusaként.
Több szabadalom és újítás bejegyzett jogosultjaként részt vett a fejlõdést szolgáló új mû-
szaki megoldások kidolgozásában, a hulladék és veszélyes hulladék hõhasznosításának te-
rületén. 

Munkája elismeréseként többször részesült Kiváló Dolgozó kitüntetésben, illetve a Nehéz-
ipar Kiváló Dolgozója kitüntetésben.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Hambalkó János
1938-ban született Bácsbokodon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 163/1961

A Mecseki Ércbányászati Vállalat. Ércdúsító Üzem Kõvágószöllös (Vegyipari és radiológiai
dúsítás) dolgozott 1961.08.31-tõl nyugdíjazásig 1997.08.31-ig. Elõször Üzemegység ve-
zetõ 1972 -ig, majd Fõenergetikus a nyugdíjazásig, és létesítmény felszámolásig. Feladata
az energetikai létesítmények üzemeltetése, karbantartása (120 fõ), üzemi energia gazdál-
kodás volt. (Fûtõolaj: 13000 tonna/év (Gõztermelés) Villamosenergia: 3 000 000 Kwh/hó.
Sûrített levegõ elõállítás, 1500 db motorikus fogyasztó, installáció. Víz, szennyvíz-gazdál-
kodás (1500 fõ))

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Hatvani Ferenc
1937-ben született Kiskunfélegyházán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 270/1961

Anyagi helyzetét javítandó - társadalmi szerzõdést kötött a DÉMÁSZ-szal. Kijelölt munka-
helye a DÉMÁSZ Nagykõrösi Üzletigazgatóság Fülöpszállási Üzemvezetõsége lett. 1961 jú-
lius 17-én állt munkába, gyakornokként. 1966-ban - elõdje nyugdíjazása után - üzemveze-
tõnek nevezték ki. Átszervezések után kirendeltség-vezetõként dolgozott 1996 decem-
beréig, amikor nyugdíjba helyezték. Aktív évei során részt vett egy 2OkV-os kondenzátor-
telep létesítésében, majd üzemeltetésében. Közremûködött egy 35/20 kV-os, késõbb egy
120/20-kV-os állomás építésében, majd üzemeltetésében. Pozitív élményeket szerzett a fa-
luvillamosítás a tanyavillamosítás és a tanyai iskolák villamosítása során. 1961 óta tagja a
MEE.-nek, részt vett mind szakmai, mind kultúr munkájában. Nyugdíjas éveiben a pihenés
mellett kertészkedik. 

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Hazay István
1938-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 187/1961

Egyetemi tanulmányai idején már szakmai munkát végzett a Mikrohullámú Híradástechnikai
Tanszéken, illetve a Távközlési Kutatóintézetben. Friss diplomásként az MTA Mûszaki Fizikai
Kutatóintézetében, majd a Híradástechnikai Kutatóintézetben dolgozott. 1963-1989 között
a Magyar Postánál foglalkozott mûsorszóró rendszerek, majd mikrohullámú hálózatok fej-
lesztésével. 1964-65-ben részt vett a hazai kísérleti sztereo mûsorsugárzás, majd 1968-69-
ben a kísérleti színes televíziómûsor-sugárzás bevezetésének elõkészítésében és a mûholdas
távközlés hazai alkalmazásával kapcsolatos felmérõ tanulmányok kidolgozásában.1977-tõl a
polgári frekvenciagazdálkodás területén a mûsorszóró és egyéb rádiótávközlési hálózatok
tervezését végzõ osztályt vezette, majd 1985-tõl a polgári frekvenciagazdálkodás végrehaj-
tását irányította. 1989-ben megbízták a Postától függetlenné váló Frekvenciagazdálkodási In-
tézet megszervezésével, majd fõigazgatóként annak irányításával. Részt vett a távközlési, a
frekvenciagazdálkodási és a médiatörvény elõkészítésében. Számtalan nemzetközi fórumon,
elsõsorban az ITU tanulmányi bizottságaiban képviselte a Magyar Igazgatást. Több alkalom-
mal folytatott tanulmányokat az USA-ban a frekvenciagazdálkodás szabályozása és technikái
témakörben. 1993-ban felkérték az országnak az INTELSAT, INMARSAT és EUTELSAT nem-
zetközi mûholdas távközlési szervezetekhez való csatlakozása következtében ellátandó un.
aláírói feladatok megoldására kialakítandó HUNSAT Magyar Ûrtávközlési Koordinációs Egye-
sülés megszervezésére és vezetésére. 2002. december 31-ig a Hunsat Egyesülés vezérigaz-
gatójaként mûködött. Ebbéli minõségében részt vett a nemzetközi mûholdas szervezetek
szakértõi és vezetõ testületeinek munkájában. A nemzetközi mûholdas szervezetek privati-
zációjának befejeztével, 2002-ben nyugdíjba ment és megalapította a Média-Telekom Kutató,
Tervezõ és Tanácsadó Kft.-t. Jelenleg annak ügyvezetõje, vezetõ tervezõ és szakértõ a mû-
sorszóró és vezetéknélküli távközlés területén. Hat éven át tagja volt a Távközlési Mérnöki
Minõsítõ Bizottságnak, különbözõ megbízások alapján részt vett a médiaszabályzás elõkészí-
tési munkálataiban, a televízió digitális átállásának elõkészítésében, az ORTT Alkalmazott
Kommunikációtudományi Intézetének kutatásaiban, frekvenciagazdálkodási stratégiai kérdé-
sek elemzésében. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el érté-
kes mérnöki tevékenységét.
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Hegyi Lajos
1936-ban született Veszprémben 

Villamosmérnöki oklevelének száma: 332/1961

Az egyetemi tanulmányainak befejezése után egy elektronikus mûszergyárban (EMG) vál-
lalt munkát, ahol gyártási és gyártmányfejlesztési témakörben szerzett ismereteket. 1962-
ben a NEVIKI kutatóintézetbe nyert felvételt. Itt egy rövid ideig pneumatikus - villamos jel-
átalakítók fejlesztésével foglalkozott, majd a "Vegyipari folyamatokat felügyelõ rendszerek"
témával foglalkozó csoport vezetõje lett. A csoport ipari megbízásokra, konkrét ipari folya-
matok felügyeletére és vezérlésére fejlesztett, gyártott és telepített egyedi berendezéseket.
(pl.: vegyiparban: Péti Nitrogén Mûvek, Borsodi Vegyi Kombinát, olajiparban: Százhalom-
batta, alföldi és dunántúli létesítmények területén). 1977-ben a TEXELEKTRO Ipari Szö-
vetkezetben vállalt állást, ahová átadásra került a Kutató Intézetbõl az általa vitt téma. A
következõ évben az elektronikával foglalkozó üzem vezetõje lett. Az üzem tovább folytat-
ta az egyedi ipari jelzõ, vezérlõ berendezések tervezését, kivitelezését és telepítését. 1982-
ben vezetésével a Szövetkezetbõl kivált az ipari folyamatvezérléssel foglalkozók egy cso-
portja és egy Gazdasági Társaságban (TUNIV GT) folytatta a tevékenységét mint mûszaki
osztályvezetõ. Kidolgoztak egy saját fejlesztésû mikroprocesszoros rendszert és ennek fel-
használásával folytatták, fõleg olajipar területén, az egyedi berendezések tervezését, gyár-
tását és telepítését. 1984-ben megalakította az Olaj- és Gázipari Mûszer Elektronika Kis-
szövetkezetet, amelynek elnöke lett. A Kisszövetkezetben olajipari egyedi berendezések
tervezésében és telepítésében vett részt. 1986-ban megalapította a BIMEX Mérnöki Iroda
Szövetkezetet, amelynek elnöke lett. A BIMEX-ben egyedi PLC-s ipari folyamatirányító, PC-
s folyamat megjelenítõ és adatfeldolgozó berendezések tervezésével, kivitelezésével foglal-
kozott (olajipar, vízmûvek). 1996-tól tovább dolgozó nyugdíjas.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Heszberger Antal Miklós
Állami Díjas 

1936-ban született Budapesten
Villamosmérnöki oklevelének száma: 110/1961

Pályafutása szinte mindvégig a Távközlési Kutató Intézethez kötõdik, ahol 1960-tól a sok-
csatornás átviteltechnikai berendezések kutatás-fejlesztésének tevékeny részese. A polgá-
ri alkalmazásokon túl elsõsorban a speciális célú fejlesztések irányítója a tudományos osz-
tályvezetõtõl a tudományos fõmérnöki majd igazgatói beosztásig bezárólag a
kutatóintézeti hierarchia minden szintjét bejárva. Szakmai tapasztalatait a japán Anritsu és
a Nippon Electric Co. (1985) valamint az amerikai GTE cégnél (1991) gyarapította. Tudo-
mányos tevékenységét számos nemzetközi szinten elismert hírközléselméleti publikáció,
szakmai tevékenységének sikerét kiváló feltalálói címmel honorált számos szabadalom,
majd az 1985-ben kapott Állami Díj fémjelzi. 1970-75 között rektori megbízás alapján az
Állami Vizsgabizottság tagja. 1972 és 1983 között a CCITT XV. és "Spec.C" Tanulmányi Bi-
zottságaiban a TKI képviselõje. A 80-as években elindított és jelentõs devizabevételt hozó
speciális mûholdas kommunikációs eszközök kutatás-fejlesztésének tapasztalatai és sike-
rei alapján, nemzetközi együttmûködést szervezve 1990-ben megalapította a ma már pi-
acvezetõként mûködõ, mûholdas VSAT kommunikációs szolgáltatói tevékenységet folyta-
tó Hungaro Digitel Kft-t. Közel 40 évi szolgálat után, nyugdíjba vonulása óta a Budapesti
Mérnöki Kamara által nyújtott jogosultság alapján szakértõi és vezetõ tervezõi minõségé-
ben mai is aktív.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Ho Xuan Than
a mûszaki tudományok kandidátusa

1933-ban született Quang Triben 
Villamosmérnöki oklevelének száma: 215/1961

1962-1965: A Gépfejlesztõ Intézetben (HaNoiban) dolgozott mint villamosmérnök, ahol a
következõ szakmai munkákat végezte el:- AgNi ötvözetû érintkezõk próbatípusú gyártá-
sát, és különbözõ vízállomások számára ellátandó kisfeszültségû villamos készülékek ter-
vezését ill. megválasztását. 1966-1971: A Villamos Ipari Kutató Intézetnek (VKI-nek) Dr.
Mocsáry József, a tudományok kandidátusa, tudományos fõosztályvezetõ vezette IV. Labo-
ratóriumában dolgozott mint aspiráns Dr. Néveri István, a tudományok kandidátusa, tudo-
mányos osztályvezetõ vezetése alatt. A Kohó- Gépipari Minisztérium és a VKI közötti Y-
12280/68.VIII.30. számú szerzõdés alapján Dr. Néveri István aspiránsvezetõjének
megbízásából, a Ganz K.K. gyára által gyártott, trópusi kivitelû VMK-16 és VMK-25 mág-
neskapcsolókat az alábbi háromféle klíma típusú viszony mellett vizsgálta (Dobis Ferenc
felsõfokú szaktechnikus együttmûködésével):normális klímaviszonyok mellett, mestersé-
ges nedves meleg klímaviszonyok mellett, természetes nedves trópusi klímaviszonyokat
megközelítõ viszonyok között (a Dorogi Szénbányák 17-es aknájában kb. 22,5°C környe-
zeti hõfok és kb. 88% relatív légnedvesség mellett). A vizsgálatok és kísérletek eredmé-
nyeit a "Kisfeszültségû kapcsolókészülékek nedves trópusi viszonyok között történõ üze-
mének vizsgálata" címû zárójelentésben mutatta be. 1971. Június 21-én a "Kisfeszültségû
mágneskapcsolók korszerû méretezésének néhány kérdése figyelembe véve a nedves tró-
pusi klímaviszonyok hatásait is" címû kandidátusi értekezést védte meg. 1972. május 29-
én a Budapesti Mûszaki Egyetem Rektora és a Villamosmérnöki Kar Dékánja által aláirt
1198. számú Mûszaki Doktornak oklevelét kapta meg a Mûszaki Doktorrá való avatási ün-
nepség után. (1973-1983: Gépipari Kutató Intézetben (HaNoiban) dolgozott mint tudo-
mányos osztályvezetõ és késõbbiekben (1977-1983 között) az Intézet Igazgatóhelyette-
se. Szaktudományos tevékenységei voltak:- villamos laboratórium létrehozása és
vezetése,- hazai gyártmányú villamos készülékek vizsgálata.- BaO ötvözetû ferritek próba-
típusú gyártása (kis traktorhoz alkalmazandó generátor pólusainak kikészítésére). 1984-
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1993: A Hó Chi Minh Mûszaki Pedagógia Egyetemen mûködött, mint Villamos Készülékek
tantárgy elõadója, és Rektorhelyettes (1987-1993 között). Szakmai Publikációk: 1) Villa-
mos Anyagok címû könyv Szerzõi: Nguyen Xuan Phu (Fõszerkesztõ), Hó Xuan Thanh Ki-
adó: Tudomány & Technológia, HaNoi, 1996 (elsõ kiadás), 2001 (másodkiadás). 2) Villa-
mos Készülékek címû tankönyv Szerzõi: Xua Thanh, Pham Xuan Hó Kiadó: HoChiMinh City
Állami Egyetem, 2010.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Horváth István
1938-ban született Rumon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 317/1961

Elsõ munkahelye az Elektromos Mérõmûszer Szövetkezet volt, ahol elektromechanikus
mûszerek fejlesztése, tervezése volt a feladata. E téren a legjelentõsebb eredményének a
0,2% osztálypontosságú (Deprez) táblamûszereket tartja, a korábban szokásos 1,5 max.
1%-kal szemben. De ebben az idõben tervezte és vitte gyártásba az "UMAVO"-nak neve-
zett univerzális kézi mûszert is, mely hézagpótló volt abban az idõben a maga terén. 1967-
ben elhívták az Elektronika Átviteltechnikai Szövetkezetbe, ahol szintén elindította a fenti
táblamûszerek gyártását. Ez a változatosság idõszaka volt számára, mert az alumíniumol-
vasztó kemencétõl a fémfröccsöntõ gépen keresztül a szerszámokig mindent neki kellett
megtervezni, és gyártásukat levezetni, az embereket betanítani. Ezt követõen a cég új ter-
mékeinek kifejlesztésében vett részt. Ezek között volt pl. autoteszter, de fõképpen a vivõ-
frekvenciás, - késõbb PCM - átviteltechnikai berendezések üzemeltetéséhez nélkülözhetet-
len mérõmûszerek voltak. Ez utóbbiak képezték a Szövetkezet fõ profilját, és még ma is e
téren tevékenykednek, melynek ma is a saját fejlesztés az erõssége. Ebben az idõszakban
született több szabadalma, és került ki keze alól néhány sikeres termék. 1978-tól a Szö-
vetkezet fõmérnöke lett, és az ezzel járó feladatok, de elsõsorban a gyártásfejlesztés és a
gyártásirányítás volt a fõ feladata. Ennek az idõszaknak a legjelentõsebb eredménye két-
ség nélkül az új üzemház felépítése volt, melynek a technológiai terveit készített, és a be-
ruházói feladatokat irányította. Ezen túlmenõen az új üzemház adta lehetõségnek megfe-
lelõen technológiai fejlesztéseket végeztek: pl. az oldószeres festési technológia helyett
porszórást, fémmegmunkálás és az elektronikai alkatrész beültetés terén automatizálást
vezette be. Mindent összegezve, jó érzéssel töltötte el, hogy 2003-ban mûködõképes cé-
get hagyott az utódokra, mely a hozzá tartozott területeken még ma is lényegében változ-
tatás nélkül tevékenykedik. 

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Horváth Judit
1938-ban született Nyíregyházán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 8/1962

1962-ben szerzett Gyengeáramú villamosmérnöki oklevelet, 1961-1991 között a Mûszer-
ipari Kutató Intézetben dolgozott, 1961 - 1969 orvosi elektronikus készülékek tervezése
volt a feladata. 40.68 MHz diatermiás készülék tervezése, prototípus, sorozatgyártás,
részvétel a bemérésben. 1966-ban felsõfokú angol nyelvvizsgát tett, 1970-ben Szakmér-
nöki oklevelet szerzett. 1970-1979-ig feladata az analóg áramkörök (többek között komp-
lett tápegységek) számítógéppel segített tervezése (CAD), algoritmusok és programok fej-
lesztése. 1972-ben szerezte meg a Mûszaki doktorátust. 1974-ben német felsõfokú
nyelvvizsgát tett. 1980 -1991-ig szerelt analóg nyomtatott áramköri kártyák számítógép-
pel generált tesztprogramjait fejlesztette. Mérõkészülékek programrendszerének fejleszté-
se keretében eljárások/részprogramok kidolgozásában vett részt. Integrált áramkörök
gyártásellenõrzésében felhasznált analóg mérõautomaták szoftverfejlesztésében, algorit-
musok/részprogramok kidolgozásában vállalt feladatokat. 1991-1993 POTI mûszaki/gaz-
daságitanácsadó, 1993 - 1996 HTCC office manager, 1996 - 1999 HDT office manager.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. (PhD) Járdán Rafael Kálmán
c. egyetemi tanár, a mûszaki tudomány kandidátusa

1937-ben született Besenyõteleken
Villamosmérnöki oklevelének száma: 128/1961

1961-ben szerzett diplomát a BME Villamosmérnöki Karán, jeles eredménnyel. Az egye-
tem elvégzése után az MTA ösztöndíjasaként az MTA SzTAKI jogelõdjéhez, a BME Külön-
leges Villamosgépek Tanszékén mûködõ akadémiai kutató csoporthoz került tudományos
gyakornokként, majd 1963-tól tudományos munkatársként, 1976-tól 1991-ig tudomá-
nyos fõmunkatársként és tudományos csoportvezetõként dolgozott. Az irányításával tevé-
kenykedõ kutató csoport több kutatási témában ért el jelentõs eredményeket, amelyek si-
keres ipari termékekben realizálódtak, pl. ívhegesztõ gyártmánycsalád, szünetmentes
biztonsági áramforrás rendszerek, statikus frekvenciaváltó gyártmánycsalád. Ezeket a be-
rendezéseket a magyar ipar folyamatosan gyártotta és belõlük jelentõs termelési értéket
produkált. A statikus frekvenciaváltók és frekvenciaváltóról táplált villamos hajtások terén
számos új tudományos eredményt ért el, pl. elsõként talált megoldást az aszimmetrikusan
terhelt háromfázisú inverterek szimmetrikus kimenõfeszültségének biztosítására. 1975-
ben szerezte meg a "Mûszaki tudomány kandidátusa" fokozatot, és ennek alapján Egyete-
münktõl 1976-ban megkapta a "Dr. Techn." és 1998-ban a "PhD" fokozatot. 1991-tõl
1997-ig a holland tulajdonban lévõ Deltronic Kft. ügyvezetõ igazgatója volt. Irányításával
számos, nemzetközi sikert elért teljesítményelektronikai berendezés került kifejlesztésre
és gyártásba, pl. az Európa repülõterein megtalálható 400 Hz-es AC/AC konverterek. Eu-
rópai szabadalomként elfogadott találmánya alapján gyártottak Hollandiában hálózatkon-
dicionáló berendezéseket és referencia feszültségforrásokat. 1997-tõl a BME Automatizá-
lási és Alkalmazott Informatikai Tanszékén dolgozik, 2001-tõl egyetemi docensként,
2011-ben megkapta a címzetes egyetemi tanár címet. A teljesítményelektronika területén
két egyetemi jegyzetet írt és több mint 100 szakirodalmi publikációja jelent meg fõként
nemzetközi folyóiratokban, konferencia kiadványokban, ezekre összesen több mint 120
független hivatkozás történt. Találmányainak száma 19, részben társfeltalálókkal. Ezek
döntõ többsége ipari megvalósításra került. Több külföldi egyetemen és kutatóhelyen vett
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részt kutató-oktató munkában, ahol összesen mintegy 2 évet töltött. (Torontó, Manches-
ter, Stockholm) és számos egyetemen, tudományos konferencián tartott elõadásokat.

Munkásságának elismeréseként megkapta az Akadémiai Díj II. fokozatát, a Kiváló Feltalá-
ló Kitüntetés arany fokozatát (4 alkalommal), az Akadémiai Szabadalmi Nívódíjat (2003),
a MEE Nívódíjat, az MTA SzTAKI Intézeti Díj I. fokozatát 3 alkalommal, a Széchenyi István
Ösztöndíjat (2001).

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Judik Mihály
1934-ben született Kiskirályságon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 282/1960

Okleveles villamos- és gazdasági mérnök. Villamosmérnöki diplomáját 1960-ban szerezte.
5 évig a Villamosgép és Kábelgyár próbatermi mérnöke, majd Autóvillamossági laborveze-
tõ. Az Ipari Mûszergyár Iklad számítási iroda vezetõje 7 éven keresztül. Késõbb a Mûszer-
készítõ Vállalat fõkonstruktõre. A Generál Közös Vállalatnál termelési osztályvezetõ. 24
évig a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola adjunktusa, majd nyugalmazott docense. Idõköz-
ben gazdasági mérnök diplomát (1977) és Egyetemi doktori címet szerzett. A Mûszaki
Egyetemen tanított 16 éven keresztül, mint óraadó tanár. 1994-ben a Kandó Kálmán Mû-
szaki Fõiskoláról vonult nyugdíjba. Ma is dolgozik mint Mérnök kamarai tag, tervezõ,sza-
kértõ és felülvizsgáló.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Kalmár Gyula
1938-ban született Pélyen

Villamosmérnöki oklevelének száma: 212/1961

Munkahelyei és beosztásai: 1961 - Borsodi Hõerõmû Vállalat Villamos Osztály, beosztott
mérnök; 1964-1970 között a Magyar Villamos Mûvek Tröszt Termelési Igazgatóság Villa-
mos Osztályán önálló mérnök; 1970-1974-ig a Borsodi Hõerõmû Vállalat Villamos Fenn-
tartási Üzemében üzemvezetõ. 1974-tõl 1985-ig az Erõmû Beruházási Vállalat Paksi
Atomerõmû Létesítményi Fõmérnökségénél mûszaki ellenõr, Villamos és Irányítástechnikai
Kirendeltség vezetõje. 1985-2001-ig (nyugdíjazásáig) a Paksi Atomerõmû Vállalat/Rész-
vénytársaságnál elõször önálló mérnök, majd vezetõ mérnök, fõtechnológus, osztályveze-
tõ. Továbbképzések: 1966 - Nehézipari szakmai anyaggal bõvített orosz középfokú nyelv-
vizsga az ELTE Idegennyelvi Továbbképzõ Lektorátusán; 1976 - Atomerõmû szakmérnöki
oklevél a BME Gépészmérnöki Karon.

Munkássága elismeréseként Kiváló Újító bronz fokozatot, Kiváló Munkáért kitüntetést,
Atomerõmû építéséért Emlékplakettet, Magyar Villamosenergia-ipar Megújításáért Emlék-
érmet, ZEUSZ díjat, vállalati szintû kitüntetést több alkalommal kapott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Kalmár Mária
1938-ban született Jászapátiban

Villamosmérnöki oklevelének száma: 276/1961

A mûszer és finommechanika szakon való végzés után a Dunai Vasmûben kezdett dolgoz-
ni. A Vállalat kohászati berendezéseinek megismerése után az Energiaszolgáltató Gyáregy-
ség Mûszer és Automatika Üzemébe került. Itt a kohászatban alkalmazott mûszerek-jó-
részt speciálisak- mûködésével foglalkozott. Több éven keresztül részt vett a kohók, az
acélmû, a hengermûvek mûszerparkjának modernizálásában. Az addig még nem alkalma-
zott, legújabban megjelent nyugati gázelemzõ mûszerek, kohászati folyamatok ellenõrzé-
sébe, szabályzásába való beillesztésében eredményesen vett részt. A gázelemzõ készülé-
kek gyakorlati kezeléséhez, ellenõrzéséhez, ismertetõ és kezelési kézikönyvet állított
össze. Ezt a könyvet használták a szakmunkás továbbképzésben és a szakképzõ iskolában
is. A képzéseken több éven át oktatott. Ekkor kapta meg a Kiváló Ifjú Mérnök kitüntetést.
1973-ban a Vállalati Fõenergetikus szervezetében megbízást kapott az Energia elszámoló
csoport vezetésére. A csoport feladata a vásárolt, termelt és felhasznált - a mérõmûszerek
által mért- energiahordozók mennyiségének rögzítése, vállalati szintû összesítése, az idõ-
szakos vállalati energiamérlegek, és a felhasználási tervek elkészítése, kapcsolattartás a
minisztériumi és az országos energiafelügyeleti hivatalokkal. A vállalati energia elszámo-
lást, a terv és a mérlegkészítést számítógépes feldolgozásra, archiválásra alkalmas rend-
szerbe dolgozta át. Az számítógépes elszámolás lehetõvé tette, hogy a Vállalat energiafor-
galmát folyamatosan nyomon lehetett követni. 1973-ban Rendszerszervezõ szak-
képzettséget szerzett.

Eredményes munkáját 4 alkalommal Kiváló Dolgozó kitüntetéssel ismerték el.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Kaposvári Kálmán
1921-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 243/1958

1941-tõl az AEG-UNIO (Bp) termékeinek mûszaki értékesítõje, majd a Magyar Általános
Kõszénbánya (Bp) vidéki nagyfeszültségû villamoshálózat tervezõje, és mûszaki elõadója
lett. Sorkatonai szolgálata alatt Kassán híradástechnikát tanított. A háború után kezdõdõ
hadifogsága idején - sok egyéb munkája mellett - készülék-javító, gépkezelõi oktatást tar-
tott Sztálingrádban. 1948-ban tért haza. 1948-tól a csepeli WM Erõmûvében világítás-, és
villamos-hálózat tervezõ, ugyanitt 1951-tõI üzemvezetõ lett. A gyár üzemi-, és térvilágítá-
sát, erõátviteli hálózatát, sok kis trafó-állomását tervezte meg és egységesítették, újakat
is létesíttettek. A gyár kézi telefon-központját tervei szerint bõvítették, majd automatizál-
ták, új hálózatot építettek. Üzemek, villamos kemencék, daruk, gyártó berendezések áram-
ellátás korszerûsítését, mûszerezését végezték, új gyárak, üzemek villamos hálózatát sze-
relték. Átépítették a gyári vasútüzem világítását, jelzõ berendezéseit. Emellett tanított,
tanult. 1958-1963 között a KGM Erõsáramú Igazgatóságának iparági fõmérnöke volt. Vil-
lamos-ipari gyárak, kutató intézmények irányítását látta el. A profiltisztítás, a vidéki ipar
fejlesztése után ipari nagyvállalatokat szerveztek. 1964-tõl az EVIG kereskedelmi igazga-
tójává nevezték ki. Értékesítést, anyagellátást, piackutatást irányított. Célja: a vidéki ipar
fejlesztése, és a belföld mellett, mindkét-irányú exportunk többszörösére növelése. Ez - a
Transelektro-val együttmûködve - sikerült. Közben a csehszlovák-magyar villamos-ipari
együttmûködés magyar vezetõje (1962- 82), a KGM kutatás-fejlesztési tanácsának mun-
katársa (1963-65), a METESZ, az MEE, az SZVTT, az ETE tagja, és Csepelen 1964-töl a
NEB tagja, 1982-tõl elnökhelyettese volt. 1981-ben ment nyugdíjba. Azóta sok más kö-
zösség dísz-, tiszteletbeli-, vagy tényleges elnöke lett. Számos szakcikke, tanulmánya je-
lent meg újságokban, folyóiratokban. A Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola 100 éves jubileu-
mára Emlékeink címû összefoglalást készített.

Munkásságát számos oklevéllel, jelvénnyel, pályadíjjal, plakettel, a Munka érdemrend
bronz és ezüst fokozatával ismerték el.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Kele Antal
1937-ben született Furtán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 268/1961

1961. június elsején hivatásos tiszti állományba vették és elõléptették fõhadnaggyá. 1961.
szeptembertõl a honi légvédelem kiválasztott tiszti állományának felkészítésében vett
részt, matematika, fizika, elektrotechnikai ismeretek terén. 1961 decemberétõl részt vett
a légvédelmi rakéta ismeretek és alkalmazások elsajátítására szervezett oktatásban. 1962.
július 1.-vel kinevezték a miskolci 105. honi légvédelmi tüzérezred javítószolgálatához be-
osztott mérnöknek. 1980-ig az ezrednél töltött be különbözõ mûszaki beosztásokat, alap-
vetõen a honi légvédelmi rakétatechnika üzemeltetésével, az állomány kiképzésével, az esz-
közök javításával illetve ezek szervezésével foglalkozott. Kezdettõl fogva rendszeresen
részt kellett vennie a szakmai továbbképzéseken, melyek jó része a BME mérnöktovább-
képzõ programjában való részvételt jelentette. Kifejezett mûszaki továbbképzést jelentett
a Szovjetunió Minszki Légvédelmi Rakétamérnök képzõ Intézetben végzett egy éves nap-
pali képzés, ahol "légvédelmi rakéta elektronikai rendszerek szakmérnöke" képesítést szer-
zett. 1981-tõl a gyakorlati tapasztalatok azt mutatták, hogy az eredményes katonai pa-
rancsnoki munkához elengedhetetlenek a magas szintû mûszaki ismeretek. 1982-
1985-ben a védelmi stratégiában egyre kisebb szerepet kapott a földi légvédelem és sor-
ban szüntették meg a honi légvédelmi rakéta bázisokat. Várhatóan ez a sors várt az ez-
redre is, ahol szolgált, ezért amikor felajánlották a B.A.Z. Megyei Polgári Védelem törzspa-
rancsnoki beosztását, elfogadta azt. 1986-ban ezredessé léptettek elõ. Az új beosztásá-
ban, 1986 májusában Moszkvába küldték három hónapos felkészítésre, ahol elsõsorban a
csernobili tapasztalatok feldolgozása volt a téma. 1990-ben, a polgári védelmet átszervez-
ték, a katonai irányítását megszüntették. A HM Hátországvédelmi Parancsnokságra, Bu-
dapestre vezényelték, mint beosztás nélküli tisztet, ahol alkalmi számítástechnikai fejlesz-
tési feladatokat látott el. A nyugdíjkorhatár elérésével 1992. február 1-el nyugállományba
helyezték. 1992 márciusától elõbb Szikszón, majd Miskolcon Kórházban fõállásban infor-
matikai feladatokat látott el, mely kiterjedt az orvostechnikai eszközök alkalmazásának be-
vezetésére, üzemeltetésére, az akkor megvalósított betegnyilvántartás megszervezésére,
az egészségügyi állomány képzésére. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozá-
sával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Dr. (PhD) Kellényi Lóránd
1931-ben született Pécsett

Villamosmérnöki oklevelének száma: 280/1961

1956-1995 MTA Tudományos segédmunkatárs, munkatárs, fõmunkatárs, tanácsadó.
1969-1995 között, éves ciklusokban kutatóként a Bristol Burden Neurological Instistut-
ban és az Örmény Tudományos Akadémia Orbeli Intézetében dolgozott. Nyugdíjazása óta
1995-tõl a Bristol UNIV. Electro Diagnosis egységében, periodikusan vendégprofesszor-
ként alkalmazták. Érdeklõdési terület: Biofizika, Elektorfiziológia, Agykutatás fizikája. Kog-
nitív folyamatok és kiváltott válaszok analízise, Parkinson kór elektrodiagnosztikája, Tele-
metria, Elektrokémia. Tevékenység: 1962-68 SZU. KGST-keretében a hazai orvosi mûszer-
gyártás szervezésében mûszaki-orvosbiológus szakértõként vett részt. Az elsõ hazai átla-
goló számítógép rendszert készítette a KFKI NK 103 csöves analizátorából. Bristolban fej-
lesztette a Parkinsonos agy-mûtétek lokalizációs készülékét. Elkészítette a hazai elsõ ob-
jektív BERA agytörzsi-kiváltott válaszokkal a hallórendszert vizsgáló huzalozott programú
számítógépét. Új vizsgáló eljárást fejlesztett a szívmûtéteket esetlegesen követõ kognitív
agykárosodások objektív vizsgálatára. 

Munkássága elismeréseként megkapta a Kiváló újító ezüst és arany, az MTA Munkaérdem-
rend ezüst és arany fokozatát, valamint a POTE AOK Pro Universitate ezüst oklevelét

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.

– 105 –



Kerényi László
1938-ban született Debrecenben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 275/1961

1961 márciusától elõbb heti 18 órában, július 1-tõl fõállásban dolgozott az MTA Közpon-
ti Fizikai Kutató Intézetében. Az Elektronikus Fõosztály Elektromos Kísérleti Mûszergyár-
tó Üzemében (EKMÜ) kezdett és többszöri átszervezés után a Mérés és Számítástechni-
kai Kutató Intézetbõl ment nyugdíjba 1996 végén, mindvégig azonos telephelyen
dolgozva. 1968-ig a kísérleti reaktorhoz szükséges mûszerek fejlesztésében vett részt
(szélessávú erõsítõ, higanykapcsolós impulzusgenerátor, neutronfizikai amplitúdó és idõ-
analizátorok). Ezután kezdték el a TPA számítógépcsalád fejlesztését és 1972-tõl ezek ipa-
ri felhasználásában tevékenykedett. Fõbb munkáik: Dunamenti Hõerõmû, Tiszai Erõmû
blokkjainak (10 db) mérés-adatgyûjtõ rendszerei, Gáz és Olajszállító Vállalat öt alközpont-
ja, Adria kõolaj vezeték felügyeleti rendszere, a százhalombattai és leninvárosi olajfinomí-
tók vasúti ponttöltõ rendszerei, a Budapesti Levegõtisztasági Bizottság méréseinek szá-
mítógépes adatgyûjtése, DÉMÁSZ és ÉMÁSZ áramszolgáltatók villamos elosztó
rendszereinek telemetrizálása és a Paksi Atomerõmû tréning szimulátorának megvalósítá-
sa.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Komesz Mátyás
1938-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 170/1961

1961-ben, a villamosmérnöki diploma átvételekor már volt egy kis rálátása a magyarországi
televízió adástechnikára, mivel 1958-tól - már az egyetemi idõszak alatt is heti 18 órában -
a Posta Rádió- és Tévémûszaki Igazgatóságon dolgozott a tv-adástechnika területén a buda-
pesti, a kabhegyi és a tokaji tv-adókban. 1963-ig a Mûszaki Osztály munkatársaként részt
vett az országos tv-adóhálózat és az ahhoz kapcsolódó mikrohullámú lánc kifejlesztésében.
Izgalmas idõszak volt ez. Az egyetemi évek alatt nagyszerû tanárok (Sváb János, Simonyi
Károly, Géher Károly, Barát Zoltán és a többiek) látták el õket a szakmán is túlmutató útra-
valóval. A magyar televízió hálózat üzemeltetetése és üzembe helyezése pedig a megbízható-
ság, a kiforrott konstrukciók, az üzemeltetésnél elengedhetetlen gyors cselekvés irányában
nyitottak új távlatokat. Rövid "kirándulása" az orvosi elektronika területére (1963-64, Mû-
szeripari Kutató Intézet) a kutatás és a konstrukció terén hozott életre szóló tapasztalato-
kat. Mûszaki felkészültsége és gyakorlata igen jó alapnak bizonyult mindehhez. 1969-tõl
1979-ig lelkipásztori szolgálatban állt különbözõ plébániákon. 1979-ben - három év buda-
pesti plébánosi szolgálat után - megházasodott, és visszaért a mûszaki pályára. Az akkor már
nagy sebességre kapcsolt számítástechnika kihívásával nézett szembe, amelyben nagy segít-
séget jelentett az 1984-ben a BME-n megszerzett Számítástechnikai Szakmérnöki diploma.
Néhány év számítástechnikai üzemeltetés után (Posta Számítástechnikai és Szervezési Inté-
zet 1980-85) ezzel fölvértezve tudott bekapcsolódni a kõolaj bányászatban használt bánya-
gyutacsok technológiájának fejlesztésébe. Ennek keretében célmûszereket és mérõ-automa-
tákat tervezett és készített el, továbbá a mérések lefolytatásához és kiértékeléséhez készített
számítógépes programokat és eljárásokat. (Chinoin, valamint Vegyi- és Robbanóanyagipari
Felügyelet 1985-92). Gyümölcsözõen hasznosította a Budapesti Mûszaki Egyetemen induló
mûszaki pályája látókörét és tapasztalatait, ami a realitások nagyfokú tiszteletében is jelent-
kezik, és amit igen nagyra értékel. Igazán hálás tehát a BME alapos, magas színvonalú, a
szakmai részeket az élet, sõt a kultúra egésze felé kitágító és lelkesítõ felkészítéséért, vala-
mint továbbképzéseiért. Az egyetemi évek alatt kiépült barátságok pedig mind a mai napig
komoly és el nem hanyagolható támaszt jelentenek. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma
adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Kósa Gyõzõ
1935-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 227/1961

Középiskolai tanulmányait a Kandó Kálmán Híradásipari Technikumban végezte. 1954-ben
fejezte be technikumi tanulmányait és szerzett technikusi oklevelet jeles eredménnyel. A
technikum elvégzése után elsõ munkahelye a Finommechanikai Vállalatnál volt, ahol tech-
nikusként dolgozott az elektromos laborban. Ezután a BME Villamosmérnöki Kar nappali
tagozatán folytatta tanulmányait és 1961-ben szerzett villamosmérnöki diplomát híradás-
technikai szakon, jó eredménnyel. Az egyetem elvégzése után az FMV-ben a fejlesztés te-
rületén dolgozott különbözõ beosztásokban nyugdíjba vonulásáig. Munkája során stabil,
mobil, és hordozható URH rádióberendezések, mikrohullámú gerinchálózati sokcsatornás
berendezések fejlesztésében és gyártás-bevezetésében vett részt. 1977-ben elvégezte a
BME Villamosmérnöki Kar Rádió Híradástechnika Szakmérnöki szakát és jó eredménnyel
diplomázott. Munkája során 1961-1971-ig fejlesztõmérnökként, 1971-tõl 1982-ig cso-
portvezetõként, 1982-1985-ig vezetõ fejlesztõként, 1985-1990-ig osztályvezetõként,
1990-1993-ig megbízott fõkonstruktõrként, 1993-1995-ig a HM RADAR Rt. Budapesti
Telephely fõmérnöki beosztásában tevékenykedett nyugdíjazásáig.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Kovács Erzsébet
1938-ban született Újkécskén

Villamosmérnöki oklevelének száma: 190/1961

Erõsáramú szakon Villamos Mûvek tagozaton az Erõmû Tröszt ösztöndíjasaként végzett.
Diplomavédés után az Erõmû Tröszt erõmûvi és alállomási gyakorlat megszerzésére - egy
évre - a Tiszapalkonyai Erõmûbe küldte. 1962 októberében visszatért az Erõmû Trösztbe
(ekkor már Magyar Villamos Mûvek Tröszt). Az Országos Villamos Relévédelem-Automati-
ka és Mérés Szolgálatához. Ott az országos alaphálózat védelem-automatika berendezése-
ivel foglalkozott (üzembe helyezés, karbantartás, üzemzavarok kiértékelése, stb.). 1972-
tõl az ERÕTERV tervezõ mérnöke. Ebben az idõben jelentõsen bõvül az alaphálózat, 400
kV-os csatlakozásokkal is. Tervezési területe: az új hálózatok védelem-automatikai. Részt
vesz az Országos 750/400 kV-os kapcsolat védelem-automatika terveinek készítésében, a
750 kV-os távvezeték szovjet fél által készített terveinek honosításában. 1992 óta nyug-
díjas. 1995-ig az Erõtervnél nyugdíjasként megbízással dolgozott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Kovács Gábor
1938-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 118/1961

Munkahelyek, szakmai állomások: 1961-70 majd 1977-82 aMagyar Posta - Postavezér-
igazgatóság, 1961-65 Posta Rádió és TV Mûszaki Igazgatóság (mérnök, csoportvezetõ),
1967-70 Postavezérigazgatóság Fejlesztési Fõosztály (TV mûsorszórás és mikrohullámú
hálózatok); 1977-82 Postavezérigazgatóság Frekvenciagazdálkodási Ügyosztályvezetõ,
(mûsorszórás és egyéb rádiós szolgálatok); 1967-70 Budapesti Mûszaki Egyetem (tudo-
mányos munkatárs, részidõben), színes televízió szabvány és berendezés fejlesztés. 1965-
1967-ben a Magyar Posta kiküldetésében, Kubában az Instituto Osvaldo Herrera, Havan-
na, távközlési fõiskolán elõadó (szaktárgyak: W mûsorszórás és mikrohullámú technika)
1970-77 majd 1982-2006 a Nemzetközi Távközlési Egyesület (Genf-Svájc). 1970-77 a
Nemzetközi Távközlési Egyesületben elõbb tervezõ mérnök, majd 1982-90 Ügyosztályve-
zetõ, NI. 1990-98 között Fõosztályvezetõ az ûrtávközlési fõosztályon. 1998-2006 között
a Nemzetközi Rádió-szabályzati Bizottság (RRB - Genf) választott tagja; idõközben Hírköz-
lési Fõfelügyelet (HIF/NHH, Budapest) Elnöki Tanácsadó Testület tagja, illetve szakértõje.
A fent felsorolt szervezeti egységek munkájának szervezése és irányítása, ill. az e terüle-
tekkel kapcsolatos ITU Értekezletek határozatainak végrehajtása volt a feladata. Az ITU ál-
tal szervezett Rádió-Világértekezletek munkájának elõkészítése, szervezése, ill. részvétel
mint: Mûszaki Bizottsági elnök (WARC-1978), magyar CCIR delegáció vezetõje (1978-as
Kyoto), Világértekezletek bizottsági titkára (WARCs, 1983 és 1997 között), részvétel az
ITU-R (CCIR) Tanulmányi Bizottságainak munkájában (mint magyar képviselõ ill. mint ITU
reprezentáns), ITU frekvenciagazdálkodási szemináriumainak elõadója, illetve szervezõje
(1974 -1996), az ITU képviselõje "Az ûr békés felhasználása" ENSZ Bizottság munkájában
(UN Committee on Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS)) 1991 és 1997 között (New
York, ill. Bécs). A magyar távközlési igazgatás részérõl több közép-európai frekvenciagaz-
dálkodási egyezmény elõkészítése és egyeztetése fûzõdik nevéhez; az ITU képviseletében
tárgyalásvezetõ az EU, és más regionális szervezetekkel történt egyeztetéseken, konferen-
ciákon (Budapest 1999). Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismer-
te el értékes mérnöki tevékenységét.
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Kovács Gergely
1929-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 143/1961

A Budapesti Mûszaki Egyetem által szervezett mûszaki rajzolói tanfolyam elvégzése után,
1954-ben a Szerelõipari Tervezõ Vállalatnál helyezkedett el. Szerkesztõi munkát végzett,
majd egyetemi tanulmányai megkezdésével az ipari vállalatok bõvítésével összefüggõ villa-
mos-energia ellátás tervezését látta el, transzformátor állomások, kisfeszültségi kábelhá-
lózatok tervezési és mûszaki ellenõri munkáját, ez utóbbi keretében foglalkozott a papír-
ipar egyik nagy teljesítésû, 3 kV-os motorja indítási problémáival. A Berlini fal megépülése
után, 9 hónapon át dolgozott Halléban, ahol kis és középfeszültségû ipari hálózatok védel-
mével összefüggõ tervezéseket fejezett be. Kiemelkedõen szép feladat volt számára a Ká-
belgyár /Feltén /új csarnokában próbaterem tervezése 90 kV-ig az új gyártású, alumínium
köpenyû kábelek és más vezetékek számára. 1970-ben a tervezõ vállalati munkát - német
és angol nyelvtudás birtokában - külkereskedelmi munkára cserélte fel a Technoimpexnél.
A papíripari nagyberuházásokhoz kapcsolódó gépi berendezések importja, a villamos ener-
gia egyeztetése a hazai ellátó hálózatokkal, a papírgyártás folyamatainak számítógépes
megismerése bár nem kifejezetten villamosmérnöki feladatokat adtak, de fontos mérnöki
ismereteket kívántak meg: a különféle technológiák megismerése mellett jártasságot a
pénzügyekben, a nemzetközi jogban, a légi szállításban (pl. nagy kiterjedésû mezõgazda-
sági területek permetezéséhez helikopterek szállítása az Amerikai Egyesült Államokból,
vagy lízing ügyletek megkötése az utasszállító repülõgépek típus váltásához). Mérnöki
képzettsége és nyelvtudása egész életére meghatározó volt. 

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Kozma Ferenc
1938-ban született Debrecenben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 145/1961

1982-1984 tanulmányokat folytatott a BME Gépészmérnöki Kar, Gépipari Gazdasági Mér-
nök Szakán 1961-1969 között a Magyar Gördülõcsapágy Mûvek debreceni gyárában dol-
gozott, az Energia Osztályon. Szakterülete az energiagazdálkodási feladatok, kemence-ter-
vezés, indukciós hevítõ berendezések üzemeltetése, tervezése, kivitelezése. 1969-1994-ig
az Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet, Ipari Hõtechnikai Osztályán,
majd az Üzemi Erõátviteli Osztályon volt osztályvezetõ Szakterülete az ipari kemencék és
hõfejlesztõk vizsgálata, ez egyes engergiahordozó-féleségekkel és berendezésekkel kap-
csolatos - energiagazdalkodást érintõ - elemzõ tanulmányok keszítése; villamosenergia ter-
mikus célra történõ felhasználásával, illetve egyéb energiahordozók engedélyezésével kap-
csolatos feladatok. 1994-et követõen a magánszférában helyezkedett el, a szakterületébe
tartozó körben tanácsadó és tervezõi feladatokat látott el mûszaki berendezéseket gyártó
és forgalmazó cégek részére. Tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Energiagazdálko-
dási Tudományos Egyesületének.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Kuburczik László
1934-ben született Ózdon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 330/1961

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Kuti László
1933-ban született Letenyén

Villamosmérnöki oklevelének száma: 106/1960

Mérnöki pályáját a Klement Gottwald Villamosgépgyárban kezdte 1960-ban. 1961-tõl a
Bláthy Ottó Erõsáramú Ipari Technikumban tanított. 1963-tól a Felsõfokú Vilamosgépipari
Technikum, majd a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskola tanára lett, ahol Villamos gépek és Vil-
lamos méréstechnika tantárgyakat oktatott. 1975-ben egyetemi doktori címet szerzett.
Témája: "Pólusamplitúdó-modulációs aszinkron motorok tekercselésének elmélete". A ki-
fejlesztett aszinkron-gépeket Szabadkán (az akkori Jugoszlávia) a Sever Villamosgépgyár-
ban sorozatban gyártották. Több mûszaki könyvnek (fõleg tankönyvnek) és cikknek volt a
szerzõje. Szakmai-irodalmi tevékenységét 1976-ban a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
nívódíjjal ismerte el. 1983-tól a Medicor Mûvekben röngentechnika-elektronikával foglal-
kozott. 1986-tól 1990-ig Algériában (Tiaret nevû városban) Villamos gépek és Villamos
méréstechnika tantárgyakat oktatott francia nyelven. Nyugállományba vonulásának éve:
1993.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Lelovics György
1938-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 174/1961

A diploma megszerzése után a Villamos Energetikai Kutató Intézetben (VILLENKI) helyez-
kedett el. Munkába lépése után részt vett az elsõ honi zárlati próbaállomás tervezésében
és kivitelezésében. Közben egy másik patinás kutatóintézettel egyesültek. A fõ profil nem
változott, az új név Villamos Energiaipari Kutató Intézet (VEIKI) lett. Tudományos fõmun-
katárs címet kapott, és mint vezetõ kutató, ipari megbízásokat teljesített egyre gyakrab-
ban. A különleges eredményeket konferenciákon ismertette (Berlin, Prága, Moszkva). Kö-
zépfeszültségû megszakítók gáznemû vagy folyadék oltóközegében terjedõ zárlati hatások
nyomáshullámainak újszerû méréstechnikáját fejlesztette ki külsõ sugárzás regisztrálásá-
val. A sorozat kísérletekben a különbözõ típusú megszakítókra jellemzõ egyedi paraméte-
reket állapította meg, amelyeknél matematikai statisztikai kiértékelést is végzett. Speciá-
lis kutatási területe a tekercselt szerkezetek zárlati szilárdsági vizsgálata lett. Real-time
üzemmódban mûködõ hibadetektálási módszert dolgozott ki. A többfázisú zárlatkorláto-
zó fojtótekercsekben olyan igénybevételt tudott kialakítani, amellyel külön a tekercsben és
külön a tekercsek közötti szerkezeti elemekben fellépõ elektrodinamikus erõhatásokat si-
került szuperponálni. Az eddig "betonfojtótekercseknek" nevezett gyártmányokból végül
elhagyható volt a ‚beton" és így sokkal jobban hûlõ tekercselt szerkezet alakult ki. Úttörõ
jellegû volt az új kivitelezés és Magyarországra bízták a szakosított gyártást a KGST-ben.
Az elért eredményekrõl szimpóziumon számolt be Varsóban, Berlinben, Prágában. Villamos
készülékek nyugvó érintkezõjének termikus zárlati igénybevételére kísérleti eszközt és
módszert dolgozott ki. Az USA-ban szervezett HOLM-konferenciákra meghívásokat ka-
pott. A kísérleteket számszerûleg is értékelték, amelyrõl cikkek jelentek meg idehaza és az
USA-szakfolyóirataiban is. Ezeknél a kísérleteknél a szinkron zárlati rákapcsolások elen-
gedhetetlenek voltak.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Pintér Ilona (Lelovics Györgyné)
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 155/1961

Diplomája megszerzése után elsõ munkahelye az Anód Áramirányító Gyár volt, ahol 1961-
tõl 1986-ig dolgozott. A gyár ez idõ alatt a Villamos Berendezések és Készülékek Mûvek
(VBKM) gyáregysége lett, majd annak átalakulása után Erõsáramú Elektronikai Gyár né-
ven mûködött. Az Anód gyárban, ebben az idõszakban indították be a Ge- és Si-kristályos
félvezetõ diódák gyártását. Feladata a diódák felhasználásával készült berendezések (pl.
targonca-akkumulátortöltõk, telefonközponti áramellátó berendezések, vasútbiztosítók
áramellátó berendezései) fejlesztése, tervezése volt. A telefonközponti berendezésekbõl
külföldi megrendelésre (Németország, Csehszlovákia, Kuba) is szállítottak. A berendezé-
sek tervezése során munkatársaival közösen több szolgálati szabadalmat is kidolgoztak.
1987-ben a BHG Híradástechnikai Gyárában helyezkedett el. Itt az országos antennaháló-
zat telepítésével kapcsolatos mûszaki feladatok megoldását, a szükséges mûszaki doku-
mentáció elkészítését végezte. 1990-ben a Budai Villany Szövetkezetbe ment dolgozni. A
szövetkezet végezte a MÁV részére a vasútbiztosítók áramellátó berendezéseinek korsze-
rûsítését, felújítását és javítását. Feladata a szükséges tervezési, szerkesztési, dokumen-
tációs munkák elvégzése volt. A szövetkezettõl 1992-ben ment nyugdíjba. A Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesületnek (MEE) 1961-tõl nyugdíjazásáig tagja volt.

Munkásságát több ízben Kiváló Dolgozó kitüntetéssel, valamint a Kiváló Feltaláló arany fo-
kozat kitüntetéssel ismerték el.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Lukács János
1935-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 40/1961

1959-ben került a HUNGAROTON Magyar Hanglemezgyártó Vállalathoz, ahol a legváltoza-
tosabb munkakörökben több mint 30 évet töltött el. Technikusból csoport- majd osztály-
vezetõ lett, s közben hangmérnökként is dolgozott. A Hungaroton nem rendelkezett saját
gyártóbázissal, ezért egyre kevésbé tudta követni a növekvõ piaci igényeket. Megszületett
tehát az elhatározás: hanglemez- és hangkazetta gyárat kell létesíteni. A hetvenes évek
elején, (miközben elvégezte a Közgazdaságtudományi Egyetem mérnök - közgazdász ta-
gozatát), õ kapta a feladatot, hogy a gyár technológiáját megtervezze, a tervezést és kivi-
telezést irányítsa, a majdani vezetõ szakembereket kiválassza, betanítsa és a gyárat - gyár-
igazgatói beosztásban - mûködtesse. A gyár közelében nagykereskedelmi raktár épült,
mely utóbb ugyancsak irányítása alá került, így a nyolcvanas évek közepétõl hétszáz em-
berrel évi 10 millió hanghordozó gyártásáért, 10 ezer cím belföldre és exportra való ter-
jesztéséért volt felelõs. A hagyományos lemez (vinil) iránti kereslet a nyolcvanas évek má-
sodik felében csökkenni kezdett és egyre erõsödött az igény (elsõsorban az exportpiacon)
a kompakt lemezek iránt. Ezért kezdeményezõje és szervezõje volt annak a kompakt leme-
zek gyártására 1988-ban alakult holland-magyar vegyesvállalatnak, mely azóta is eredmé-
nyesen mûködik. Tagja volt a Felügyelõ Bizottságnak.1991-ben megszüntette munkavi-
szonyát a Hungarotonnál és elvállalta a Quint hanglemezkiadó teljes logisztikájának
létrehozását majd vezetését. Utóbb három, a világpiac 2/3-át birtokló multi (BMG, EMI és
Warner MH) is csatlakozott, "Hangtár Kft" néven terjesztõvállalatot alapítván. A Tulajdono-
sok rá bízták a Vállalat megszervezését. A Vállalat 1995-ben indult és mind a mai napig
kiválóan mûködik. A Vállalatnak az indulástól ügyvezetõ igazgatója volt, innen ment nyug-
állományba 2002-ben.

Munkássága elismeréseként a Munka Érdemrend ezüst fokozatát kapta.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Machata Béla
1932-ben született Nyitrakéren

Villamosmérnöki oklevelének száma: 114/1961

Az egyetem elvégzése után az elsõ munkahelye a TVK volt, ahol 1963-ig dolgozott. Itt be-
ruházási, mûszaki ellenõrzési tevékenységet végzett, ami az építési és szerelési munkák
tervszerûségének ellenõrzésére terjedt ki. Majd a kombinát beindulása után a Karbantartó
Gyáregység villamos részlegének vezetõje lett. 1963-tól nyugdíjba vonulásáig, 1991-ig a
magyar alumíniumipar bauxitbányászati vertikumában dolgozott különbözõ vezetõi posz-
tokon. 1963 végén ajánlatot kapott a Fejér megyei Bauxitbányáktól fõenergetikusi állás be-
töltésére. Mivel ez mind szakmai, mind anyagi szempontból kedvezõ ajánlat volt, így azt
elfogadta. Ekkor Kincsesbányán több bányaüzem beruházása folyt. Ezen bányaüzemek
tervtanulmányainak, beruházási terveinek elkészítésében, beruházási-kivitelezési munkái-
nak irányításában, üzembe állításában is részt vett, amely nagy és nehéz, de szép feladat
volt, több sikerélményt is nyújtott. A fõenergetikusi beosztással itt együtt járt a külszíni
és földalatti villamos üzemvitel, valamint a gépészeti vezetõ szükségszerû helyettesítése
is. A vállalatnál a következõ munkaköröket töltötte be: fõenergetikus, villamossági osztály-
vezetõ, üzemfenntartási osztályvezetõ. A Fejér megyei Bauxitbányák és a Bakonyi Bauxit-
bányák összevonása után üzemfenntartási fõmérnök lett. Ezen beosztásból ment nyugdíj-
ba 1991.január 1-jén. A vállalatnál készült szabadalmak társszerzõje illetve feltalálója volt.
Nyugdíjasként több évig dolgozott az Országos Mûszaki székesfehérvári Alumíniumipari
Múzeumában. Feladata volt a MAT több vállalatának megszûnése, illetve privatizálása után
hátrahagyott írásos dokumentumok, tárgyak, fotók stb. archiválása. Mérnöki tevékenysé-
ge alatt az alábbi továbbképzéseken vett részt: 1964-1965: Budapesti Mûszaki Egyetem
Gépészmérnöki Kar Gazdasági mérnök szak energiagazdálkodási tagozat, 1969-1971: Bu-
dapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Irányítástechnikai szak levelezõ tagozat,
1978-1982: MSZMP Marxizmus-Lenninizmus Esti Egyetem szakosító tagozat. Munkássá-
ga elismeréseként Kiváló dolgozó, Bányászat kiváló dolgozója, Bányászati szolgálati ér-
demérem (Bronz fokozat), Bányászati szolgálati érdemérem (Ezüst fokozat), Munkaér-
demrend (Bronz fokozat), Kiváló feltaláló (Ezüstérem) kitüntetéseket kapott. Az Egyetem
Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Magyar József
1938-ban született Süttörön

Villamosmérnöki oklevelének száma: 144/1961

1961. augusztus 1-jén kezdett dolgozni az EVIG (Egyesült Villamosgépgyár) jogelõdjénél
a Villamosgép és Kábelgyárban. A szinkrongépek elméleti és gyakorlati fejlesztésével fog-
lalkozott. Az elméleti tevékenységét a Kar villamosgép tanszékével szorosan együttmûköd-
ve folytatta, közvetlen kapcsolata Retter Gyula, Benedikt Ottó, Istvánffi Gyula és Benkó
Sándor urakkal volt több éven keresztül. 1965-1966 tanévtõl elvégezte az irányítástech-
nikai szakmérnökit. 1968. február 26-án államvizsgázott, kitûnõ eredménnyel, kitünteté-
ses szakmérnöki oklevelének száma 707. Aktívan vett részt a KGST fejlesztési munkáiban,
mint a nagy villamosgépek magyar meghatalmazottja. Az EVIG-ben különbözõ beosztások-
ban dolgozott, majd a gyári fõmérnöki beosztás megszûnése után 1985. augusztus 15-én
a Magyar Honvédség Elektronikai Igazgatóságára került áthelyezéssel. Rádióelektronikai
mobil rendszerek exportjával foglalkozott. Az erõsáramú berendezéseken túl a rendszer-
kommunikáció integrálásának irányítása és a vevõk oktatása is az õ feladata volt. Két hó-
napot dolgozott Szíriában és kétszer két hónapot Új-Delhiben. 1993. január 1-jével a cé-
get átalakították részvénytársasággá. A HM Ei Zrt a Honvédelmi Minisztérium legnagyobb
háttérintézménye, szerteágazó tevékenységgel: objektumkezelés, objektumok védelme,
rendezvényszervezés (pl. Kecskeméti Repülõnapok), titkosító és informatikai rendszerek
fejlesztése és gyártása. 2007. április 1-jével kinevezték a cég koordinációs és informatikai
igazgatójává. 2010. augusztus 15-ével - 49 évi munkaviszony után - végleg nyugállomány-
ba vonult. 1963-tól oktatott a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskolán, óraadóként illet-
ve meghívott elõadóként. 1976-ban az oktatási tárcától címzetes fõiskolai docensi kineve-
zést kapott.

Munkássága elismeréseként a honvédelmi miniszter II. osztályú Honvédelemért Kitüntetõ
címet, majd I. osztályú Honvédelemért Kitüntetõ címet adományozott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Meleg László
1938-ban született Apátfalva

Villamosmérnöki oklevelének száma: 173/1961

A Démász ösztöndíjasaként Kecskemétre került. 1961. 08. 03-tól 1996.10. 31-ig dolgo-
zott itt, és kirendeltségvezetõ-fõmérnökként lett nyugdíjas. A munkahelye adta feladatok
mellett, de Démászosként foglalkozott a területünk adottsága alapján is a tanyai iskolák,
tanyák villamosításával, megfelelõ gazdasági és mûszaki megoldások keresésével, közvilá-
gítás és vezérlése korszerûsítésével. Sikeresen dolgoztak KIF és KÖF FÁM csoportjaink, sõt
a mai napig is dolgoznak. A NIM szervezésû Megyei Energiaipari Bizottság megyei elnöke-
ként, majd ezt követõen a MTESZ és Energia Hivatal keretében mûködõ REIK megyei ve-
zetõje lett, ahol nagy hangsúlyt kapott az energiahatékonyság. 30 évig vett részt a MEE
helyi szervezet vezetésében, ahol több sikeres országos rendezvény kecskeméti lebonyolí-
tásának részese lehetett. Az oktatás fontos része volt életének. Szakmunkás és technikus
képzések, MEE szakmai tanfolyamok. A Kecskeméti Fõiskola Rektorát is segíti, hogy a
GAMF-on beindulhasson az energetikus-képzés. Nyugdíjasként, termelõüzemi energeti-
kusként segíti a hatékony energiagazdálkodást. Aktív korában a városi és megyei tanácsi,
illetve önkormányzati testületek munkájában vett részt. Az eltelt idõben iparági és MEE el-
ismerésekben részesült.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Mérai József
1937-ben született Gyöngyössolymoson

Villamosmérnöki oklevelének száma: 329/1961

1961-tõl a Pécsi Szénbányászati Trösztnél, és jogutódjánál a Mecseki Szénbányászati Tröszt-
nél dolgozott 1993-ig. A bányabezárás után a Pécsi Erõmû Rt Mûszaki Igazgatóságára ke-
rült, ahol nyugdíjaztatásáig, 1998-ig dolgozott. Dolgozott bányaüzemi villamos-részlegveze-
tõként, Pécsi területi villamos-fõmûvezetõként, Villamos Üzemi fõmérnök-helyettesként.
Késõbb a Mecseki Szénbányászati Rt Igazgatóságán villamos szakági fõmérnök, 1993-tól a
Pécsi Erõmû Rt Mûszaki Igazgatóságán mûszaki szakértõ. A mecseki bányászatban különle-
ges szakmai és embert próbáló kihívást jelentett, hogy EURÓPA legveszélyesebb bányáiban
meg kellett teremteni a földalatti villamos energia alkalmazás feltételeit, annak teljes körû biz-
tonsági követelményeivel együtt. Ebben a munkában úttörõ szerepet vállaltak. Ez a feladat
évtizedeken át folyamatosan új és új kihívásokat jelentett az üzemeltetés-, karbantartás-, és
fejlesztés területén. Szakmai tevékenységet vállalaton belüli igények alapján, illetve országos
szinten szervezett szakbizottságokban végzett szerteágazó témakörökben. A magyar bányá-
szatban alkalmazott nagyteljesítményû - sûrített levegõt termelõ -kompresszorok mûszaki
paramétereinek összehasonlító értékelése és javaslattétel tipizálásra, az "Általános Bányásza-
ti Biztonsági Szabályzat" villamos fejezeteinek átdolgozása, a magyar bányászatban használt
villamos kézi mûszerek alkalmazhatóságának vizsgálata az ABBSZ elõírásainak figyelembevé-
telével, gázkitörés-veszélyes munkahelyeken villamos energia alkalmazás lehetõségének vizs-
gálata és javaslat készítése, energiagazdálkodási rendszer létesítése mikroprocesszoros
DATAWATT berendezés felhasználásával, kompresszortelepek és kooperációs sûrített levegõs
hálózat optimális üzemeltetési feltételeinek mûszaki és gazdasági vizsgálata. Nyugdíjazása
után súlyos betegsége miatt aktív szakmai tevékenységet nem tudott végezni .A MEE Pécsi
Területi Szervezetének 1974-tõl a tagja, a 80-as évek elején a Bányavillamosítási Szakosztály
a szén- és uránbányáknál dolgozó MEE tagok részére vezetõje volt. 1988-tól a MEE Terüle-
ti Szervezet vezetõségének tagja, 2003-ban megalapította a MEE Pécsi Szervezet Szenior
Klubját, melynek a vezetõje. Havi rendszerességgel szervez szakmai elõadásokat, üzemláto-
gatásokat és kulturális programokat. 2001-ben belépett a Pécs Belvárosi Bányász Nyugdíjas
Klub tagjai sorába, amelynek 9 éve az elnöke.
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Munkássága elismeréseként " Kiváló Dolgozó" kitüntetést, a " Bányamentõ Szolgálati Ér-
demérem" arany fokozatát, Kandó - díjat, " Elektro - Sophianae Díj"-at kapott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Merza Béla
1936-ban született Szentendrén

Villamosmérnöki oklevelének száma: 84/1961

1959-ben a BRG- diktafon-és magnó laboratóriumban dolgozott, 1959-1963 között a Fõ-
városi Elektromos Mûvek Szentendrei Üzemosztályán üzemvezetõ, majd fõkirendeltség ve-
zetõ, feladata a hálózati automatikák telepítése. 1963-tól az SHG Esztergomi Gyáregység
konstrukciós osztályán fejlesztési csoportvezetõ. Fõ szakmai területe az erõsáramú háló-
zatvédelmi berendezések, nagy teljesítményû váltóáramú stabilizátorok, orvosi elektroni-
ka. 1971-tõl vezetõ tervezõi beosztásban dolgozott. 1977-tõl a MEDICOR Mûvek Fejlesz-
tési Intézetében az Orvos-és Méréstechnikai Osztály (Esztergom) vezetõje, késõbb
fõosztályvezetõ-helyettesi kinevezést kapott. 1964-1978-ig az MTESZ MAIS tagszerveze-
tének tagja és az esztergomi gyári csoport vezetõségi tagjaként oktatási-tanfolyamszerve-
zési feladatokat végzett ( "társadalmi" munkában). 1964-tõl 1975-ig a város több szakkö-
zépiskolájában tanított mûszaki tárgyakat óraadóként, 1978.-tól az esztergomi Szent
István Gimnázium és Híradástechnikai Szakközépiskola megkeresése alapján ott fõállásban
igazgatóhelyettesi beosztásba került (gyakorlati oktatótk vezetõje) és elméleti szaktárgya-
kat is tanított (elektronikus áramkörök, távközléstechnika ) mûszaki tanárként. 

Munkássága elismeréseként többször Kiváló Dolgozó oklevelet, KGM miniszteri elismerést
és dicséretet, a Kiváló Újító kitüntetés mindhárom fokozatát és a Minisztertanácstól, illet-
ve a Mûvelõdési Minisztériumtól Kiváló Munkáért kitüntetést kapott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Molnár Mária Éva
1934-ben született Marcaliban

Villamosmérnöki oklevelének száma: 186/1961

Mivel 1959 júliusában férjhez ment, így csak a nyár végén kezdett dolgozni az Elektrome-
chanikai Vállalatnál. Itt kezdõként a szerelõmûhelyben kellett gyakorlatot szereznie. Mivel
a mûhelyt átszervezés miatt Alagra telepítették, így a bejárás nehézségei miatt egy év múl-
va a Telefongyárban helyezkedett el. Itt az átvételtechnikai berendezések átvételének elõ-
készítésénél kapott munkát, ami szakterületének jobban megfelelt, mivel diplomamunká-
ját is átviteltechnikából készítette. Itt a gyártás megindításának elõkészítéseként a
gyártmányfejlesztési osztályon a porvasmagos tekercsek tervezését és a mûhely felügye-
letét végezte. A selejtszázalék csökkentésére speciális ragasztás elõtti szorító céleszközt
tervezett a mérési ellenõrzésekhez. 1965-ben hirdetésre a Migértbe lépett be az akkor ala-
kuló, külföldi elektromos mûszerek bemutató ismertetésére és forgalmazására alakult osz-
tályra. Míg a fia születése miatt gyes-en volt, az osztály megszûnt, így 1971-ben a Finom-
mechanikai Vállalatba lépett be. Elsõ feladataiként célmûszerek tervezésével foglalkozott,
majd az alakuló Fejlesztési Fõosztályra került. Itt elõször lokátoros katonai jármûvek be-
mérését, tápvonalainak mérését illetve javítását végezték, majd az ebbõl az osztályból ki-
vált polgári részleg parabolaantennák és tápvonalak mérésével szét- és összeszerelés kiik-
tatására új technológiai megoldást dolgozott ki. 1991-ben innen ment nyugdíjba.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Mózes Tibor
1937-ben született Kecskeméten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 5/1962

Elsõ munkahelye a Budapesti Elektromos Mûveknél volt, ahonnan ösztöndíjat kapott.
Részt vett az akkor elsõként épülõ 220kv-os Zuglói Alállomás munkáiban, valamint házi
tanulmányt írt a meddõteljesítmény kompenzálásának megvalósítható lehetõségeirõl - fõ-
leg nagygépes vonatkozásban. Az automatizálás viszont annyira vonzotta, hogy 1962-ben
a nem sokkal korábban alakult VILATI - hoz (Vill. Aut. Int. majd Vállalat) ment tervezõnek,
ahol valóban nagy lehetõségek adódtak számára. Részt vett a legkülönbözõbb gépek - gép-
sorok - gyárberendezések tervezésében és helyszíni munkáiban itthon és a környezõ or-
szágokban. A gépipar területén végzett munkáiért miniszteri elismerést is kapott. A
VILATI-nál kezdetben csoportvezetõ volt, majd megbízták a Tervezésfejlesztési önálló osz-
tály vezetésével. A VILATI az 1990-es évek elején olyan változásokon ment keresztül, hogy
1992-ben elfogadta a Bp. XV. Kerületi ÖK meghívását, ahol a rendkívül dinamikus város-
fejlesztés területén újabb érdekes lehetõségek nyíltak számára. Részt vett a legkülönbö-
zõbb városfejlesztési munkákban (középületek, emlékmûvek, parkok felújítási és kialakítá-
si munkai a díszvilágítások tervezésétõl a kivitelezésig.) Fenti munkáját 2005-ig a nyugdíj
mellett is folytatta, mint vezetõ fõtanácsos, majd véglegesen nyugállományba vonult.

Munkássága elismeréseként A kerület jövõjéért kitüntetésben részesült

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Nagy Miklós
1936-ban született Békéscsabán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 282/1961

1963 decemberéig a Beloiannisz Híradástechnikai Gyár átviteltechnikai fejlesztésén dolgo-
zott. Az elsõtranzisztoros sokcsatornás vivõfrekvenciás telefon fejlesztésében vett részt.
1963 decemberétõl 1969 októberéig a Posta Rádió- és Televízió Mûszaki Igazgatóság (ma:
Antenna Hungária) központi laboratóriumában, majd a Fejlesztési Osztályán dolgozott. A
központi laboratóriumban célmûszereket fejlesztettek/készítettek. A Fejlesztési Osztályon
a TV átjátszóadó-hálózat tervezésében, átjátszóadó kifejlesztetésében vett részt. 1968-
ban a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Karán TV-technika szakmérnöki okle-
velet szerzett. A Fejlesztési Osztályon folytatott tevékenységet nem találta szakmailag elég
érdekesnek, és ezért 1969-ben a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetéhez
ment. Itt a Szeizmikus Mûszerosztályon szeizmikus digitális terepi nagyberendezések fej-
lesztésében vett részt. A legnagyobb munkájuk az akkori NDK-val közösen készült terepi
mérõkocsi fejlesztése/továbbfejlesztése volt. Az NDK-kooperációban tevékenyen részt vett.
A mûszer(ek) fejlesztése közben szolgálati találmányok bejelentésére is sor került. A mé-
rések indítása szinkronizálásának egyedül õ, egy terepi visszajátszó új elemeinek két kol-
légájával közösen voltak a feltalálói. Vezetõ beosztást sohasem vállalt, csak a szigorúan
szakmai feladatok érdekelték. Alkalmi megbízások alapján elõször az Országos Mûszaki
Könyvtárnak, késõbb számos megbízónak fordított német nyelvrõl. A gazdasági-politikai
változások miatt a szakmán belül jelentõsen csökkentek a lehetõségek, ezért 1991-ben
váltott, és a MATÁV-nál fõállású fordító lett. Itt volt 1998-ig, nyugdíjazásáig kft. szinten
folytatta a fordítást.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Nemere Judit
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 25/1962

1961. szeptember 1-jén az Elektronikus Mérõkészülékek Gyára kutatómérnökként alkal-
mazta, ahol már mint gyakornok dolgozott. A Digitális Fejlesztési Laboratóriumban -
Klatsmányi Árpád fõkonstruktõr irányítása mellett -, logikai áramkörök tervezésével és mé-
résével foglalkozott (inverterek, speciális számlálók, "Zöldhullám forgalomirányító beren-
dezés"). 1966 májusában a fõkonstruktõr közvetlen munkatársaként, a Fõkonstruktõri
Iroda vezetésével bízták meg. Ekkor indultak meg egy elektronikus számítógép (EMG
830) fejlesztési munkái. A kooperációs tevékenységek lebonyolítását, a laborban folyó
munkák naprakész összehangolását irányította. 1969-ben a francia Cll-céggel kötött li-
cencszerzõdés alapján a hazai számítógépgyártás technológiájának felgyorsítására gyártó-
tevékenység indult a kis kategóriájú számítógép vonatkozásában. Részt vett a kül- és bel-
földi kooperációs tárgyalásokon és a megállapodásoknak megfelelõ feladatok koordinálását
látta el. Egyidejûleg, külön megbízás alapján az OMFB-ben, az ESZR számítógépek doku-
mentációs rendszerét dolgozta ki. 1970 -1997 között a Siemens ÁG magyarországi kép-
viseletén az adatfeldolgozás területét látta el, mint mûszaki gazdasági tanácsadó. Szakmai
képzésben a Siemens adatfeldolgozási oktatási központjaiban folyamatosan részesült. A
nagy számítógépes rendszerek hardware és software konfigurációs ajánlatait dolgozta ki
a felhasználók igényei szerint. Ipari termelésirányítási programrendszerekkel, a közigazga-
tás területén alkalmazástechnikai kérdésekkel foglalkozott. Állandó szakmai kapcsolatban
állt a Siemens rendszerek hazai felhasználóival az optimális alkalmazások kialakítását ille-
tõen. Elõadásokat tartott, szakkönyvek fordítását és szakcikkek lektorálását végezte.
Több mint 2 évtizeden át Hannoverben, a CeBit kiállításon mutatta be a cég legújabb hard-
ware és software termékeit. A szakterülete végül a nagy teljesítményû lézernyomtatókra is
kiterjedt, melyek szintén számos hazai felhasználónál nyertek alkalmazást. 

Mindkét munkahelyén többször részesült vállalati, minisztériumi elismerésben. Munkássá-
gáért Kiváló dolgozó elismerésben is részesült.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Nemeskéri Sándor
1933-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 123/1961

1959.-ben áthelyezték a Csepeli Szerszámgépgyár Kutató Laboratóriumába. Részt vett az
elsõ magyar számjegyvezérlésû szerszámgép (ÉR-200 eszterga) fejlesztésében, amely az
1965. évi Budapesti Nemzetközi Vásár nagydíját nyerte el. A sorozatgyártásban azonban
a gyár már a Siemens és BBC vezérlõegységeket alkalmazta. Másodállásban a Csepeli Kos-
suth Lajos technikumban volt óraadó tanár. 1966.-ban pályázat útján elhelyezkedett a Ne-
hézvegyipari Kutató Intézet (budapesti) Automatizálási Fõosztályára. Egyik intézeti szer-
zõdéses feladata a Budapesti Vegyimûvek klóralkáli elektrolízis technológia számítógépes
vezérlésének kifejlesztése volt. Az errõl írt diplomamunkája eredményként megszerezte a
Mûszaki Egyetem Vegyipari Gazdasági Mérnök képesítést (oklevél száma: 60/1971.). Má-
sodik diplomája alapján megkezdte a doktori cselekményt, aminek eredményeként 1973.
májusában doktorrá avatta a Mûszaki Egyetem (sz. 1422.). A számítástechnikai Oktató
Központ 3 éves rendszerszervezõ képzését elvégezve oklevelet szerzett (száma: 585/74.).
Pályázat útján munkahelyet változtatott, a Villamos Berendezés és Készülék Mûvek Anód
gyárába került, ahol elõször mûszaki fejlesztési osztályvezetõként, majd fõkonstruktõrként
dolgozott 1972-77 között. 1972 -1973-ban mellékállásban szakértõ volt a Számítástech-
nikai Koordinációs Intézetnél és az MTA Automatizálási Kutató Intézetben. 1977- 1983-ig
a VBKM Vezérigazgatóság Mûszaki-fejlesztési osztályán dolgozott. Meghívás alapján mun-
kahelyet változtatott 1983-ban, és a Malomipari Kutató Intézet Automatizálási osztályán
dolgozott tovább, ahol gabonasilók és takarmánykeverõk automatizálása volt a feladat. Az
iparág átszervezése miatt 1989 decemberében tudományos osztályvezetõként került sor
korkedvezményes nyugdíjazására.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Nemesszeghy György
1928-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 1/1962

1961-1971 között a Felsõfokú Távközlési Technikum tanszékvezetõje volt. Részt vett a
számítástechnika tantárgy beindításában. A Budapesti Közgazdasági Egyetem épületében
elhelyezett szobanagyságú URAL II. géphez már vitte hallgatókat gyakorlati futtatásokhoz.
Számítógépekrõl és a FORTRAN programozási nyelvrõl írt tankönyvet. 1971-ben harmadik
diplomaként megszerezte a Félvezetõs digitális elektronika szakmérnöki oklevelet. 1971-
ben a Felsõfokú Távközlési Technikum a Gyõri Fõiskolához csatlakozott, ekkor lett fõisko-
lai docens. 1976-ban Gyõrbe költözés helyett a Bánki Donát Gépipari Mûszaki Fõiskolára
kérte áthelyezését .1986-ban a Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen kapott
egyetemi doktori címet, a számítógépek programozásához jól használható numerikus
módszerek témakörben. Másodtémának a számítógépek elméletét választotta. 1988-ban
Mûszaki szakértõi tevékenységre jogosító engedélyt kapott H 22; Villamos és elektroni-
kus, analóg és digitális automatika elem és rendszer szakterületen. Két szolgálati talál-
mányt nyújtott be ezen a területen. 1989-ben a Bánki Donát fõiskola mechatronika tan-
tárgyhoz állított össze integrált-áramkörös méréseket, és készített mérési útmutatókat.
Tankönyvei, szakmai publikációi, konferenciákon tartott elõadásai száma körülbelül száz.
Ebbõl: Felsõfokú tankönyv, és jegyzet: 20; Országos konferenciákon tartott elõadásai szá-
ma: 20 körüli; Nemzetközi konferenciákon tartott elõadásai száma: 10; Szakirodalomban
(Híradástechnika, Automatizálás, Elektrotechnika) megjelent publikációi száma: 50 felet-
ti. 1990-ben, 62 éves korában, a fõiskola még a rendszerváltás elõtti, régi vezetése várat-
lanul nyugdíjba küldte. 1996-ban lett a Mûszaki Tudomány kandidátusa. Értekezésének cí-
me: "Villamos hálózatok és az önmûködõ szabályozás differenciálegyenleteinek és
egyenletrendszereinek új megoldási módszerei."

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Németh Ferenc
1931-ben született Kõszegen

Villamosmérnöki oklevelének száma: 97/1953-54

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Gyökhegyi (Nyul) Anikó
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 251/1961

Elõször az EMG-ben volt csoportvezetõ, majd a Telefongyárban és késõbb a Gammában
volt hasonló beosztásban. Szovjet terveket kellett honosítania. Kis István vezérigazgató
halálával egy kis idõ múlva a Komplex Külkereskedelmi Vállalatot ott hagyta. A Gépexi Vál-
lalat miatt átkerültek Budára ott is osztályvezetõ volt, majd a profilváltás következtében
helyettes lett. 1990. márciusban lett nyugdíjas.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Pap Sándor
1926-ban született Bakonybánkon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 247/1961

1947 óta ugyanannál a vállalatnál dolgozik, de a cég neve többször változott (AEG, TRAN-
SZVILL, VBKM, GANZ KK). A kis és középfeszültségû készülékek, berendezések gyártás-
technológiájával, gyártmányfejlesztésével, valamint a termelés irányításával foglalkozott.
1954-bena TRANSZVILL, majd 1970-ben a GANZ KK fõmérnökének nevezték ki. Ebben a
beosztásban dolgozott 1988-ig, nyugdíjba vonulásáig. Munkája kiterjedt a hazai és nem-
zetközi együttmûködésre, a licenc know-how ügyekre, az üzem és munkaszervezés kor-
szerûsítésére, az értékelemzésen alapuló költséggazdálkodásra, valamint a vidéki ipartele-
pítésre is. Tapasztalatait, ismereteit oktatási céllal az Országos Vezetõképzõ Központban
és a BME Ipari Üzemgazdasági Tanszékén tartott elõadásaiban adta át. Szakértõként részt
vett az OMFB és a tárca részére készült tanulmányok és fejlesztési tervek elkészítésében.
Állami Vizsgáztató Bizottsági tag volt a Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskolán. A Magyar Elekt-
rotechnikai Egyesület Elnökségének tiszteletbeli tagja és a nyugdíjasok szervezetében je-
lenleg is tevékenykedik. Kiváló Újító ás Kiváló Feltaláló kitüntetésben részesült a számta-
lan Kiváló Dolgozó elismerés mellett.

Munkássága elismeréseként 1984-ben MTESZ díjat, 1985-ben Eötvös Lóránd díjat, 1987-
ben Ganz Ábrahám díjat, 1988-ban Elektrotechnika nagydíjat és 2000-ben Életpálya díj
kapott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.

– 132 –



Papp László
1938-ban született Balatonbogláron

Villamosmérnöki oklevelének száma: 124/1961

A Budapesti Mûszaki Egyetem erõsáramú villamosmérnöki szakán 1961-ben, a DÉDÁSZ
ösztöndíjasaként szerzett diplomát. Ezt követõen a DÉDÁSZ Kaposvári Üzletigazgatósá-
gán szakügyi elõadóként dolgozott. 1969-ben Siófokon az újonnan megalakult DÉDÁSZ
Üzemigazgatóságán üzemviteli osztályvezetõnek nevezték ki. Feladata volt a Balaton déli
partján és vonzáskörzetében a villamoshálózat fejlesztése, és a villamos energia felhaszná-
lás felügyelete, irányítása. Még ez évben létrehozták a Magyar Elektrotechnikai Egyesület
Siófoki helyi szervezetét, melynek 1992-ig titkára volt, és azóta is tagja. 1992-ben a Sió-
foki Kõolajvezetéképítõ nagyvállalat fõenergetikusa lett. Irányította a cég villamos-, gáz-,
víz és más energiaforrások felhasználását, fejlesztését a helyi és a külsõ területeken is. 5
alkalommal energiadíjat nyert az Energiagazdálkodás Tudományos Egyesületében. Nyug-
díjaztatását követõen, 1999-tõl 2006 közepéig vállalkozóként tovább vitte a vállalat ener-
getikai területét. 1987-ben az Igazságügyi Minisztérium szakértõnek nevezte ki az erõs-
áramú villamos energia szakterületére, és mint igazságügyi szakértõ az ország területén
2010-ig adott szakértõi véleményeket az arra felkért hatóságoknak.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Pataky Zoltán
1933-ban született Egerben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 110/1958

Elsõ munkahelyét a Mûszer Tanszék ajánlotta az Almásfüzitõi Timföldgyár fõmérnöke ré-
szére, ahol kutatómérnöki munkakörben 1970-ig dolgozott. Munkája eredményeit kutatá-
si jelentésekben dokumentálta, melyek a gyár mûszaki könyvtárában lettek elhelyezve.
Szakmai munkáját a Magyar Kémikusok Lapja folyóirat 1968.12. szám, és 1979.1. szá-
mában publikálta. 1971 évben ez a folyóirat kezdeményezésére cikksorozatot indított "Be-
vezetés az irányítástechnikába" címmel, melyben "Szabályozások minõségi vizsgálata" c.
közleményben vett részt. 1970-1978-ig a Tatabányai Szénbányák Víztechnológiai Osztá-
lyán tervezõi, mûszaki ellenõri és létesítmény felelõsi feladatokat látott el. Kiemelt munká-
ja a Sturovói Papírgyár szennyvíztisztítói telepén újítását képezõ linearizált áramlásmérõk
telepítése és a vegyszeradagolás szabályozása. 1978-1982-ig a Mélyépítési Tervezõ Válla-
latnál folyamatirányítás irányító tervezõ minõségben dolgozott, majd a Szilikátipari Terve-
zõ Intézetben ugyanilyen minõségû munkát végzett. 1987-tõl 1991-ben történõ nyugdíja-
zásáig a Chinoin Gyógyszergyárban is folyamatirányítás irányító tervezõ feladatot látott el.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Peller Károly
1937-ben született Nyíregyházán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 285/1961

Aktív pályáján mindvégig a Magyar Filmgyártó Vállalat, illetve jogelõdeinek és jogutódainak
alkalmazásában állt. Karbantartó, majd fejlesztõ mérnök, 1968-ban kapott hangmérnöki
kinevezést. Mintegy hetven filmszínházi film és harminc hanglemez elkészítésében vett
részt. Hangmérnöki tevékenysége mellett foglalkozott mûszaki beruházási, fejlesztési, és
fõként akusztikai problémák megoldásával. Részt vett az épülõ zenestúdió tervtanácsában.
Tagja volt az AES-nek ( Audio Engineering Society), melynek több konferenciáján részt
vett. Tagja a Filmmûvész Szövetségnek. 1986-tól a Mafilm Zenestúdió vezetõje, 1988-tól
fõmérnök, majd mûszaki igazgatóhelyettes, 1991-tõl általános igazgatóhelyettes, 1992-
tõl igazgató, vállalati biztos. Ezekben a beosztásokban a napi teendõk ellátása mellett el-
sõsorban a vállalat egyre romló gazdasági helyzetével foglalkozott; stratégiai elemzések,
pályázatok, tárgyalások befektetõ jelöltekkel itthon és külföldön, házon belüli viták, a saj-
tó kezelése. Végül egy üzleti szempontból rendkívül rosszul sikerült évben az akkori tör-
vények szerint kénytelen volt a vállalatot felszámoltatni. A felszámolás szakmailag vitatha-
tó kivásárlással zárult, emiatt lemondott és 1993-ban korkedvezményes nyugdíjazását
kérte. 1995-ben bízta meg a Színház és Filmmûvészeti Egyetem egy hangmérnök osztály
vezetésével és tananyagának kidolgozásával. Azonban négy félév munka után kiderült,
hogy az Egyetem elöljárói az induláskor megállapodott feltételekbõl semmit sem teljesítet-
tek, ezért felmondta a megbízást. Mint nyugdíjas, egyedi szerzõdésekkel még két magyar
játékfilmben, tíz idegennyelvû nagyfilm és számos televíziós film magyar változatának el-
készítésében mûködött közre.

Munkássága elismeréseként 1983-ban Balázs Béla díjat kapott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Péntek Róbert
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 286/1961

Munkahelyei: 1961-1962 EKM, 1962-1968 VILATI, 1968-1973 Erõkar, 1973-1975 Vegy-
terv, 1975-1983 VILATI, 1983-1986 INTRANSZMAS, 1986-1988 KOGÉPTERV, 1988-
1992 KÖSZIG, 1992-1993 Ganz Schindler, 1994-1995 Matrend. 1995-ben ment nyugdíj-
ba. Nyugdíj után 2000-ig dolgozott az Olajtervnél is és a Soft-Control Kft-nél.
Irányítástechnikai szakmérnöki oklevelet 1967-ben szerzett. Olyan munka érdekelte, ahol
a tervezés utántervezõi mûvezetést igényel és az általa tervezett berendezést. A Mérnöki
kamarán keresztül Magántervezõi jogosítványt szerzett és KFT részére mûszerezési, irá-
nyítástechnikai tervezést illetve tervezõi mûvezetést végzett nyugdíjazása után.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Petõcz István
1937-ben született Egerben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 36/1962

Elsõ munkahelye a Mechanikai Mérõmûszerek Gyárának Telemechanikai osztálya volt, ahol
fejlesztõ mérnökként dolgozott nem egészen két évig. 1963-ban belépett a Híradástech-
nika Szövetkezetbe, a gyártmányfejlesztési osztályra, ahol több mint 25 évig elektronikus
mérõmûszerek, elsõsorban Tv technikai mûszerek fejlesztésével foglalkozott. Mint áram-
kör fejlesztõ végig követte a technika e területen végbement viharos fejlõdését: kezdetben
elektroncsöves, majd ezt követõen tranzisztoros, aztán integrált áramkörös, majd LSI
áramkörökkel felépített mûszereket fejlesztett, illetve irányította ezek fejlesztését. Munka-
társaival közösen több szabadalmaztatott áramkört dolgoztak ki. Az évek során szabályo-
san lépkedett a "szamárlétrán": kezdte, mint beosztott mérnök, majd csoportvezetõ, osz-
tályvezetõ, fõosztályvezetõ és végül mint fejlesztési fõmérnök irányította a cég fejlesztési
tevékenységét. 1990-ben pályát váltott: egyrészt az ASK Kft nevû magáncégnél dolgozott,
ahol az általuk kifejlesztett orvostechnikai eszköz gyártásának megszervezése volt a fel-
adata és ezzel párhuzamosan a HUNSAT Egyesülés alkalmazottjaként ûrtávközléssel fog-
lalkozott. 2003-ban nyugdíjba vonult.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Pintér Ferenc
1937-ben született Kiskunfélegyházán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 30/1962

1962 nyarán - elsõ generációs diplomásként az Egyesült Izzó (Tungsram Rt.) Mintagép-
gyárában kezdett, ahol a gyár termékeinek - izzólámpa, elektroncsõ, képcsõ, félvezetõk -
technológiai folyamatához szükséges elektronikus készülékek, berendezések fejlesztésével
foglalkozott. Miután 1964-ben a Konverta gyárat az Izzóhoz csatolták, az általuk fejlesz-
tett készülékek gyártása ott kapott helyet, majd 1966-ban a fejlesztést is oda helyezték,
ahol a 70-es évek elején az osztály vezetése is feladata volt. A digitális elektronika térhó-
dításához igazodva, az 1973-, 1974-es továbbképzés után 1975-ben digitális elektronikai
szakmérnöki diplomát szerzett. Ezután témát is váltott: színpadi fényvezérlõ berendezé-
sek fejlesztésébe kapcsolódott be, ahol kezdetben egy pult folyamatban lévõ fejlesztését
fejezte be, majd arról indulva saját elképzelése szerinti, már félvezetõ memóriás vezérlõ
pult kifejlesztésére kapott bizalmat. Az embargó által szelektált eszközválaszték mellett is
sikerült olyan pultot kifejleszteni, amely a 80-as évek végén már az ország színházai több
mint 80 %-ában mûködött, és a Szovjetunióba is 50 db feletti készülék került telepítésre.
1988-ban a GE megvette a Tungsram Rt. részvényeit, ami után az Izzó nem fényforrás-
gyártáshoz kapcsolódó gyárai - így a Konverta gyár is - halálra lettek ítélve, amelyektõl a
GE szabadulni igyekezett, így a rendszerváltással megszûnt ugyan az embargó, de a témá-
ja további fejlesztése legnagyobb sajnálatára elakadt.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Prágai György
1936-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 230/1961

1961-1975 években az Anód Áramirányító Gyárban dolgozott, tervezõ, csoportvezetõ, fõ-
konstruktõr, mûszaki fõosztályvezetõ beosztásokban. Fõkonstruktõrsége alatt készült el a
V43 sorozatú (diódás), valamint a V63 (tirisztoros) nagyvasúti mozdony fõ és segédüze-
mi egyenirányítója és indult be a V43 sorozatgyártása. 1975-1996 években a Villamosipari
Kutató Intézetben (VKI) dolgozott, tudományos fõmunkatárs, osztályvezetõ, fõosztályve-
zetõ, koordinációs igazgató, tudományos tanácsadó beosztásokban. Az elsõ munkája az
OVT (ma MAVIR) rekonstrukciója keretében a szünetmentes áramellátás megtervezése
volt. Az általa vezetett team feladata volt a kis és közepes teljesítményû egyen- és vál-
takozóáramú szünetmentes áramellátó rendszerek, valamint az ezekben alkalmazott
egyenirányítók, inverterek és tirisztorkapcsolók, kutatás-fejlesztési munkája és a kutatási
eredmények gyakorlatba történõ bevezetése. Tevékenységük több országos beruházáshoz
is kapcsolódott, um. a Magyar Posta erõsítõ állomásainak szünetmentes váltakozóáramú
áramellátásának, továbbá az É-D-i metró I. szakasz egyenáramú, valamint a II-III. szaka-
szok váltakozóáramú szünetmentes áramellátásának kifejlesztése. Részt vettek a Ferihegyi
Repülõtér 2A bõvítésében, kidolgozták a pályamenti világítás szünetmentes áramellátását,
valamint a biztonsági áramellátásokat. Jelentõsebb eredményeink még a redundáns szü-
netmentes áramellátó rendszerek rendszertechnikájának kidolgozása, az ezekben alkalma-
zott inverterekhez az állásos követõszabályozás kifejlesztése egy és háromfázisú kivitel-
ben, gyorsmûködésû tirisztorkapcsolók kifejlesztése, GTO tirisztoros inverterek
kifejlesztése (Európában elõször), nagyteljesítményû 60-100 kVA-es tirisztoros inverterek
kifejlesztése (hazánkban elõször). A K+F munka eredményeit a saját gyártás mellett, nem-
csak hazai, hanem külföldi (NSzK, Nagybritannia) licenc eladással is hasznosították. A ha-
ditechnikai K+F munkáért kitüntetésben részesült. Nyugdíjazása után alapított cégével
(PROMUR Kft.) az ERÕTERV Rt. alvállalkozójaként részt vett az OVT-nek az ÜRIK Program
keretében megvalósított újabb rekonstrukciójában - megtervezte az OVT biztonsági szü-
netmentes áramellátását. Részt vett az Elmû Budapesti Teherelosztója szünetmentes
áramellátásának tervezésében. A BÉT áramellátási zavarainak megszüntetésére megter-
vezte az új szünetmentes áramellátását.
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Munkássága elismeréseként Kiváló Újító/Kiváló Feltaláló arany, ezüst,bronz fokozat, Kohó
és Gépipari miniszter elismerõ levél, Kiváló munkáért, Haza Szolgálatáért Érdemérem
ezüst fokozata díjakat kapott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Prokopp István
1936-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 11/1962

1961 tavaszától az Elektronikus Mérõkészülékek Gyárában (EMG) dolgozott részmunka-
idõben, majd õsztõl már teljes munkaidõben. Az EMG-ben akkor kezdõdött a tranziszto-
ros logikai áramköri elemek fejlesztése, amibe rögtön az induláskor bekapcsolódott. 1964-
66-ban részt vett az elsõ magyar fejlesztésû elektronikus számológép (HUNOR 131)
fejlesztésében, mellyel kapcsolatban kidolgozott több logikai és áramköri elrendezésükre
szolgálati szabadalmat is kaptak. Az 1966-70 közötti években az EMG 830 típusú számí-
tógép fejlesztésén dolgozott: az áramköri fejlesztéseket és a számítógép tár fejlesztésével
kapcsolatos munkákat vezette. Természetesen a gyártmányfejlesztésen kívül rengeteg
gyártással kapcsolatos feladatot is meg kellett oldani, így több kézi és automatikus mûkö-
désû alkatrész mérõválogató berendezést terveztek és építettek meg (elsõsorban diódák,
tranzisztorok és ferritgyûrûk mérésére). 1970-ben a Budapesti Mûszaki Egyetem Villa-
mosmérnöki Karán "Félvezetõ elektronikai" szakmérnöki oklevelet szerzett. Az EMG 830
számítógép fejlesztésének befejezése után mûszaki tanácsadóként távlati fejlesztési kérdé-
sekkel foglalkozott: elsõsorban az EMG-810 számítógépnek az elektronikus méréstechni-
kában való alkalmazási lehetõségeivel. 1972-ben megalakult az EMG Rendszertechnikai
Laboratórium, melynek vezetõjeként az elektronikus mûszerekbõl kialakítható automati-
kus mérõrendszerek témával foglalkozott. Be kellett kapcsolódniuk a hazai és a KGST
szabványosítási munkákba is, ami nem volt sem könnyû, sem kellemes, de a Mûszeripari
Kutató Intézettel együtt ezt a feladatot is sikerült eredményesen megoldaniuk. Az inter-
faceval kapcsolatos nemzetközi mûszaki tudományos tárgyalásokon való részvétel kapcsán
egyre több nemzetközi együttmûködési témával kerültek kapcsolatba, így 1981-ben meg-
bízták az EMG nemzetközi együttmûködésének vezetésével. Az 1990-es évekre a keleti és
a nyugati tömb közti kereskedelmi korlátozások megszûntek: az EMG termékek nem bír-
ták a nyugati gyártókkal a versenyt még a hazai piacon sem. Ezek gyártási volumene pe-
dig nem tette lehetõvé a gyár gazdaságos mûködését, így hamarosan felszámolás alá ke-
rült. Ezekben az években a legkülönfélébb problémákkal is foglalkozni kellett. Végül
1995-ben sor került a termelés teljes leállítására. Ezután még két évet dolgozott az egyik
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kft-ben, mely egyes feladatokat átvállalt az EMG-tõl. Onnan 1997-ben ment nyugdíjba. 

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Radnai Jenõ
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 233/1961

Elsõ mérnöki munkahelye az Orion gyár Fejlesztési Laboratóriuma volt, eleinte az akusztikai
laborban, majd az alkatrészlaborban dolgozott. Ezzel egyidõben az MTA Akusztikai Kutatócso-
portjában is tevékenykedett, bekapcsolódott a szubjektív akusztikai témák, az akusztikai mé-
réstechnika, a beszédfelismerés kutatásába. 1963-ban került a Magyar Rádióba, ahol azután
nyugdíjazásáig 2000-ig dolgozott. Pályafutását fejlesztõmérnökként kezdte, és mûszaki igaz-
gatóként fejezte be. Konstruált stúdiótechnikai berendezéseket, részt vett a hazai és külföldi
gyártóknál megrendelt berendezések specifikálásában és az erre vonatkozó tárgyalásokon,
módszereket és eljárásokat dolgozott ki a stúdiók és stúdiótechnikai eszközök mérésére és
minõsítésére. Feladatai során kapcsolatba került az elektroakusztikai szabványokkal, így rövi-
desen bekapcsolódott a hazai szabványosítási munkába, tagja lett az IEC1 illetékes bizottsá-
gainak. A térség rádiózásának koordinálására, az együttmûködés lehetõségeinek biztosításá-
ra akkor a prágai székhelyû OIRT volt hivatott, feladatai közé tartozott a Magyar Rádió
képviselete számos OIRT-tanácskozáson. Részt vett a stúdiótechnikai, a terminológiai, a rádió-
kat összekötõ hálózatokat felügyelõ bizottságok munkájában, elnöke volt a digitális technika
bevezetését koordináló bizottságnak. Ugyancsak tagja volt a KGST3 stúdiótechnikai bizottsá-
gának, amelynek feladata a térség széttagolt és nem hatékony iparának összehangolása és
korszerû eszközök elõállítására való alkalmassá tétele lett volna. 1985-ben a Rádió Prágába
delegálta, ahol az OIRT fõmérnökeként dolgozott 1990-ig. Igen szoros együttmûködést sike-
rült kialakítania az Európa nyugati felén illetékes rádió és TV unióval, az EBU4-val. Az olimpi-
ák, világbajnokságok közvetítéseit gyakorlatilag már együtt szervezték meg, és bonyolították
le; összehangolták az OIRT és az EBU televíziós hírcsere rendszerét úgy, hogy mindkét szer-
vezet tagjai megkapták az összes híranyagot. A két szervezet egyesülését elõkészítõ, 1990-
ben megkezdõdött tárgyalásokon nagy hasznát vette tapasztalatainak, annak, hogy mindkét
szervezetet és a legtöbb tagszervezetet, mûszaki lehetõségeiket és munkamódszereiket jól is-
merte. Pályája utolsó szakaszában a Magyar Rádió mûszaki igazgatójaként feladata volt, hogy
a gyorsan változó körülmények között a mûsort készítõ és szolgáltató tevékenység színvona-
lát megtartsák, sõt fejlesszék. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismer-
te el értékes mérnöki tevékenységét.
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Rázga Tamás
1938-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 250/1961

Tanulmányait követõen elõbb a KFKI-ban (14 év), majd az SzKI-ban (20 év) dolgozott, leg-
inkább kutató-fejlesztõ munkát végzett, és a vezetõi hierarchiában a fejlesztési igazgatói
pozícióig jutott el. Az akkortájt érvényben lévõ technológia-embargó miatt a kutatás-fej-
lesztés leginkább az úgynevezett "reengineering"-re korlátozódott. Mindez azt jelentette,
hogy munkájukban a fejlett nyugati technológia megismerésére, a megoldási elvek és mód-
szerek felderítésére, ezeknek a magyar infrastrukturális adottságokra való átültetésére és
az így született megoldások alkalmazásba vitelére koncentráltak. Ezek az évek a magyar
számítástechnika és infokommunikáció születésének az évei voltak, és jólesõ érzés vissza-
gondolni, hogy (fejlesztõként, majd projektvezetõként) részt vehetett olyan projektekben,
mint pl. az elsõ ICL-TPA adatátviteli kapcsolat, az IBM-R12 összekapcsolásán alapuló több-
munkahelyes S W fejlesztõi rendszer, az Rí 5 kommunikációs alrendszerének, az IBUSz
Olivetti-Proper (az elsõ magyar PC) X25 alapú számítógépes rendszerének kiépítésében és
alkalmazásba vitelében. Munkája során mindig is vonzódott a komolyabb elméleti hátteret
igénylõ problémák megoldásához, és ezekbõl igyekezett publikációt is írni. Három nagyobb
szabású nemzetközi konferencián volt alkalma infokommunikációs kutatásairól elõadást
tartani: 1969-ben Párizsban, 1970-ben Rómában, majd 1971-ben Jerevánban. Több más
(magyar nyelvû) publikációja is volt, ezeket azonban (a felvetett és vizsgált problémák ki-
sebb jelentõsége okán) nem igazán tartotta számon. A rendszerváltás megzavarta szak-
mai karrierjét. Az új elvárások nem kutató-fejlesztõ vénát, hanem inkább kereskedõi szem-
léletet és piacszerzõi lobbizást igényeltek. Mindez távol állt habitusától, és 50 év fölött már
nehezebbnek bizonyult a váltás. 2002-ben nyugdíjba vonult, de (egyre csökkenõ aktivitás-
sal) mindmáig dolgozik, alkalmi mûszaki tanácsadást végez.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Rédl Gábor
1938-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 37/1962

BHG Híradástechnikai Vállalatnál mint fejlesztõmérnök, fejlesztési osztályvezetõ, fõmunka-
társ az alábbi fõ gyártmánycsaládokhoz kapcsolódó fejlesztésekben vett részt: Elektroni-
kusan vezérelt crossbar telefonközpontok; ECR rurál hálózat; QA128, EP128 kvázielek-
tronikus alközpontok; DIPEX digitális alközpontok. 1991 2001 között a MATÁV PKI
Távközlésfejlesztési Intézetben mint tudományos fõmunkatárs, majd fejlesztési osztályve-
zetõ a Kapcsolástechnikai osztályt vezette, fõ tevékenységi köre a távbeszélõ hálózat spe-
cifikációi, a távbeszélõ hálózat elemeinek (fõközpontok, alközpontok és elõfizetõi végbe-
rendezések) megfelelõségi vizsgálatai és a kártyás nyilvános távbeszélõ rendszer
korszerûsítése volt. 1976-ban egyetemi doktori cselekmények keretében a "Telefonbeszél-
getések idõ szerinti díjazásának kérdései" c. dolgozatával mûszaki doktori címet nyert.

Munkássága elismeréseként Kiváló munkáért miniszteri kitüntetésben részesült

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Nagyné Réz Gizella
1938-ban született Diósgyõrben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 232/1961

A diploma megszerzése után az országos Villamostávvezeték Vállalat üzemvezetõségre ke-
rült, ahol üzemmérnökként három évig tevékenykedett. Ezt követõen - vállalaton belül,- a
Beruházási Osztályon az épülõ 120 KV/ középfeszültségû alállomások szerelési munkáit el-
lenõrizte. Amikor a 120 KV-os elosztóhálózat, a 220 KV-os alaphálózat bõvítések, valamint
a 400 KV-os alaphálózat kiépítése, amely részben a meglévõ alállomások bõvítésével, rész-
ben újak építésével elkezdõdött, a beruházási feladatok is bõvültek, így a továbbiakban lé-
tesítményi mérnökként látta el feladatait. Az alállomások bõvítése a vezénylõtermi relétéri,
segédüzemû berendezések üzem közbeni átépítésével is együtt járt. 1993-ban vonult
nyugállományba.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Johnné Rosenblüth Erzsébet
1936-ban született Mezõtúron

Villamosmérnöki oklevelének száma: 216/1961

Munkahelyek: 1961-64 Budapesti Fûtõerõmûvek, 1964-81 Vegyimûveket Tervezõ Válla-
lat, 1981-83 Épületvillanyszerelõ Tervezõ Vállalat, 1983-84 Szövetkezeti Tervezõ Vállalat,
1984-86 Kisszövetkezetek 1986-91 Ganz Villamos Mûvek. 1990-tõl A Mérnökök és Tech-
nikusok Szabad Szakszervezetének megalapításában vett részt, és elsõ elnöke lett, 1992-
tõl Az Alapítvány a Reálértelmiségért ügyvezetõ alelnöke, 2001-tõl A Kreatív Társadalom
Alapítvány ügyvezetõ alelnöke. 1990.02.24-én Mezei György író-technikus közremûködé-
sével 99 résztvevõvel megalakították az MTSZSZ-t, amely az 1945-49 között mûködött
majd megszüntetett Magyar Mérnökök és Technikusok Szakszervezete jogutódjának te-
kinti magát. 1992-ben az MTSZSZ néhány egyéni taggal együtt létrehozta az Alapítvány a
Reálértelmiségért alapítványt. Céljaik között szerepelt a reálértelmiség társadalmi súlyának
növelése, ezen belül kiemelt gyakorlati feladat a munkanélküli mûszaki kollégáik segítése
tanácsokkal és lehetõség szerinti álláshoz juttatása. 1994 óta mûszaki, baráti vitaesteket
rendeznek, valamint 1993 és 2000 között évente egy egész napos konferenciát. A Krea-
tív Társadalom Alapítványnál a korábbi munkáját folytatja. Különféle társadalmi szerveze-
tek munkájában vesznek részt. (Reálértelmiségi Egyeztetõ Tanács, Humán Szolgáltatók
Szövetsége, Magyar Foglalkoztatási Célú Nonprofit Szervezetek Társasága). A parlamenti
ún. lobbi listán 1995 óta szerepelnek. 1997-98-ban részt vett a Parlament Gazdasági és
Foglalkoztatási Bizottságának ülésein.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Rumanócki Dénes
1934-ben született Csányon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 106/1961

Egyetemi tanulmányait 1960-ban fejezte be, és diplomatervét még az évben elkészítette,
de megvédeni már nem jutott rá ideje. Az történt, hogy egy korábbi évfolyamtársával va-
ló véletlen találkozás során tudomására jutott, hogy a Hatvani Cukorgyár fiatal, felsõfokú
végzettségû villamos szakembert keres, és lakást is biztosít. Jelentkezett és november kö-
zepén be is lépett a Hatvani Cukorgyárba, ahová úgy is felvették, hogy még a diplomater-
ve megvédése hátra volt. Diplomatervét 1961. június 8-án védte meg. így lett - mint ak-
kor ezt megtudta - a Hatvani Cukorgyár elsõ, okleveles villamosmérnöke, mivel ezt
megelõzõen ilyen képzettségû mérnök a gyárban még nem volt. Munkája során fokozato-
san és folyamatosan derült ki, hogy szakmailag milyen szerencsés választás a cukorgyári
munkahely. E helyen ugyanis a villamosmérnöki szakma olyan széles skálájának gyakorlá-
sára nyílt lehetõsége, amely nagyon ritkán adatik meg. A cukorgyárak már abban az idõ-
ben is rendelkeztek - így a hatvani is - ipari erõmûvel. Ezáltal alkalma nyílt a villamos ener-
giatermelés fázisától kezdõdõen, az országos hálózattal való kooperációval egybekötött,
vételezett villamos energia belsõ elosztásán át, végsõ felhasználásáig, annak minden ré-
szében gyakorlatot szereznie. Az általános technikai és technológiai fejlõdéssel párhuza-
mosan, azzal szinkronban a cukorgyár is folyamatosan fejlõdött, megújult. Ennek folytán
részt tudott venni folyamatosan számos szakmai rekonstrukcióban, egészen odáig, hogy
aktív tevékenysége vége felé a legkorszerûbb folyamatszabályozási fejlesztés során - a cu-
koriparban szinte elsõként - jó néhány frekvenciaváltó rendszer beállításában vett tevéke-
nyen részt. Aktív tevékenysége utolsó szakaszában a cukorgyártási technológia felének
számító teljes nyersgyári technológia számítógépes folyamatszabályozásának a meglévõ
állapottal történõ összehangolását volt szerencséje elvégezni. A cukorgyárba, mint beosz-
tott mérnök került és 1994-ben, mint Villamos Üzemviteli Osztályvezetõ vonult nyugdíjba.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Sal Imre
1937-ben született Szikszón

Villamosmérnöki oklevelének száma: 38/1962

1961-ben - mint korábbi társadalmi ösztöndíjas - a Finommechanikai Vállalatnál helyezke-
dett el a Rádiólaborban fejlesztõ mérnökként. URH adóvevõk tervezésével foglalkoztak ka-
tonai célokra. 1963-1967 között a Mûszeripari Kutató Intézetben - mint kutató mérnök -
orvosi diagnosztikai majd elektronikus mérõmûszerek fejlesztésével foglalkozott az EMG
és Medicor Rt részére. 1967-1992 között ismét a Finommechanikai Vállalat Fejlesztési
Igazgatóságon helyezkedett el elõször fejlesztési csoportvezetõ, majd laborvezetõ, végül a
fejlesztésigazgatói beosztásban. Tevékenységi területe rádió-adóvevõ berendezések, auto-
mata zavaró-felderítõ rendszerek fejlesztése, mikrohullámú közvetítõ gerinchálózatok
gyártva fejlesztése a TKJ közremûködésével. Munkája során sok újítás és találmány kidol-
gozásában vett részt. A Finommechanikai Vállalat széthullása után a Radar Rádiótechnikai
Rt mûszaki igazgatójának nevezte ki Für Lajos Honvédelmi miniszter úr. A Radar Rt fej-
lesztõ részlege a korábbi FMV Fejlesztési Igazgatóság személyi állományából épült fel Bu-
dapesten. Egyik legfontosabb munkájuk volt a szórt spektrumú adó-vevõ fejlesztése kato-
nai célokra a BME Pap László docens úr által vezetett tanszékkel kötött szerzõdés alapján.
Ezt a munkát a Radar Rt széthullása miatt sajnos nem tudták befejezni. 1995. május 1-
én nyugdíjazását kérte. Jelenleg nyugdíjasként a HTE Szenior szakosztály tagja.

Munkássága elismeréseként a Kiváló Feltaláló bronz, ezüst és arany díját is megkapta.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Sass János
1930-ban született Keszthelyen 

Villamosmérnöki oklevelének száma: 39/1961

Pályafutását a Gamma Optikai Mûvekben kezdte meg 1952-ben, ahol elsõként örvényára-
mú tachométerek hõfokfüggõségének csökkentésével foglalkozott. Késõbb katonai elekt-
ronikus rendszerek, automatikák áramköreinek tervezését, a prototípusok mérését végez-
te. 1957-ben átvette a kísérleti gyártó egység mérõlaboratóriumának vezetését, ahol
elsõsorban gyártásból kikerült, nukleáris berendezések elektronikus egységeinek üzembe
helyezését, ellenõrzését irányította. A 60-as évek elején a gyár célmûszer gyártásához,
üzembe helyezéséhez, ellenõrzéséhez szükséges, a kereskedelemben nem kapható, külön-
bözõ speciális készülékek, mérõmûszerek tervezését, elkészítését vezette. A Gamma Mû-
vektõl 18 évi munka után, 1971-ben az Országos Mérésügyi Hivatalba (OMH) távozott,
ahol elõször a váltakozó feszültség és áram nagypontosságú mérésével, az etalonok ellen-
õrzésével, fejlesztésével, fenntartásával és a különbözõ intézmények által beküldött mérõ-
mûszerek ellenõrzésével, hitelesítésével foglalkozott. Részt vett az akkori KGST-államok
mérésügyi hivatalaiban elvégzett, kétoldalú, ill. többoldalú etalon-összehasonlító mérések-
ben, szakértõi értekezleteken. 1977-ben kinevezték a váltakozó áramú alapmennyiségek
laboratóriumának vezetõjévé. Ettõl fogva munkaköréhez tartozott a feszültség-, az áram
etalon mellett, a kapacitás- és az induktivitás etalon õrzése, fenntartása, fejlesztése. Ve-
zette és elvégezte több, esetenként világrészeken is átnyúló nemzetközi etalon-összeha-
sonlítás magyarországi méréseit. Megoldotta a mérési lehetõségek kiterjesztését a na-
gyobb frekvencia- ill. a nagyobb és a kisebb feszültség tartományok felé, így az OMH-ban
is lehetõvé vált ezekben a tartományokban a váltakozó feszültség nemzetközi szinten is el-
fogadható, nagypontosságú mérése. 1977-ben ösztöndíjat kapott, hogy három hónapos
tanulmányúton az NSZK mérésügyi intézetében, a Physikalisch-Technische Bundesanstalt-
ban megismerje az ott alkalmazott mérési módszereket, berendezéseket, és azokat a lehe-
tõségek szerint itt, Magyarországon is bevezesse, magvalósítsa. 1990 végén ment nyug-
díjba. Munkásságáért 1983-ban Kiváló Dolgozó kitüntetést kapott, 1980-ban és
1990-ben OMH Díjat nyert. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával is-
merte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Sebestyén László
1930-ban született Korláton

Villamosmérnöki oklevelének száma: 368/1959

1949 és 1953 között Budapesten az Épületvilágítás Szerelõ Vállalatnál dolgozott villany-
szerelõként, majd 1953-tól 1959-ig mûszaki elõadóként és 1959-1961-ig fõmûvezetõ-
ként. 1961 és 1964 között az Építésügyi Minisztérium Szerelõipari Igazgatóságának mû-
szaki fejlesztési csoportjánál volt csoportvezetõ. 1964-tõl 1973-ig Budapesten a
Pestmegyei Állami Építõipari Vállalat villanyszerelõ üzemvezetõjeként dolgozott. Ezt köve-
tõen 1990-ig a Könnyûipari Szerelõ Vállalat Villamos gyárrészlegén volt osztályvezetõ.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.

– 151 –



Seenger Gyõzõ
1936-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 287/1961

A MOM-ban (néhai Magyar Optikai Mûvek) kezdte a szakmát, fejlesztõ mérnökként. Részt
vett a KGST-n belül egyedüli ultracentrifuga fejlesztésében, majd továbbfejlesztésében, ek-
kor többedmagával találmányuk révén szabadalmi oltalmat is kaptak, egy 60 000 f/p vil-
lanymotor kifejlesztéséért. Berendezésüket számos KGST országba exportálták, így alkal-
ma volt a Szovjetuniót, Kínát, Indiát, Angliát, Lengyelországot bejárni, mint az üzembe
helyezõ csoport vezetõje, illetve a kiállítások mûszaki referense. Munkáját továbbiakban a
VILATI-nál folytatta. Részt vett az 1500 A-es tirisztoros egyenirányítók tervezésében, a
Dunai Vasmû részére, a VILATI hajtássorozat kialakításában, (publikáció) majd ponthe-
gesztõ berendezések hazai honosításában. Munkássága a GTI -ben (Gépipari Technikai In-
tézet) folytatódott, tudományos munkatársként. Plazmahegesztõ berendezések tervezése,
üzemeltetése, a Szovjetunióból, és NDK-ból érkezett plazma, és gázüzemû koordináta vá-
gógépek mûszaki felülvizsgálata beüzemelése és szervizelése volt a feladat. Eközben fog-
lalkozott robottechnikával is, hisz az Intézet feladatai közé tartozott a KGST szakmai kon-
zultációkon való részvétel. A plazmahegesztés, ill. hegesztõ robotok témakörében a KGST
szakmai kiküldött feladatát is ellátta (konzultációk, szakmai értekezletek). Pályája utolsó
éveiben az Intézethez érkezett 1,5 Kw-os hegesztõ lézer üzemeltetése volt feladata. Irányí-
tásával kidolgozták a lézeres hegesztés, (beton vágókorongok szegmenseinek felhegesz-
tése), lézeres vágás (2mm-es acél ill. rozsdamenetes acél koordináta asztalon történõ sík-
vágása,) hazai megoldását, majd a szaggatott lézeres hõkezelés síklemezek, ill. sörgyári
maláta õrlõ berendezések hengereinek hõkezelését, mely eljárás szabadalmi oltalomban is
részesült. Szakmájához tartozott az állandó továbbképzés: német, angol nyelvbõl nyelv-
vizsgát tett, és elvégezte a Kandó Kálmán Fõiskola "Erõsáramú berendezések mikropro-
cesszoros irányítása" szakát is.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.

– 152 –



Simó Géza
1935-ben született Nagyszebenen

Villamosmérnöki oklevelének száma: 2/1961

Az Országos Villamos Távvezeték Vállalathoz, azaz OVIT-hoz 1960. május 9-én lépett be,
mely vállalat akkor a 60-100-120 kV-os alaphálózati alállomások és távvezetékek kezelõje,
üzemeltetõje és fejlesztõje volt. Munkahelyén alállomási gyakorló mérnök lett, ahol üze-
meltetési, üzemzavar elhárítási, karbantartási munkák mellett új kapcsoló berendezések,
transzformátorok üzembe helyezési munkálataiban végzett részfeladatokat. Részt vett az
alaphálózati 60 és 100 kV-os alállomások 120 kV-ra való átépítésében, és üzembe helye-
zésében. 1963-ban Miskolcra költözött, és részt vett az OVIT Kelet-magyarországi Üzem-
vezetõségének létrehozásában, és ott alállomási csoportvezetõ mérnökként, majd osztály-
vezetõként dolgozott. Feladata volt az alállomások üzemeltetése, és az új 120 kV-os és
220 kV-os alállomások mûszaki felülvizsgálatainak megszervezése, irányítása, majd az
üzembe helyezések levezetése, melyeket már önállóan végzett. Az OVIT a Kelet-magyaror-
szági Üzemvezetõséget átszervezte Üzemigazgatósággá, és 1986. évtõl megbízták az új
üzemigazgatóság vezetésével. Alapfeladata korábban is, majd üzemigazgatóként is az alap-
hálózati létesítmények teljes körû felügyelete, üzemeltetése és karbantartása is volt. Az
OVIT 1993 évi részvénytársasági átszervezése után megbízást kapott az Alállomás Létesí-
tési Üzletigazgatóság vezetésére, Budapesten. Munkakörében az elsõ nagyobb projekt volt
a Budapest-Hegyeshalmi vasútvonal villamos energia ellátásának korszerûsítése számító-
gépes irányítástechnikával és felharmonikus szûréssel. A 90-es évek közepétõl az MVM Rt.
megrendelésére az alaphálózati alállomásokat korszerûsítették, új készülékekkel, számító-
gépes irányítástechnikával, optikai kábeles belsõ jelátvitellel, távvezérlésre való elõkészítés-
sel. Az üzletigazgatóságon megszervezte a laboratóriumi szakszolgálati irányítástechnikai
szolgáltatásokat, az alállomásokon alkalmazható 0,4 kV-os váltóáramú, és 220V-os egyen-
áramú segédüzemi kapcsoló berendezéseket tervezõ és gyártó üzemet. Tevékenységét az
OVIT több esetben vállalati elismeréssel jutalmazta. Aktív munkáját 2001 évben fejezte be,
nyugdíjba ment, de az OVIT ZRt. továbbra is megbízza esetenként a nagyfeszültségû transz-
formátor állomások szerelési technológiáinak fejlesztésével, rendezésével. Az Egyetem Sze-
nátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Simon Kálmán Zoltán
1937-ben született Miskolcon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 100/1962

Egyetemi tanulmányait a BME Villamosmérnöki Kar erõsáramú szakán végezte el 1956-
1961 között. Szakmai pályafutása alatt egyetlen munkahelye volt, az Észak-magyarorszá-
gi Áramszolgáltató (ÉMÁSZ) Rt, ahol 1961-tõl 1999 évi nyugdíjazásáig dolgozott, elõször
hálózatépítési mûvezetõként, majd hálózati tervezõként, késõbb tervezési csoportvezetõ-
ként. 1975-tõl a hálózatfejlesztési- és tervezési fõosztály vezetõje volt. Vezetõ szerepet töl-
tött be többek között a hálózati kiviteli tervek készítésében, a hálózatok tipizálásában, a
hosszú távú hálózatfejlesztési tervek kidolgozásában, a hálózatveszteség csökkentési ter-
vek kidolgozásában, a fogyasztói hálózati visszahatások vizsgálatában, a hangfrekvenciás
körvezérlés bevezetésében. A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) tagjaként több al-
kalommal tartott elõadást a MEE vándorgyûléseken, és a MEE miskolci szervezete rendez-
vényein. Szakcikkei jelentek meg a Villamosság és az Elektrotechnika folyóiratokban. Éve-
kig volt vezetõje a MEE hangfrekvenciás körvezérlés munkabizottságának, és tagja volt
több országos és helyi munkabizottságnak. 

Munkássága elismeréseként többször kapott vállalati kiváló dolgozó, egyszer miniszteri ki-
váló dolgozó kitüntetést, elismerõ oklevelet, kétszer áramszolgáltatásért emlékérem kitün-
tetést, 1994-ben pedig Csáky Frigyes díjat.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Sipka László
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 241/1961

A diploma megszerzése után a Laboratóriumi Felszerelések Gyárában, a Nehézvegyipari
Kutató Intézet automatizálási osztályán, majd 13 évig a Számítástechnikai Koordinációs In-
tézetben dolgozott. Közben az akkor Marx Károlyról elnevezett Közgazdaságtudományi
Egyetemen 1976-ban mérnök-közgazdász oklevelet szerzett. A továbbiakban a TECHNO-
VA Ipari Innovációs Alap, a SZÁMALK, a Metalimpex, majd a Coopers & Lybrand cég mun-
katársa volt. Számos ipar- és gazdaságfejlesztéssel, technikatörténettel, mûszaki hagyo-
mányainkkal, történelemmel foglalkozó cikket, tanulmányt írt, ilyen témájú könyvek
létrehozásában is tevékenykedett, mint szerkesztõ, szerzõ vagy más közremûködõ. Né-
hány cím: "Évfordulóink a mûszaki és természettudományokban 1983…1994" (MTESZ,
1982…1993), "Magyarok a természettudomány és a technika történetében I-II." (1986-
1989), "Gazdaságfejlõdésünk hasznosítható tapasztalatai" (1989), "A technika krónikája"
(magyar változat) (1991), "A XX. század krónikája" (magyar változat) (1994), a "Guin-
ness" magyar változatának néhány kötete, "Világhíres magyarok" (2004), "Játsszunk
együtt!" (cikkek, 2005), "A magyarok története" (2006), "A gyõztes pozsonyi csata 1100.
évfordulójára" (Honismeret, 2007/6), "Világkiállító magyarok" (2010), "Nemzeti évforduló-
ink 2006…2011" (Balassi Intézet, 2005…2010).Részt vett az "Álmok álmodói - világra-
szóló magyarok" címû millenáris kiállítás munkálataiban (2000-2002): az alap-koncepciót
Éri Istvánnal és Gazda Istvánnal közösen dolgozták ki, a kiállítás (több száz szakértõvel
együttmûködve folyó) tervezésének és megvalósításának egyik szakmai irányítója volt. A
millenáris kiállítás - amelyet 600 ezernél többen láttak -, azt mutatta be, hogy az itthon és
külföldön dolgozó magyarok mi mindennel járultak hozzá a világ elõrejutásához.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Sipos Vilmos
1936-ban született Zámolyon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 122/1960

A diploma megszerzése után egy korábbi szerzõdés értelmében a Magyar Néphadsereg ál-
lományába került, ahol többedmagával irányítói voltak az akkori honi légvédelem lényeges
korszerûsítésének. Ez a modernizálás az elavult ágyús légvédelem leváltását és helyette ra-
kétatechnika beállítását jelentette. A minõségi változást az akkor korszerû szovjet rakéta-
irányító és kilövõ rendszerek adták. Ez a telemetria alkalmazását és annak több perifériá-
ját érintette. Ebben a telepítõ, beüzemelõ és üzemeltetést irányító szakmai, mérnöki
munkában, mint fõmérnök vett részt. Az üzemeltetés irányítása mellett a technikustiszti
állomány képzése és a technikai berendezések felhasználásának optimalizálása képezte
munkáját. A nehéz végrehajtói csapatmunka után a Honvéd Vezérkarhoz helyezték, ahol a
gazdaságmozgósítás tervezését és ellenõrzését végezte. Végül 1991-ben mérnökalezre-
desi rendfokozattal nyugállományba vonult.

Munkájáért számos elismerésben részesült, melyek közül kiemelkedõ a "Haza Szolgálatá-
ért" érdemérem arany fokozatával való többszöri kitüntetés. Több mint 40 elismerés és ju-
talom mellett : "A Haza Fegyveres Szolgálatáért" 10, 15, 20 és 25 év után; valamint a szak-
mai és tervezõ-szervezõ munkájáért "A Haza Szolgálatáért Érdemérem, Ezüst fokozatával
egy," Arany fokozatával öt alkalommal tüntették ki.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Solymosi János Pál
címzetes egyetemi tanár

1936-ban született Kispesten
Villamosmérnöki oklevelének száma: 125/1961

1961 óta dolgozott a Vezetékes Híradástechnika Tanszéken és jogutódjainál, jelenleg a
Távközlési és Médiainformatikai Tanszéken. 1995-ben ment nyugdíjba, de utána még szer-
zõdéses fõmunkatársként rendszeresen tartott órarendi elõadásokat 2005-ig. Jelenleg zá-
róvizsgákon elnököl, alkalomszerûen külsõ szervezetekben képviseli a tanszéket és konzul-
tál. Tudományos tevékenysége többirányú volt. A 60-as években fõleg hálózatelmélettel,
gráfelmélettel, ezen belül optimális távközlõ hálózati struktúrák kialakításával foglalkozott.
A 70-es években elektronikus áramkörök érzékenységi és tolerancia problémáival, illeszté-
si kérdésekkel, a 80-as években tolerancia központosítással, hibrid integrált aktív áramkö-
rök realizálásával, majd digitális jelfeldolgozással foglalkozott. A 90-es években távközlés-
menedzsment témakörben tevékenykedett. 1961 óta tagja a Híradástechnikai
Egyesületnek. Sok évig tevékenykedett a szervezetben elnökségi tagként és több bizott-
ságban is. Jelenleg is tagja a Pollák-Virág díj bizottságnak.

Munkásságát Pollák-Virág díjjal (1963 és 1972), miniszteri dicsérettel (1995), Puskás Ti-
vadar díjjal (1996) és Kozma László emlékéremmel (2003) ismerték el. 2010-ben kinevez-
ték címzetes egyetemi tanárrá.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Stefányi Imre
1938-ban született Kassán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 184/1961

A diploma megszerzése után a Villamosenergiaipari Kutató Intézet Nagyfeszültségû Labo-
ratóriumában dolgozott. A nagyfeszültségû transzformátorok lökõ feszültség vizsgálati
módszerei, az ahhoz szükséges eszközök fejlesztése volt a fõ téma terülte. A Ganz elsõ
400 kV-os transzformátorának típusvizsgálatát sikerrel végezte el az általa fejlesztett esz-
közök felhasználásával. 1969-tõl a Ganz Villamossági Mûvek Szerkezeti Laboratóriumában
dolgozott kiemelt (kutató) mérnökként. A gyár próbatermében, elsõ ízben kezdeménye-
zett zárlati áramú vizsgálatokat kapcsolókészülékeken és áramváltókon. Megtervezte az
akkor igen korszerû V 63-as tirisztoros villamos mozdony túlfeszültség védelmét, amely
negyven éve megbízhatóan mûködik. 1972-tõl 15 éven át a BME oktatójaként dolgozott
az Erõsáramú Intézetben, a Villamos Készülékek címû tárgy elõadójaként. Több jegyzet
szerzõje, a Villamos Kapcsolókészülékek c. jegyzet írásáért a BME rektora 1986-ban Nívó
díjban részesítette. Az oktatási tevékenység mellett végzett kutatási területe az acélolvasz-
tó nagyteljesítményû ívkemencék okozta hálózati feszültségingadozás (flicker jelenség)
volt. Doktori disszertációjának is ez volt a témája. Új mérési és értékelési módszert dolgo-
zott ki többkemencés üzemmódok, flicker-kompenzátorok hatásának modellezésére, amel-
lyel a hálózati feszültségingadozás mértékét (újonnan létesülõ ívkemencéknél) nagy meg-
bízhatósággal prognosztizálni lehetett. 1987-tõl a Kohászati Gyárépítõ Vállalat tervezési
fõmérnöke volt. Publikációinak száma mintegy harminc, angol, német és magyar nyelven,
külföldi és hazai szaklapokon, nemzetközi konferenciákon. Leginkább értékesnek az tartot-
ta, amikor egy-egy publikációjára valamely szakcikkben hivatkozás történt. 1990-tõl egy
akkor alapított finn-magyar informatikai kft ügyvezetõ igazgatójaként dolgozott nyugdíja-
zásáig. Ez ideig tagja volt a Villamosmérnöki Kar Állami Vizsgabizottságának. Diplomater-
veket bírált, és vizsgázatott. Szakmai életútja során számos elismerõ oklevelet, díjat ka-
pott. A rendszerváltást követõen nyolc éven át Budapest II. kerület egyénileg
megválasztott önkormányzati képviselõjeként közéleti munkát is végzett. Az Egyetem Sze-
nátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Csorba Ilona Nóra (Stock Béláné)
1938-ban született Szegeden

Villamosmérnöki oklevelének száma: 243/1961

Mûszaki ellenõrként dolgozott az épülõ PVC gyárban 1963. július 1-ig, akkor egyesült a
BUM a Borsodi Vegyi Kombináttal. Itt a "Mérõ Csoport" vezetésével bízták meg, feladata a
védelmek, automatikák (még elektromechanikus) karbantartása, lépcsõzés kialakítása a
35 kV-os és 6 kV-os hálózaton, zárlatszámítások, új berendezések beüzemelése, feszült-
ségpróbák az újra tekercselt, vagy javított 6kV-os motorokon. 1970. január 1-én a Villa-
mos I. Üzem vezetésével bízták meg. Feladata az elektrikusi szakszolgálat ellenõrzésétõl a
villamos karbantartó mûhely mûködtetéséig terjedt (tekercselõk, lakatosok, gyengeáramú
csoport, erõátviteli és világítás karbantartók). A III. telep (PVC) belépésével a Villamos I.
Üzembõl leválasztották a karbantartó mûhelyt, külön üzemmé, õ a Villamos II. üzem üzem-
vezetõi megbízását kapta. 35kV-os és 6kV-os berendezések üzemeltetése és karbantartá-
sa, "Vészáramforrás" (Tajga tip.) üzemeltetése, mûanyag feldolgozó gépek villamos javítá-
sa karbantartása, (a III-as telepen is). 1991-ben felajánlották a korkedvezményes
nyugdíjazást, így április 1-jével elment nyugdíjba. 

Munkássága elismeréseként Kiváló dolgozó és NIM kiváló dolgozója kitüntetéseket kapott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Szigeti Sándor
1938-ban született Bukarestben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 199/1961

A VBKM Fejlesztési Intézetében szilárd szigetelõ anyagokból villamos ívek hatására képzõ-
dõ gázok ívoltó képességét vizsgálta, eredményeirõl 1970-ben közleményt jelentettek
meg. Késõbb a VBKMFI-ben nagyáramú félvezetõs egyenirányítók vegyi és kohászati célú
felhasználására ajánlatok kidolgozását végezte, majd mezõgazdasági célú egyenáramú ti-
risztoros szaggatós hajtást fejlesztett ki. Közremûködött az LKM diódás Középhengerso-
ri hajtás gerjesztõ köri áramirányítója, valamint a Csepeli Csõgyár un. pilger hajtása terve-
zésében és üzembe helyezésében. A tirisztorok jellemzõinek megismerésére, a hálózati
kommutációs áramirányítók és ezekben a nagy du/dt elleni védelem gazdaságos kialakítá-
sára végzett méréssorozatokat. E munkákhoz az illetékes Mûegyetemi Tanszék munkatár-
sainak irányításával elkészítette az igen kis induktivitású és idõállandójú nagyáramú sön-
tök kiviteli terveit. A szükséges darabok elkészültek, ma is használatban vannak. Ezekrõl
munkatársaival közleményeket jelentettek meg. Közremûködött számos bányász tiriszto-
ros aknaszállító hajtás tervezésében és üzembe helyezésében, irányította a Budavári Sikló
tirisztoros négynegyedes hajtásának tervezését. Négy magyar és egy német szabadalom
kidolgozásában vett részt. 1987-ben a Magyar Bányászati Hivatal elõdje az OBF áthelye-
zését kérte az államigazgatásba. Itt a bányák, a gáz és olajszállítás, a földgázelosztás, a
propán-bután tároló és töltõüzemek létesítményeiben, a normál légtérben, valamint a súj-
tólég és robbanásveszélyes környezetben alkalmazott villamos berendezések létesítésének
és használatának országos hatósági felügyeletében dolgozott. Megszerezte a Bányavilla-
mossági szaktervezõ, a Minõségbiztosítási felülvizsgáló és tanúsító szakképesítéseket. A
2003. évben villamossági bányahatósági szak-fõtanácsosként vonult nyugállományba. Je-
lenleg a Nemzeti Akkreditáló Testület sújtólég és robbanásbiztos villamos készülékek és
berendezések szakértõjeként tevékenykedik.

Munkásságáért miniszteri elismerésben részesült.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Sztrókay István
1936-ban született Budapesten 

Villamosmérnöki oklevelének száma: 117/1960

Elsõ munkája az Anód Áramirányító Gyárban, a késõbbi VBKM 2 sz. Anód Áramirányító
Gyárában a VKI által fejlesztett teljesítmény Ge diódák gyártásának bevezetése és széria-
gyártásának elõkészítése volt. 1965-ben a félvezetõ elemek fõosztályvezetõjévé, valamint
1967-ben fõtechnológusnak nevezték ki. 1972-ben áthelyezéssel a Villamos ipari Kutató
Intézet 6. Önálló Osztályára került tudományos fõmunkatársként. 1974-ben megbízott
osztályvezetõi, majd 1976-ben tudományos osztályvezetõi megbízást kapott. 1982-ben 3.
Tudományos Fõosztály vezetõjévé nevezték ki. Munkája három fõ területre összpontosult:
Peltier hûtõelemek és készülékek fejlesztése, félvezetõ elemek fejlesztése és DSA típusú di-
ódák gyártásának szervezése és gyártása. 1996-ban a TET fõmérnöke lett. Feladata a
megkötött licenc szerzõdés alapján a teljes beruházás vezetése és a megvásárolt elem tí-
pusok gyártásának beindítása volt. A megváltozott piaci viszonyok miatt az elemek hazai
igénye lecsökkent, de a gyártás és visszaállítás növelése megoldódott az AEG félvezetõ
gyára felé, mely idõközben tulajdonos változás következtében eupec GmbH+Co KG céggé
(Siemens csoport) alakult. 1997-2002-tõl kinevezték az eupec Hungária Kft. Ügyvezetõ
igazgatójává. Fõ feladatai a következõk voltak: a teljes telephely átépítése, úgy, hogy a
gyártókapacitás nagymértékben megnövekedjen oly módon, hogy új technológiák fogadá-
sára képes legyen. Az AEG és Siemens összes nyomott kontaktusú PB és tárcsa típusok
teljes gyártásának átvétele, technológiák bõvítése. SAP gyártásirányítási rendszer beveze-
tése. DIN EN ISO 9002 minõsítés megszerzése. A fenti munkák elvégzése során nagy se-
gítséget kaptak az anyacég munkatársaitól. A gyártott típusok felölelték a 100 A-tól 8000
A határáram közötti tartományt, valamint a 600 V-tól 15 kV letörési feszültség közötti ér-
téket. A darabszámok 2001 év során elérték az egymillió/darab/év félvezetõ egység szint-
jét. 2002-tõl nyugdíjba ment. 2003-tól az EPCOS Kft. Szombathely SIMID üzemében, mint
mûszaki tanácsadó dolgozott részidõben. Feladata a nagytömegû gyártás minõségstabili-
tás biztosítás területén volt. Munkássága elismeréseként Iparigazgatói dicséretet, Kiváló
dolgozó, KGM Kiváló dolgozó, többször Kiváló újító(arany fokozat), VKI nívó díj kitünteté-
seket kapott. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes
mérnöki tevékenységét.
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Temesi Ágoston
1935-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 308/1961

1959-1962-ig a Magyar Televíziónál mérnökgyakornok, késõbb beosztott mérnök, kép és
hangmérnök, majd üzemmérnök, (feladata a 3-as stúdió mûsorlebonyolítása). 1962-1998
között a BME Híradástechnikai Tanszékén adjunktus, 1992-1995-ig a MATÁV Mérésügyi
Központban, majd 1997-1999 között a Radiant Rt.-nél dolgozott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Tóth György
1937-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 7/1962

1961-ben a Mechanikai Mérõmûszerek Gyárában kezdte szakmai pályafutását. Nevének
megfelelõen fõ profilja a mechanikai mûszerek gyártása volt, de ekkor indult egy elektro-
nikus felügyelõ rendszer fejlesztése a Barátság Kõolajvezeték részére. Ebbe a fejlesztõ cso-
portba került. Elsõ termékként egy tartályszint mérõt fejlesztettek ki. Az eszköz a magyar
olajipar különbözõ helyszínein került felhasználásra, kipróbálásra. Ezek a helyszíni próbák
voltak a szakmai gyakorlatok, ahol a gyártól távol idegen szakmai és ipari környezetben
kellett minden feladatot megoldani. Ez jó szakmai iskola volt a késõbbiekben is sok hasz-
nát vette. 1967-ben az MTA SZTAKI-ban folytatta pályáját. Elsõ munkája egy digitális sza-
bályozó rendszer tervezése és kipróbálása volt egy moszkvai Kutató Intézettel közösen. A
projekt lezárása után igazi fejlesztõi munka megszûnt. 1968-ban irányítástechnikai szak-
mérnöki oklevelet szerzett. 1970-ben az EMG-be ment, ahol az EMG-830 számítógép fej-
lesztésében vett részt. Ez a típus folyamatszabályzó és ügyviteli adatfeldolgozó célokra és
alkalmazásokra készült. Akkor a fejlesztõkbõl és gyártókból alakult a vevõ szolgálati cso-
port, ahol nagy lelkesedéssel és kitartással telepítették, üzemeltették az eladott EMG-830-
at az elsõ magyar számítógépet. Sajnos a KGST termékpolitikája megszüntette az EMG-
ben ezt a profilt. Még egy ideig üzemeltették és szervizelték ezt a típust, de újat már
gyártani sem, fejleszteni sem kellett. Ezen a területen szerzett gyakorlati ismeretek birto-
kában további szakmai munkája az informatikai rendszerek üzemeltetése fenntartása irá-
nyába indította. 1975-ben így került a Pénzügyminisztérium Számító Központjába, ahol
egy SIEMENS központi számítógép és a rá épülõ terminál rendszer kiépítésében, beüze-
melésében és fenntartásában vett részt. Ez a gép a minisztérium adatfeldolgozási felada-
tai mellett, akkor a minisztérium fennhatósága alá tartozó intézmények és vállalatok (Biz-
tosítók, APEH) informatikai feladatait is ellátta. Elsõként itt került sor a távoli
felhasználókat kiszolgáló külsõinformatikai hálózatok kiépítésére. Itt a SIEMENS rendsze-
rek megszûnéséig dolgozott. 1994-ben alapította meg a CSONGI-TEAM BT vállalkozását
(az akkor született Csongor nevû unokája után). Vállalkozása még ma is üzemel számítás-
technikai szolgáltatóként. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismer-
te el értékes mérnöki tevékenységét.
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Tóth Imre
1931-ben született Zagyvapálfalván

Villamosmérnöki oklevelének száma: 283/1958

Elsõ munkahelye a Salgótarjáni Erõmûnél, mint üzemmérnök volt 1960-ig. 1960-ban az
ÉMÁSZ Salgótarjáni Igazgatóság üzemviteli osztályán osztályvezetõi beosztásba került. A
Szabadalmi Hivatalban "zárlatirányjelû készülék automatikus visszaállítással" címmel talál-
mányát bejegyezték. Számos újítása után 1966-ban a Salgótarjáni Üzemekben áthelyezés-
sel helyezkedett el. Itt fõmérnöki, fõmechanikus és fõenergetikus megbízásokat kapott.
1977-tõl 1989 évi nyugdíjba vonulásáig a Vállalat legnagyobb gyárrészlegének, az üzem-
fenntartási vezetõje. 

Munkássága elismeréseként, 42 éves folyamatos munkaviszony után megkapta a Munka
Érdemrend ezüst fokozatát, a Villamosenergiaipar Kiváló Dolgozója, Kiváló Újító és számos
egyéb kitüntetést.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Trapp Endre
1930-ban született Nagykõrösön

Villamosmérnöki oklevelének száma: 63/1961

Az egyetem befejezésének idõpontjában már a KRIPSZER Vállalatnál dolgozott, mint villa-
mos tervezõ. Tervezési feladatai kiterjedtek a textil-, papíripari üzemek villamos fogyasztói
berendezéseire. 1963. évtõl pedig kivitelezési részlegnél folytatta tevékenységét. 1958-tól
a Magyar Elektronikai Egyesület tagja. Dolgozott az egyesület több munkabizottságában.
Tagja volt a 70-es években az OMFB új szerelési technológiák kidolgozásának a Munka Bi-
zottságában. A Könnyûipari Minisztérium automatizálási bizottságában is tevékenykedett.
Vezetése alatt (1968-1989) több országban végeztek szerelési és üzembe helyezési mun-
kát erõmûvek létesítése során, mint alvállalkozók, így például az Arab Emirátusokban /Abu
Dhabi/ és Kuvaitban. A KRIPSZER-tõl ment 1989 végén nyugdíjba a Villamos és Automa-
tizálás egység igazgatójaként.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Trembeczki István
1938-ban született Háromhután

Villamosmérnöki oklevelének száma: 319/1961

1999- napjainkig a KIMÉRA PLUSZ Szervezõ és Szolgáltató Kft. ügyvezetõje/résztulajdono-
sa, nyugdíjasként, feladata a cégirányítás (marketing, értékesítés, adminisztráció). 1993-
1998 HUNITEL Távközlési Berendezéseket Gyártó és Forgalmazó Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja volt (Magyar-olasz vegyes tulajdonú cég), 1961-1993 Finommechanikai Vállalat (FMV)
- Budapest fejlesztõ mérnök (13 év); értékesítési fõosztályvezetõ (2 év); projekt mene-
dzser Indiában (4 év); kereskedelmi fõosztályvezetõ (2 év); kereskedelmi igazgató (4 év);
mûszaki igazgató és vezérigazgató helyettes (3 év); vezérigazgató (4 év). Távközlési há-
lózat- és rendszer ismeretek PC és hálózat ismeretek; Közgazdasági elemzések; Kutató
mérnökként dolgozott az FMV (Budapest) cégnél, kiscsatornaszámú mikrohullámú beren-
dezések fejlesztésén, több szolgálati szabadalmat is kidolgozva. Idõközben megszerezte a
közgazdász-mérnöki diplomát is, és fõosztályvezetõi helyet váltott egy indiai kiküldetésre
(1976-1980), ahol is irányítása alatt mintegy 2000 km (földrajzi) hosszúságú, nagykapa-
citású mikrohullámú rendszert telepítettek és üzemeltek be, hazai fejlesztésû és gyártású
berendezésekbõl. Az elsõ élõ TV közvetítés Bombay-Madrasz között e rendszeren keresz-
tül történt. Egyre növekvõ feladatokkal és felelõsséggel töltötte be a kereskedelmi fõosz-
tályvezetõ, kereskedelmi igazgató, mûszaki igazgató és vezérigazgató, majd a vezérigaz-
gatói posztokat (1981-1993). Szervezte és irányította az FMV kereskedelmi, mûszaki
tevékenységét, s végül a cég teljes irányítását végezte. Sikerült létrehozni közös vállalko-
zásokat mind jól ismert nyugati távközlési cégekkel (ALCATEL francia, ITALTEL olasz),
mind a KGST (keleti) partnerekkel. Végül elsõ számú vezetõként a cég konszolidálását és
a reorganizácó elõkészítését, beindítását végezte. A határozott idejû FMV vállalatvezetõi
megbízatása lejártával, a HUNITEL cégnél - amelynek fõ profilja a száloptikai berendezések
szállítása és beüzemelése volt, ITALTEL gyártói háttérrel - ügyvezetõként dolgozott to-
vább. A HUNITEL-bõl vonult nyugdíjba, és dolgozik együtt a fiával is a KIMÉRA Plusz Kft.-
ben, amely családi vállalkozás, s amelynek a fõ profilja a szoftverfejlesztés és értékesítés.
Pályafutása során elnöke volt a Magyar Elektronikai és Infokommunikációs Szövetségnek.
Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Turóczi Béla
1937-ben született Szerencsen

Villamosmérnöki oklevelének száma: 200/1961

Egyetemi diplomát a Budapesti Mûszaki Egyetem Villamosmérnöki Karának erõsáramú sza-
kán, a villamos gépes ágazaton szerzett. Elsõ munkahelye a Tiszai Vegyi Kombinát volt. Fia-
tal mérnökként 1961 és 1963 között a gyár építésének szakaszában mûszaki ellenõrként te-
vékenykedett, majd részt vett a kombinát villamos hálózatának üzembe helyezésében. A TVK
nitrogén mûtrágya gyárának indításakor, 1994-ben a villamos karbantartó üzem vezetésére
kapott kinevezést. A mûtrágyagyár 2,5 és 5 MW-os szinkronmotorjainak fordulatszám növe-
lésére beadott (lépésrövidítéses tekercselés átköthetõségén alapuló) újítását a cég vezetése
elfogadta. A tervezést elvégezte, a kivitelezést megszervezte. A TVK fejlesztése során közre-
mûködött a polietilén, az olefin és a mûanyag gyárak beruházásában és üzembe helyezésé-
ben, valamint a fóliahúzó extruderek vezérlõszekrényének tervezésében, kivitelezésében. A
Petrolber vállalat kikérésével 1975 és 1979 között részt vett az orenburgi gázvezeték ma-
gyar szakaszának építési-szerelési munkáiban Huszton és Bogorodcsaniban telepvezetõ-he-
lyettesként. Az AEG-Mannesmann kompresszorállomások erõsáramú szerelését és az üzem-
be helyezését irányította. Hazatértekor 1979-ben a siófoki Gáz- és Olajszállító Vállalat
fõenergetikusa lett, majd 1983-ban dunántúli üzemigazgatói kinevezést kapott. A feladata a
gáz- és olajszállítás és a villamos rendszer összehangolása volt, beleértve a földalatti létesít-
mények katódos korrózió védelmét is. A Vegyépszer kezdeményezésére 1988-ban kirendel-
ték a tengizi létesítmények építésére. A két 5 millió tonna nyers kõolaj fogadására alkalmas
gyár villamos hálózatának építését, szerelését és próbaüzemét szervezte és irányította. Ha-
zatérte után 1993-tól villamos és katódvédelmi specialistaként dolgozott a korábbi cégében,
ahonnan 1997 végén nyugdíjba ment. Megalapította a PIPECONTROL Mérnöki Iroda Kft-t,
ahol ügyvezetõ-tulajdonosként megszervezte a MOL rendszerében a csõvezetéki gáz- és olaj-
szállítás részére a vezetéktisztítást, csõvezetékek felülvizsgálatát (intelligens görényezést), a
katódos korrózióvédelem tervezési, szakértõi munkáit. A PIPECONTROL társaságban tulaj-
donlóit 2/3 részét 2006 decemberében munkatársainak eladta, de a kapcsolatot megtartot-
ta. A gázátadó állomások villamos tervezését, katódos védelem tervezését továbbra is végez-
te. A Somogy Megyei Mérnöki Kamara tagja 1993 óta. Az Egyetem Szenátusa
aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Vajdovich Árpád
1938-ban született Szegváron

Villamosmérnöki oklevelének száma: 217/1961

Diplomája megszerzését követõen Villamos Erõmû Tervezõ és Szerelõ Vállalatnál helyezke-
dett el, ahol 27 évig dolgozott létesítménytervezõi-, vállalkozási mérnöki, majd vezetõi
munkakörökben. Elsõ feladata az Oroszlányi Erõmû üzembe helyezési munkáiban való
részvétel volt. Néhány évig bánya villamos létesítmények kivitelezését irányította, majd ex-
port munkák következtek, amelyek végrehajtásában nagy segítségére voltak nyelvismere-
tei. 1971 -73-ban Törökországban a Fiat és Ganz VM által szállított gázturbinás erõmûvek
villamos berendezései szerelésének, üzembe helyezésének vezetõje volt. 1974-tõl osztály-
vezetõként a 750 kV-os ukrán-magyar távvezeték, majd a Paksi Atomerõmû villamos-, irá-
nyítástechnikai- és dozimetriai berendezéseinek részlet-tervezését, szerelését, üzembe he-
lyezését irányította. 1976-ban a BME-n atomerõmû szakmérnöki diplomát szerzett.
1983-ban a Vállalkozási Fõosztály vezetõjévé nevezték ki. Az 50 mérnököt foglalkoztató
fõosztály részt vett hazánk csaknem minden villamos energetikai létesítményének megva-
lósításában. 1988-tól két éven át Nigériában dolgozott egy müncheni mérnökiroda szak-
tanácsadójaként, ahol a nigériai villamos energiarendszer fejlesztése volt a feladata. 1995-
tõl a Magyar Energia Hivatal Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztályának
vezetõ fõtanácsosa, több évig osztályvezetõje volt. 2008-tól a Hivatal megbízott nyugdíjas
szakértõ tanácsadója. Fõ tevékenysége az Európai Unió elõírásainak, elvárásainak feldolgo-
zása, átültetése, hazai jogszabályok elõkészítése.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Várallyay Iván
1937-ben született Szolnokon

Villamosmérnöki oklevelének száma: 116/1961

1958-1960 között Egyetemi tanulmányai mellett a HIKI-ben tudományos gyakornok.
1960-1963 HIKI tudományos segédmunkatárs, másodállásban a BME-n gyakorlatvezetõ.
1963-1992 között az EIVRT Félvezetõ és Gépgyárban Gyöngyösön MEO vezetõ, gyáregy-
ségi fõmérnök, mûszaki tanácsadó, kereskedelmi igazgató. Közben a gyár elnevezése több-
ször is változott (MEV, SMG). Ezen idõszakban mellékfoglalkozásban: HIKI, BME, a Gyön-
gyösi Gépipari Technikum. 1976-77 Aacheni Mûszaki Egyetem. 1992-2010 TECHTRIN
Ec. saját vállalkozás 2010- Update Marketing Kft. alapító, ügyvezetõ. 1. Adócsõ-kutatás
és fejlesztés. Budapest, 1958-1965. 2. Félvezetõ gyártástechnológia. Gyöngyös, Buda-
pest, Aachen 1963-2004 Berendezések fejlesztése, kivitelezése Gyöngyös, 1963-1976.
Gallium-alumínium-arzenid epitaxiális réteg gázfázisú elõállítása. Aacheni Mûszaki Egye-
tem, 1976-77.A mágnestáras lebegtetéses diódagyártó sorra vonatkozó szabadalmak ki-
dolgozása. Gyöngyös, 1977. A szabadalmak alapján irányításával készültek el a számító-
géppel vezérelt komplett gyártósorok. Ezek a gépek óránként több mint százezer diódát
gyártottak, ami több mint tízszerese volt a korábbi világcsúcsnak. 1985-tõl a Telefunken-
nek és a Philipsnek is több berendezést szállítottak irányításával. Ez volt az elsõ eset, hogy
félvezetõ gyártóberendezést vásároltak egy szocialista országtól kapitalista világcégek. 3.
Internet marketing. Gyöngyös, 1965-ben kezdeményezésére Gyöngyösön megalakult a
Híradástechnikai Tudományos Egyesület Gyöngyösi Csoportja, amelynek titkárává válasz-
tották. Késõbb a HTE Gyöngyösi Csoportjának elnöke lett. Idõközben a HTE országos
szervezetében a következõ választott funkciókat is betöltötte: HTE VB tag, HTE Elnöksé-
gének tagja, HTE Külügyi Bizottság tagja. Kezdeményezésére és irányításával rendezték
meg Gyöngyösön 1967-tõl rendszeresen az országos szakmai konferenciákat, amelyek a
gyöngyösi szakembereknek elismerést és tekintélyt szereztek. Több, más nemzetközi és
hazai konferencia szervezésében vett részt. Szakmai tevékenységérõl hazai és nemzetközi
konferenciákon tartott elõadásokat Taipeitõl Los Angelesig, és jelentett meg publikációkat.
Munkássága elismeréseként Puskás Tivadar emlékérmet,Kiváló feltaláló ezüst fokozatot,
Kiváló feltaláló arany fokozatot, Országos Találmányi Hivatal l. díját kapta. Az Egyetem Sze-
nátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Varga Ferenc
1935-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 281/1960

1958-1965 Közlekedési Mérõmûszerek Gyárában gyártmányszerkesztõként közlekedési
jármûvek esetében fordulatszám mérõ, üzemanyag szintmérõ, hõmérséklet mérõ, mûsze-
rek fejlesztése, gyártási rajzok elkészítése, prototípus bemérése volt a feladata. Rövid ide-
ig a gyár fõenergetikusi teendõit is ellátta. 1965-1989 között a Villamos Automatika Inté-
zet ( VTLATI ) tervezõ a folyamatszabályozási fõosztályán dolgozott. 1989-1990 Inercia
Mérnök Kft.-nél látott el tervezõi feladatokat: ajánlatok, mûszer-automatika tervek készí-
tése. Foglalkozott a GRW részére különféle mûszer-automatika bértervek készítésével
(szennyvíztisztító, klímaberendezés). 1991-1995 között az ELIN Rendszertechnika Kft
volt tervezõ. Feladatai az ajánlatok, tervkiegészítések elkészítése. Itt szakterülete a
hõtechnikai mûszeres és erõsáramú ajánlatok készítése. Üzemanyagtöltõ állomások kút-
oszlopaihoz tartozó elektronikus üzemanyagszámláló berendezés fejlesztésében, beméré-
sében vett részt. 1995 - 2005 ( nyugdíjazás után) ELME Irányítástechnika Kft.-nél töltött
be témafelelõsi munkakört. Feladatai közé a mûszer-automatika ajánlatok, kiviteli tervek
készítése, valamint az idegen tervek honosítása tartozott. A tervek alapján a készre sze-
relt egységek (szekrények, pultok) cégen belüli legyártatása, helyszínre szállíttatása, hely-
színi terepi munkálatok mûvezetése és átadása a megrendelõnek. A gyógyszergyári re-
konstrukciós munkákhoz mûszer-automatika terveket készített, a készre szerelt
elektromos szekrények, pultok gyártatását felügyelte, helyszíni szerelésvezetés és üzem-
be helyezés volt a feladata. További fõ szakterületei: munkahelyi légtisztító berendezéshez
erõsáramú terv készítése, vezérlõszekrény gyártatása, üzembe helyezése, erõmûvi idegen
mûszer-automatika terv honosítása, anyagrendelés, szerelésvezetés, üzembe helyezés,
erõmûvi kazánokhoz különféle (nyomás, hõmérséklet vízszint) mûszeres tervek készítése,
anyagrendelés, szerelésvezetés, üzembe helyezés, épületek klímaberendezéséhez idegen
cég által készített erõsáramú terv honosítása, anyagrendelés, gyártatás, szerelésvezetés,
üzembe helyezés, erõsáramú fõelosztó terveinek elkészítése, a berendezés gyártatása,
helyszínre szállíttatás, üzembe helyezés és átadás. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma
adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Dr. Varjú György
egyetemi tanár, Professor Emeritus

1938-ban született Siklóson
Villamosmérnöki oklevelének száma: 180/1961

Oklevelének 1961-ben történt megszerzését követõen a BME Villamosmûvek Tanszékén
helyezkedett el és mindvégig ott illetve annak utód szervezeti egységeiben (Erõsáramú In-
tézet, Villamosmûvek Tanszék majd Villamos Energetika Tanszék Villamos Mûvek és Kör-
nyezet Csoportja) dolgozott különbözõ beosztásokban. Az akadémiai doktori fokozat meg-
szerzését és az egyetemi tanári kinevezését követõen 1991-2002 között a Villamosmûvek
Tanszék vezetõje, majd - az erõsáramú tanszékek összevonásával létrehozott - Villamos
Energetika Tanszék vezetõje 2003-ig. 2003-2008 között a Villamos Mûvek és Környezet
tanszéki csoport vezetõje. 2008-tól Professor Emeritus és ebben a formában továbbra is
részt vesz az oktatási és kutatási munkában. A villamosenergia-rendszerek oktatásán és
kutatásán túlmutató további szakterülete a különleges villamosvasúti táplálási rendszerek.
Aktívan foglalkozott - az érdekelt nemzetközi szervezetek (CIGRE, UIC, ITU-T) munkacso-
portjaival együttmûködve - a villamosenergia-rendszerek elektromágneses összeférhetõsé-
gi (EMC) kérdéseivel. Ehhez szorosan kapcsolódik a villamosenergia-minõség (PQ) terén
végzett tevékenysége. Újabban a smart villamos hálózatok és smart mérés tématerülettel
is foglalkozik. A villamosenergia-rendszerekkel kapcsolatos fõ szakterületén túlmenõen a
PKI Távközlésfejlesztés Intézetben mellék-foglakozás keretében (1964-2003 között) a vil-
lamos energia- és villamosvasúti hálózatoknak a távközlési rendszerekre gyakorolt elektro-
mágneses hatásaival foglalkozott. 1974-tõl képviseli a magyar távközlést a Nemzetközi
Távközlési Unió Távközlés Szabványosítási Szektora (ITU-T) elektromágneses hatások el-
lenni védelemmel foglalkozó 5. Tanulmányi Bizottságában, amelynek 5 tanulmányi idõsza-
kában elnökhelyettese volt. Elnökségével mûködõ szerkesztõ csoport dolgozta ki az "Indu-
kált feszültségek és áramok számítása gyakorlati esetekre" címû Direktívát. Részt vett
számos K sorozatú ITU-T Ajánlás kidolgozásában. Jelenleg is több hazai és nemzetközi
szervezetben végez munkát és tölt be tisztségeket. Mintegy 60 közlemény, 6 könyv és
több mint 200 hazai nemzetközi kutatási jelentés szerzõje vagy társszerzõje. A magyar vil-
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lamosenergia-ipari társaságoknál betöltött tisztségei: OVIT Rt. igazgatósági tagság: 1991.
- 2000, majd MAVIR Zrt. igazgatósági tagság: 2005. - 2006. 

Munkássága elismeréseként a Magyar Híradástechnikai Egyesület ezüst érmét, PKI Fej-
lesztési Intézet Békési díját, Magyar Elektrotechnikai Egyesület Déri díját, a Magyar Mér-
nöki Kamara Zielinski Szilárd-díját és Siemens Kutatói díját, ITU-T Elismerõ oklevelét,
MAVIR Emlékérmet, BME József Nádor Emlékérmet és MSZT Szabványosításért emlékér-
met kapott.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Végh Endre
1938-ban született Szombathelyen

Villamosmérnöki oklevelének száma: 169/1961

1961-ben szerezte meg villamosmérnöki oklevelét a híradástechnikai szakon. 1961 nya-
rán belépett a Központi Fizikai Kutató Intézetbe és megszakítás nélkül ott dolgozott 49
éven keresztül. Munkája - egy hatéves idõszaktól eltekintve - mindig a nukleáris iparhoz
kapcsolódott. A KFKI-ban elõször a Mérés- és Számítástechnikai Kutató Intézetben dolgo-
zott, ahol nukleáris mûszerfejlesztéssel (atomreaktor- és sugárvédelmi mûszerezéssel),
majd táv-adatfeldolgozással foglalkozott. 1974-ben átment a KFKI Atomenergia Kutató In-
tézetébe, hogy részt vehessen a kutató reaktor számítógépes irányító rendszerének kifej-
lesztésében. Ezért a munkáért - a fejlesztõ kollektíva tagjaként - a Jánossy díj I. fokozatát
kapta meg 1979-ben. 1980-tól 1995-ig a Számítógépes Reaktorirányítási Osztály, majd a
Szimulátor Laboratórium vezetõje. Ebben a minõségben vett részt a Paksi Atomerõmû VE-
RONA zónaellenõrzõ rendszerének, blokkszámítógépének, külsõ dozimetriai ellenõrzõ
rendszerének, és teljesléptékû blokkszimulátorának fejlesztésében. Irányította a VVER-
440 atomerõmû kompakt szimulátorának fejlesztését, amelybõl négy berendezés készült
el a Paksi Atomerõmû, a Rovnói Atomerõmû (Ukrajna), a Kólái Atomerõmû (Oroszország)
és Egyiptom részére.

Munkássága elismeréseként a Jánossy díj I. fokozatát kapta.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Veres Sándor
1938-ban született Berekböszörményben

Villamosmérnöki oklevelének száma: 147/1961

1961 és 1964 között az Ipari Mûszergyárnál dolgozott (Iklad ) mûszaki fejlesztési mun-
kakörben, feladata villamos kismotorok fejlesztése, reluktancia motor kialakítása a meglé-
võ motorsorozaton belül, hûtõgépmotorok freonálló szigetelõrendszerével kapcsolatos
technológiai problémák vizsgálata. 1964-1970-ig a Tatabányai Szénbányák: bányaüzemi
gépészeti vezetõjeként gépészeti és villamos berendezések valamint hálózatok üzemelte-
tése, bányaüzemi helyi villamos hálózatok tervezése, sújtólégrobbanás elleni védekezés fej-
lesztése volt a feladata. 1970-1974 között a Tatabányai Szénbányák: villamos fõelõadója-
ként az egész vállalat területén az üzemviteli tevékenység irányította, a villamos hálózatok
koordinált fejlesztésében vett részt. 1974 és1980 között a Magyar Szénbányászati Tröszt-
nél mûszaki-gazdasági tanácsadói beosztásban dolgozott, az egész magyar szénbányá-
szatra kiterjedõen a gépészeti és villamossági beruházások irányelveinek kidolgozása, e be-
ruházások szervezése, ellenõrzése és irányítása tartozott hozzá. 1981-1982-ben a
Szénbányászati Koordinációs Központnál osztályvezetõként a szénbányászat gépészeti és
villamossági mûszaki fejlesztésének szervezése, irányítása volt a feladata. 1983-tól1988-
ig a Bányászati Technológiai Társulás igazgatóhelyetteseként a szénbányászat gépészeti és
villamossági technológiai fejlesztésének szervezése és irányítása tartozott hozzá. 1988 és
1990 között a Bányászati Egyesülés: fejlesztési fõmérnökeként a szilád- ásvány bányászat
közös érdekû mûszaki fejlesztésének koordinálását végezte. 1990-1998-ig a MININVEST
Rt-nél; a vállalkozási szférában való próbálkozásként mûszaki-gazdasági vizsgálatokat, va-
gyonértékeléseket, cégátalakításokat, felszámolásokat, végelszámolásokat végzett. 1998-
2007 között a Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ igazgatóhelyetteseként a fel-
számolás alá vont szénbánya vállalatoknál a vagyonhasznosítási tevékenység irányítása,
felszámolási eljárások koordinálása, üzleti tervek készítése volt a feladata. Munkássága el-
ismeréseként Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozatát, Kiváló Munkáért miniszter-
tanácsi kitüntetõ jelvényt, Bányász Szolgálati Érdemérem ezüst fokozatát, Kiváló Bányász,
miniszteri kitüntetést, Borbála Emlékérmet, miniszteri kitüntetést, Soltz Vilmos emlékér-
met, egyesületi kitüntetést kapott. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásá-
val ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Veszelovszki Ferenc
1938-ban született Mindszenten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 306/1961

A szegedi Radnóti Miklós gimnáziumban érettségizett 1956-ban. A Budapesti Mûszaki
Egyetem Villamosmérnöki Karán végzett 1961-ben. Huszonkettõ évig a szolnoki Tisza
menti Vegyimûveknél dolgozott. Elõször két kénsavgyár mûszerezésének beruházási mun-
káit szervezte, majd a mûszerész mûhelyt vezette. Három kénsavgyár s az ehhez tartozó
erõmû, szuperfoszfát, kriolit, porfesték, foszforsav, mosószer gyárak mûszerezését üze-
meltették, s tartották karban. 1983-ban Gyõrbe költözött. Itt hat évig a Magyar Vagon és
Gépgyár Kísérleti Gyáregységénél dolgozott, ahol különféle tehergépkocsi alkatrészek fá-
rasztó berendezéseit tervezte, kivitelezte, és üzemeltette s a számítógépeket is rá bízták.
Utána a Digitáltechnika Kft.-hez ment át, s itt öt évig, mint hardver mûszakit foglalkoztat-
ták. Új gépek összeállításával, számítógépek és perifériák - köztük mátrix és lézernyomta-
tók javításával, átalánydíjas karbantartással, Novell, hálózatok kiépítésével, Server és User
gépek installálásával, Novell hálózatok hibaelhárításával foglalkozott. 1994-ben Pilis-
csabára költözött. Ez után a budapesti Computer Garai Kft. Számítógép szervizét vezette
nyugdíjba vonulásáig. Nõs, két gyermeke van, Zsolt és Helga. Sajnos leányuk súlyos aszt-
más beteg és emiatt kellett többször költözniük.

Munkássága elismeréseként két ,,Kiváló dolgozó" kitüntetésben és egy ,, Kiváló munkáért"
érdemérem miniszteri kitüntetésben részesült

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Vincze János
1936-ban született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 318/1961

Fõ tevékenységi köre: nyersanyagkutatásra használt terepi geofizikai kutató mûszerek és
berendezések, kutatás - fejlesztése és egyedi gyártása. Ezen a szakterületen több - tipiku-
san rendszertechnikai - találmánya került használatba, és kapott szabadalmat számos or-
szágban (pl. USA; NSzK; Nagybritannia; Franciaország; Olaszország; Kanada; Magyaror-
szág; Csehszlovákia; Lengyelország; NDK; SzU). A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai
Intézetben 1965-tõl fõtanácsadóként, majd 1969-tõl 1992-es nyugdíjba vonulásáig mint
az Intézet fõkonstruktõre szakmailag irányította a geofizikai mûszerek kutatás - fejleszté-
sét, gyártását és értékesítését, beleértve ebbe az üzembehelyezéseket és szervizt is. A fen-
tieket kb. ezer fõs intézeten belül kb. százhúsz fõ végezte. A 85-95%-ban külföldi meg-
rendelõk körében ez a tevékenység a résztvevõknek nemzetközileg is jó nevet és
elismertséget, belföldön pedig az átlagot meghaladó jövedelmet és függetlenséget biztosí-
tott. Geofizikai kutatóberendezések gyártásával Európában - a SzU kivételével - csak Ma-
gyarország foglalkozott. A szakterület alapvetõen interdiszciplináris és specifikus jellegé-
bõl adódóan, egy önálló szingularitás volt az ipar és a tudomány közötti területen,
szerteágazó kapcsolatokkal és folyamatosan megújuló érdekes és nívós feladatokkal.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Dr. Vörös Gábor
1937-ben született Pécsett

Villamosmérnöki oklevelének száma: 57/1965

Munkahelyei, tevékenységei: 1959 - 61 Villamos Állomásszerelõ: alállomás szerkesztõ
(egyetem mellett heti 18 órában); 1961 - 67 Kõbányai Könnyûfémmû: Energetikus, mû-
szaki ellenõr; 1967 - 74 MTA AKI (SzTAKI): tudományos munkatárs: számítástechnikai
hardverfejlesztés; 1973 - Digitális technika mûszaki doktori cím; 1974 - 91 Számítástech-
nikai Koordinációs Intézet: tudományos fõmunkatárs rendszer-, és szoftveres fejlesztés;
1991 - 92 Micronetics Europe: Numerikusan vezérelt - CNC szerszámgép fejlesztés; 1993
- 94 Információbiztonsági és neurális hálózati szakkönyvek szerzõsége; 1996 - 2000 HM
EI Rt: információbiztonsági tudományos tanácsadó; 2000 - 2002 Hírközlési Felügyelet
szakértõi rendszerfejlesztés. Közben végig az OMK-nak szakfordítói és lektori munkákat
végzett; nyugdíj mellett villámvédelmi szakértõi rendszert fejlesztett. Van néhány számí-
tástechnikai hardverszabadalma, írt két szakkönyvet, több-tucat önálló publikációt és ren-
geteg fordítás, lektorálás fûzõdik a nevéhez.

Munkássága elismeréseként a Köztársaság Elnöke nemzeti helytállás indoklással oklevelet
és emlékérmet adományozott

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Freud Gézáné Wágner Anna
1931-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 22/1962

A Magyar Szabványügyi Hivatalban mérnök fõelõadóként a következõ témájú szabványo-
kat dolgozta ki: SI mértékegységrendszer szabványai (abban az idõszakban, amikor a SI
mértékegységrendszert az országban bevezették), akusztika, környezeti, munkahelyi zaj,
valamint gépzaj - és rezgésmérés és ezeknek a határértékei szabványait, továbbá szín- és
fénymérési szabványokat. Szervezte az e témájú kutatásokat, és szerzett anyagi eszközö-
ket e témák kidolgozására. MTA Izotóp Intézete és a Központi Fizikai Kutató Intézet - do-
kumentátorként és propagandistaként tevékenykedett. Abban a csoportban dolgozott,
amely elérte a Paksi atomerõmû megépítését olyan feltételek mellett, hogy az építõcég vál-
lalta a használt fûtõelemeinek elszállítását (Lásd. Magyar Tudomány 1966 10. szám: "Az
atomenergia fejlõdése, és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerepe" címû cikket,
amely a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség akkori fõtitkára elõadását ismerteti. Az elõ-
adásról szóló beszámolót õ írta F. Wagner Anna néven). Szervezte a Dunaújvárosban üze-
melõ kohó izotópos nedvességmérõjének, valamint a Csepel Mûvek vékony lemezeket
gyártó, úgynevezett kvartójára szerelt izotópos vastagságmérõjének- és szabályozójának
kidolgozását. Az Új Magyar Lexikon fizikai, matematikai és mûszaki cikkeit szerkesztette.
Híradástechnikai Ipari Kutató Intézetben tranzisztor- és fénycsõgyártással foglalkozott.
Több, mind 50 mûszaki publikációt írt, valamint több nemzetközi konferencián tartott elõ-
adást. Tagja a MTESZ két bizottságának, nevezetesen a Gazdálkodási és Tudományos Tár-
saságok Szövetségének, valamint az Optikai, Akusztikai Film- és Színtechnikai Tudomá-
nyos Egyesületeknek. Több lapban írt energetikával foglalkozó olvasói leveleket. AURUS
EMERÉ - szabványfelelõs: a vállalat szabványállományát hozta rendbe, és olyan idõszak-
ban szerezte meg a vállalat számára az ISO 9000 minõsítést, amikor azt csak õk és a Chi-
noin RT. tudták megszerezni, továbbá amerikai szabványokat fordított le, és a fordítást ki-
advány minõségben szövegszerkesztõvel, elavult számítástechnikai háttér mellett dolgozta
ki. Az Országos Találmányi Hivatalban - újdonságvizsgálóként (elsõsorban optikai és szup-
ravezetési témájú) szabadalmakat vizsgált. A Kandó Kálmán Mûszaki Fõiskolán - fizikai té-
mában, óraadó tanárként, dolgozott. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozá-
sával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Weiling Gábor
1938-ban született Diósgyõrött

Villamosmérnöki oklevelének száma: 196/1961

A 60-as években a Pécsi Szénbányák kutatómérnökeként vett részt a biztonságos bánya-
villamosítást szolgáló robbanásbiztossági vizsgálatok kidolgozásában és gyakorlati megva-
lósításában. Szakmai életútja másik jelentõs szakasza a feszültség alatti munkavégzés ha-
zai bevezetési idõszakára esett. A villamos hálózatokon végzett feszültség alatti
beavatkozások speciális szerszámainak tervezésével, gyártásával és vizsgálatával foglalko-
zott az áramszolgáltatói területen. Számos hazai és külföldi konferencián elõadóként is hoz-
zájárult a technológia és az eszközök, szerszámok megismertetéséhez, elterjesztéséhez.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.

– 179 –



Dr. Wittine László
1935-ben született Budapesten

Villamosmérnöki oklevelének száma: 210/1961

Korábbi munkahelyére, (Tungsram EIVRT 1953-1956) visszatérve, elektronikus vizsgáló-
berendezések tervezési, és kísérleti mûhelyét osztályvezetõként irányította. Szolgálati sza-
badalma Klystron csövekre vonatkozik. 1962-tõl meghívott félállású, 1966-tól egészállá-
sú oktatóként BME Villamosmérnöki Kar Géptan Tanszék gyakorlatvezetõje volt, majd I. II.
III. V. évfolyamokon saját, és társtanszékeken tárgyelõadóként tanított 1996-ig, nyugdíja-
zásáig. Oktatási tevékenysége mellett mikrohullámú polgári, és haditechnikai, berendezé-
sek tervezési, ipari, bírósági szakértõségi megbízásokat teljesített. Egyéni kutatási terüle-
tét, a tervezés elméleti-gyakorlati kérdéseinek vizsgálata képezte, mely oktatási
tevékenységéhez szorosan kapcsolódott. A kutatási munka tárgykörének fokozatos bõvü-
lése inspirálta gazdasági-mérnöki, és társadalom-filozófiai stúdiumok elvégzésére, további
két egyetemi diploma megszerzésével. Ez lett doktori disszertációjának lényeges eleme is,
amit 1987-ben Egyetemünk Gépészmérnöki Karán, Hõ-, és Rendszertechnikai Intézetben
védett meg és szerezte meg mûszaki doktori címét (Rendszerelméleti szaktudomány). 

Többször részesült Rektori dicséretben. Rangos kitüntetése a "Hallgatói Korsó Díj" amivel
egy adott évben legjobbnak tartott elõadót jelölik meg a hallgatók.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Záborszky László
1937-ben született Kondoroson

Villamosmérnöki oklevelének száma: 18/1962

1961. július 3. - 1975. december 31. között a Debreceni Postaigazgatóságon dolgozott.
Volt hálózattervezõ, erõsáramú ügyintézõ és átviteltechnikai tervezõ. 1975 végén az MTA
debreceni Atommagkutató Intézete állást hirdetett villamosmérnököknek. Eladásra, sõt
külföldre is sok mûszer készült, és a mûszerek bemérésére kerestek villamosmérnököket.
Az Intézetben eltöltött elsõ években fõ feladata a mások által megtervezett legkülönfélébb
atomfizikai mûszerek bemérése, életre keltése volt. Ez sok hibakeresési munkával járt
együtt. A bemérés során szerzett hasznos tapasztalatait, a dokumentációt módosítva fi-
gyelembe vették, így a mûszerek tökéletesítéséhez hozzájárult. Munkájukhoz tartozott
még az esetlegesen meghibásodott készülékek javítása is. Késõbb a bemérési munkák
mellett egyre több önálló tervezési, konstruktõri feladatot kapott. A mûszergyártási tevé-
kenység a 70-es évek végén és a 80-as években érte el a csúcspontját. Nagyon sok mû-
szert szállítottak például a paksi Atomerõmûbe is. A 90-es évek elején, a rendszerváltás-
sal a nyugati piac kinyílt, és emiatt a mûszerek iránti kereslet lecsökkent, ezért a
mûszer-gyártási tevékenység erõsen beszûkült. Az Intézet elektronikai részlegének létszá-
ma fokozatosan a korábbinak kb. harmadára csökkent. Ezután fõként egyedi tervezési és
mûszerkészítési feladatokat láttak el a saját fizikusok és a társ intézetek számára. 1997
végén elérte a nyugdíj korhatárt, de még nyugdíjasként is, további 7 és fél évet dolgozott,
ugyanabban a munkakörben, fél munkaidõben. Véglegesen 2005. július végén hagyta ab-
ba az aktív pályafutását. Mérnöki munkája során öt fõ végzõs villamos üzemmérnök hall-
gatónak volt szakmai konzulense, diplomamunkájuk elkészítését tanácsaival irányította.
Egy elfogadott saját szabadalma is van. Az eddig leközölt szakmai publikációi cím szerinti
száma 26. Ezek között több hosszabb terjedelmû dolgozat van, amelyeket több részlet-
ben közöltek le. A megjelent, lapszámonkénti publikációi száma 53. Cikkei az ATOMKI bel-
sõ közleményeiben, a Mérés és Automatika címû folyóiratban, de legnagyobb számban a
Rádiótechnika c. folyóiratban jelentek meg. Az energiatakarékos tápegységekrõl szóló
cikksorozatát oroszra is lefordították. Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozá-
sával ismerte el értékes mérnöki tevékenységét.
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Zubonyai Gábor
1937-ben született Gútán

Villamosmérnöki oklevelének száma: 249/1961

Elsõ munkahelye: Elektronikus Mérõkészülékek Gyára. Itt 25 évig dolgozott. Fõbb mun-
kakörei: 1961-1963: szériában gyártott mérõmûszerek specifikációs adatainak és mérési
módszereinek elõírásai. 1963-1966: EDS 1000 digitális rendszerelemek kifejlesztése. Köz-
remûködött a Magyarország villanyújság elkészítésében. EDS-4000 STATOMAT robbanás-
biztos digitális rendszer. Hunor 131 típusú elektronikus asztali számológép fejlesztése.
Ennek során 5 db szabadalmi oltalom az Országos Találmányi Hivatalnál. 1967: üzemmér-
nöki munka, a Hunor 131 gyártásba vitele, problémák mûszaki megoldása. 1967-1969:
EMG-830. Részvétel az elsõ Magyarországon szériában gyártott nagyszámítógép team-
jében és gyártásának irányításában. 1971-1974: EMG-666 Programozható Asztali Számo-
lógép és Mûszerrendszer Vezérlõ Központ fejlesztésében történõ részvétel. 4 db szabadal-
mi oltalom az Országos Találmányi Hivatalnál. 1975-1976: Nyomtató fejlesztése az
EMG-666-hoz. 1967-1981: Háttértárfejlesztés, monitor illesztés, 100 csatornás mérés-
adatgyûjtõ illesztés az EMG-666-hoz. 1982-1986: Plotter, X-Y rajzoló fejlesztés. Szto-
chasztikus analizátor fejlesztés. 1986-1991: SZÁMALK Vállalat. Különbözõ típusú számí-
tóközpontok szervizelése és üzemeltetése, IBM 360-371 tip. Számítóközpont, Hitachi
nagykapacitású háttértárak beüzemelése. 1991-1992: BME Villamosmérnöki kar Számító-
gépközpontjában üzemeltetési rendszergazda, személyi számítógép hálózatok üzemelteté-
se. 1996-tól nyugdíjas. 

Munkássága elismeréseként kétszer kapott a Kohó- és Gépipari Minisztertõl Kiváló Felta-
láló arany fokozatú kitüntetést.

Az Egyetem Szenátusa aranydiploma adományozásával ismerte el értékes mérnöki tevé-
kenységét.
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Pro Progressio Alapítvány
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PRO PROGRESSIO ALAPÍTVÁNY

A Mûegyetem Baráti Köre 1996-ban létrehozta a Pro Progressio Alapítványt azzal a céllal,
hogy a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen és a vele együttmûködõ in-
tézményekben az oktatáshoz és a magas színtû oktatás nélkülözhetetlen környezetét kép-
zõ kutatáshoz szükséges feltételeket jobbítsa annak érdekében, hogy a szellemi tõke a tu-
domány nemzetközi fejlõdésének irányai mentén folyamatosan gyarapodjon, a nemzeti és
egyetemes értékteremtés szerves része legyen. Az alapítvány minõsítése: közhasznú ala-
pítvány.

Mindezek megvalósításához az alapítvány feladatának tekinti:

• az oktatáshoz és a kutatás-fejlesztéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek
szinten tartását és fejlesztését,

• a tudományos továbbképzés feltételeinek támogatását ösztöndíjakkal,

• a tudomány eredményeihez és az ország mindenkori szükségleteihez folyamato-
san igazodó iskola-, és tanfolyamrendszerû oktatást szolgáló szervezet kialakulá-
sának támogatását,

• a szociálisan hátrányos helyzetû, de tehetséges hallgatók támogatását,

• a hallgatók, oktatók sportolási, kulturális lehetõségeinek bõvítését, az egyetem-
hez tartozás tudatát erõsítõ szervezetekkel kapcsolattartást, színvonalas egész-
ségügyi és szociális ellátást,

• az oktató és kutató munka természetes hátterét nyújtó egyetemi kapcsolatszer-
vezés támogatását.
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Az alapítvány nyílt, hozzá bármely bel- vagy külföldi természetes és jogi személy pénzbeli
vagy természetbeni adománnyal, vagyoni értékû jog átengedésével, ingó vagy ingatlan va-
gyonrendeléssel csatlakozhat, ha írásban deklarálja egyetértését az alapítványi célokkal.

Az alapítvány céljainak a megvalósítását a kuratórium pályázatok kiírásával, ösztöndíjak,
díjak alapításával is elõsegítheti.

Várjuk a szervezeteinkhez csatlakozni kívánókat és támogatókat a Pro Progressio Alapít-
vány titkárságán: 

1111 Budapest, Egry József u.18. V1. épület V. emelet 525.

Tel.: 463-1595

Fax.: 463-1732

E-mail: ppai@mail.bme.hu

Honlap: www.proprogressio.hu

A Pro Progressio Alapítvány számlaszáma:

10700024-04310002-51100005

Az alapítvány közhasznúsági beszámolói a www.proprogressio.hu címen olvashatóak.
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Megjelent 
A VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR TÖRTÉNETE 

1949-2009 

Ez a kiadvány a Villamosmérnöki és Informatikai Kar megalapításának
60. évfordulóját köszöntve, az ünnepi tanév megnyitásakor készült el.
Részletesen taglalja az 1949 óta eltelt hatvan év jelentõsebb esemé-
nyeit és eredményeit, történeti sorrendben tekintve át a szervezeti és
oktatási rendszerben történt változásokat és a diákélet alakulását. Az
eddig megjelent legrészletesebb leírást nyújtja az olvasónak, amely al-
kalmas arra, hogy megismerje e hosszú idõszak történetét és alapot
ad arra, hogy a Kar büszkén ünnepelhesse eredményeit az ünnepi tan-
év kari és tanszéki rendezvényein egyaránt.

A kiadvány a fellelhetõ dokumentumok alapján idõrendben, tízéves idõszakokra bontva te-
kinti át a Kar oktatásának fejlõdését, az egymás után következõ tantervek kialakításának
céljait és küzdelmeit, a Kar által mûvelt tudományágak követésének eredményeit. Felsorol-
ja a képzések szerkezetének módosításait, a tantervek és a szakok változatait. Részlete-
sen, történelmileg kibontva írja le a tanszékek létrejöttének, átalakulásának, egyesülései-
nek vagy szétválásának, valamint tudományterületeinek fõbb adatait és azok mûvelõit. 

A szöveget számos tantervi melléklet illusztrálja, a megjelenés idõpontja szerinti formában.
A kötet utolsó része a Kar elhunyt tanárairól emlékezik meg.

Bár a kötet nem terjed ki a kar történetének minden részterületére, hasznos információt
adhat hallgatóknak, akik megismerkedhetnek intézményük hatvanéves törekvéseivel, fia-
tal oktatóknak, akik legfeljebb hallgatókoruk kezdetéig informáltak a múltról, valamint
azon egykori hallgatóknak, akik több évtizede elhagyták az intézményt és keveset tudnak
az azóta eltelt idõben történtekrõl. Tájékoztatást ad azoknak is, akik eddig csak külsõ
szemlélõi voltak a Kar tevékenységének és most kívánnak megismerkedni azzal. A kötet
B/5 formátumban, 300 oldalas terjedelemben jelent meg. A kiadvány megvásárolható a
VIK Dékáni Hivatalában 2400 Ft-os bruttó áron.(463 35 81, titkarsag@vik-dh.bme.hu)
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A Mûegyetemi Kiadó 
gondozásában megjelent reprezentatív kiadványok

Németh József: A Mûegyetemtõl a világhírig

E könyv olvasója bizonyságot talál arra, hogy a Mûegyetem tanárai és tanítványai hogyan
vettek részt a magyar gazdaság fejlesztésében, hogyan járultak hozzá a világ mûszaki fej-
lõdéséhez. Könyvünk a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közel 225
éves történetét, nemzetközi hírû mérnök-tanárait, több, ma már világhírû egykori tanítvá-
nyát – akik közül hárman Nobel-díjat kaptak – és a mai Mûegyetemen folyó oktató, kuta-
tó munkát mutatja be – magyar és angol nyelven – több mint 350 képpel. Elõdeinktõl ka-
pott örökségünk arra kötelez bennünket, hogy a Mûegyetem továbbra is hazánk vezetõ
felsõoktatási intézménye, valamint Európa aktív, jelentõs mûszaki -, természet- és gazda-
ságtudományi oktató-kutató központja maradjon. Könyvünk emlékeztessen a régiekre, bá-
torítson az új keresésére.

Hencsei Pál: A Mûegyetemtõl a sport élvonaláig

A könyvben mindazokat a mûegyetemi sportolókat kívánjuk bemutatni, akik résztvettek az
olimpiai játékokon, illetve sikeresen szerepeltek más világversenyeken: világbajnokság-
okon, Európa-bajnokságokon, fõiskolai világbajnokságokon. Mûegyetemi sportolóknak te-
kintjük mindazokat, akik egyetemünkön mérnöki diplomát szereztek, egyetemi hallgatók
vagy dolgozók voltak, vagy a MAFC egyesületben sportoltak. A sporteredmények ismerte-
tése mellett kitérünk arra is, hogy a civil életben, a mérnöki pályán milyen sikereket értek
el, hogyan állták meg a helyüket. Ezzel igazolni szeretnénk, hogy a sport és a tanulás ösz-
szeegyeztethetõ, mindkét területen el lehet érni kiemelkedõ eredményeket, meg lehet fe-
lelni az elvárásoknak. A mai egyetemi hallgatók a leírtakat követendõ példaként használ-
hatják fel, hogy sportbeli és szakmai sikereikkel a Mûegyetem hírnevét a jövõben is
öregbíthessék.



Palasik Mária: A mûegyetemisták odüsszeiája 1944–1946

1944 decemberében a nyilas magyar kormány SAS-behívóval arra kényszerítette az orvo-
si egyetemek, a József nádor Mûszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem két végzõs és szi-
gorló évfolyama mérnöki karainak hallgatóit, valamint állatorvostan-hallgatóit, hogy Né-
metországba telepítve (csaknem toloncolva) ott folytassák és fejezzék be tanulmányaikat.
Azok elõtt, akik megtagadták tanulmányaik Németországban történõ folytatását, két vá-
lasztás volt: vagy katonai szolgálatra jelentkeznek, vagy bujkálnak. Az elõbbi a harcba ve-
tés, az utóbbi a pusztulás veszélyét jelentette. Ez sem hordozott kevesebb kockázatot,
mint a németországi kitelepítés. 

Az egykori hallgatók kezdeményezését felkarolva a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Egyetemtörténeti és Hagyományõrzõ Bizottsága védnöksége alatt, a BME
támogatásával, a Mûegyetemi Kiadó gondozásában monográfiában tárja az utókor elé en-
nek a generációnak a hányattatásait. 

A kiadványok megrendelhetõk:
BME Printer Nonprofit Kft. (Mûegyetemi Kiadó)

1111 Budapest, Goldmann tér 3.
Telefon: 463-3864
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Egyetemünk emlékei

A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egykori hallgatói, akik arany-, gyé-
mánt-, vas-, rubin- és platinadiplomát vehettek át az ünnepség alkalmával, emlékezhetnek
az egyetem egykoron volt épületeire, azóta sem látott tárgyaira, hangulatára és miliõjére.
Egyetemünk patinás, múltjára büszke intézmény, de mára egyre kevesebb emlékünk ma-
radt meg. 

Éppen ezért szeretnénk megszólítani az Egyetem múltját õrzõket, akik a régi épületek és
tereik fényképeivel, a korabeli egyetemi élettel kapcsolatos tárgyakkal rendelkeznek vagy
hollétükrõl tudomásuk van, hogy másolatkészítés céljából vegyék fel a kapcsolatot a BME
OMIKK-kal. Természetesen az eredeti emlékektõl nem kell megválniuk, csupán fényképmá-
solatot szeretnénk készíteni egyetemi archívumunk számára. 

Bízunk benne, sok érdekességgel fogunk találkozni, s mihamarabb megteremtjük a lehe-
tõségét annak, hogy a mai hallgatók is megismerkedjenek eme relikviákkal. Ötven év múl-
va a mai fiatalok fognak mesélni és emlékezni erre a korra, de szeretnénk, hogy ez folya-
matos legyen emlékezetünkben, s legfõképpen hiteles.

www.omikk.bme.hu
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Visszaemlékezés-gyûjtemény

Egyetemünk több mint 225 évre visszanyúló, egyedülálló szellemi örökségének megõrzé-
se szép feladat, kötelesség. Fontos része a mindenkori egyetemi polgárok identitásának és
közösségtudatának formálása, erõsítése, valamint az egyetemi hagyományok ápolásának
gazdagítása és színesebbé tétele. Ennek egyik módja az egyetem múltjának újfajta módon,
hétköznapi mélységében való feltárása és bemutatása, a személyes történetek, emlékek
rögzítése, megõrzése és közreadása. Az egyetem levéltára ennek szellemében visszaemlé-
kezés-gyûjtemény létrehozását tervezi írásos, hangzó és képi dokumentumok begyûjtésé-
vel. 

Kérjük az egyetem volt és jelenlegi oktatóit, dolgozóit és volt hallgatóit, akik az 1940-60-
as években tanultak, oktattak, dolgoztak a Mûegyetemen, hogy közremûködésükkel segít-
sék vállalásunkat (természetesen az 1970-90-es évek történetére vonatkozó anyagokat is
szívesen fogadunk, hiszen a közelmúlt története iránt egyre nagyobb az érdeklõdés). Olyan
írásos, hangzó és képi dokumentumokat várunk, amelyek a visszaemlékezõ egyetemi éle-
tére, tevékenységére és az egyetem történetének valamely szegmensére vonatkoznak. 

A visszaemlékezést megkönnyítõ, annak támpontokat adó összeállítás letölthetõ a levéltár
honlapjáról (www.omikk.bme.hu).

A felhívásban foglaltakkal kapcsolatos információkért kérjük az alábbi munkatársunkat ke-
ressék: 

Batalka Krisztina levéltáros (telefon: 463 1703, e-mail: kbatalka@omikk.bme.hu)

Megértõ együttmûködésüket elõre is köszönjük. 
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Tisztelt Kitüntetett!

Tisztelettel köszöntjük Önt jubileumi diplomája átvétele alkalmából. Az ünnepélyes át-
adáson minden kitüntetettrõl fénykép készül, amint átveszi diplomáját. A felvételek az
átadást követõ második héttõl megtekinthetõek a www.foto.bme.hu internetcímen.


