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Tanévnyitó 2016–2017 
Varga Mihály: Magyarországnak mindig szüksége lesz a Műegyetemen 
szerezhető tudásra 

2016. szeptember 01.  

Józsa János rektor felkérésére Habsburg György nyitotta meg a BME 235. tanévét a nemzet-
gazdasági miniszter mellett kormánybiztos, akadémiai, ipari, fővárosi és szakmai vezetők 
jelenlétében. 

„A M űegyetem a hazai műszaki felsőoktatás zászlóshajója, élen jár kutatásban, fejlesztésben 
és innovációban, itthon és külföldön egyaránt. Jelentős hozzájárulásokat tett a magyar ipar 
fejlődéséhez, és erre törekszik a jövőben is, számítva az idén első műegyetemi évüket kezdők 
alkotó erejére is” – e gondolatokkal köszöntötte a frissen felvetteket a BME rektora. Józsa 
János akadémikus az Egyetem kitüntetettjeit sorolva emlékeztetett 19 olimpiai aranyérme-
sünkre, kiemelkedő teljesítményt nyújtó végzettjeinkre, illetve hallgatóinkra, valamint évről-
évre növekvő számú akadémikusunkra és Széchenyi-díjasunkra. Szólt a BME nemzetközi 
kutatási kapcsolatainak erősödéséről és az oktatás nemzetköziesedéséről, majd bejelentette, 
hogy a Tudomány Határok Nélkül elnevezésű brazil ösztöndíjprogram befejeződését követő-
en más keretek között folytatódik az együttműködés. Szándéknyilatkozatot írt alá a Műegye-
tem képviseletében Brazília és egyben a dél-amerikai kontinens legnagyobb egyetemével. A 
dokumentum hallgatók cseréjére és közös kutatásokra is kiterjed. 
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Józsa János ismertetett néhány más, szintén mérföldkőnek számító eseményt az elsőévesek-
kel: ősztől Új Nemzeti Kiválósági Program indul, februárban megalakult és azóta intenzíven 
dolgozik a BME stratégiai kérdésekben véleményezési joggal felruházott Konzisztóriuma. 
Felhívta a figyelmet arra, hogy idén több hallgatót vett fel az Egyetem, miközben a ponthatá-
rok nem csökkentek. A BME bronzérmes az alapszakra felvettek számát tekintve a magyar 
egyetemek között. „Értékes és elismert diplomát szerezhetnek itt, ehhez nem kell külföldre 
menniük tanulni” – tette hozzá, bíztatva az elsősöket, hogy ne csak az alapképzést, hanem a 
mesterszakot is tekintsék tanulmányaik részének, és a mérnöki tudás megszerzése mellett gya-
rapítsák általános műveltségüket is. „Vállalkozásbarát, nyitott szellemiségű oktatásban lesz 
részük itt, és ez lehetővé teszi, hogy ne csak munkavállalókká, hanem idővel munkaadókká is 
váljanak.” 

 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a magyar gazdasági fejlődésben és a jövő műszaki 
értelmiségének képzésében vezető szerepet betöltő intézménynek minősítette a Műegyetemet, 
amely kutatóegyetemként a fejlődés legdinamikusabb területeit öleli fel. Úgy fogalmazott, 
hogy a haladás üteme exponenciálisra váltott, amit a műszaki tudományos eredmények tettek 
lehetővé. „A kormány célja az új kutatási eredmények minél gyorsabb hasznosítása. A ma-
gyar gazdaság jelenlegi állapota megnyitja a növekedési pályákat és lehetőségeket. Az ipar 
teljesítménye pedig mind nagyobb mértékben járul hozzá a gazdasági növekedéshez: 2010 óta 
28%-kal emelkedett az ipar teljesítménye, 630 ezerrel többen dolgoznak, kétharmaduk a ver-
senyszférában végzi munkáját. Hamarosan 3% körülire csökken a munkanélküliség, nőnek a 
reálbérek, és tartósan alacsony az infláció”– hangsúlyozta. 
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A miniszter megkerülhetetlennek tartja az állami szerepvállalást az iparfejlesztési, köztük az 
elektromobilitási stratégiák megvalósításában, utalva az Irinyi János és a Jedlik Ányos nevét 
viselő programokra. A digitalizáció által elkerülhetetlenül bekövetkező szociális változásokat 
említve pedig azt kérte az Egyetem hallgatóitól, hogy működjenek közre a társadalom tagjai 
számára is kielégítő, komplex válaszok megtalálásában. Varga Mihály annak a meggyőződé-
sének adott hangot, hogy a BME elsősei jól választottak, amikor a Műegyetemre jöttek, mert 
Magyarországnak mindig is szüksége lesz az itt szerezhető tudásra, hiszen az itt végzettekből 
is lesznek a jövő alkotói, az új elméletek és eljárások felfedezői, akik „nem mások mögött, 
hanem mások előtt járnak”. 

 

„Aki nem tudja, honnan jön, nem tudhatja, hová tart, mert nem tudja, hol van” – idézte édes-
apját, a néhai Habsburg Ottót fia, Habsburg György, a Műegyetem díszpolgára, aki az 
Egyetem történetének a családjához köthető mérföldköveit gyűjtötte egybe. Az alapító család 
tagjaként sikeres, célorientált tanévet kívánt az Egyetem diákjainak és oktatóinak. 
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A Műegyetemi Kórus által előadott Gaudeamus igitur dallamára bevonuló elnökségben a 
házigazda Józsa János akadémikus, a BME rektora és Barta-Eke Gyula, a BME kancel-
lárja mellett foglalt helyet Varga Mihály  nemzetgazdasági miniszter, Habsburg György, 
a BME díszpolgára, Fodor István, a BME Konzisztóriumának elnöke, Aszódi Attila, a 
Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos, Bagdy Gábor 
főpolgármester-helyettes, illetve Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere.  Az elnöki asz-
talnál ült még László Krisztina rektorhelyettes, Kollár László rektorhelyettes és Veszp-
rémi Károly  rektorhelyettes, valamint a nyolc kar dékánja: Dunai László akadémi-
kus(ÉMK), Czigány Tibor akadémikus (GPK), Molnár Csaba (ÉPK), Faigl Ferenc 
(VBK), Jakab László (VIK), Varga István (KJK), Pipek János (TTK) és Andor György 
(GTK), továbbá Krisztián Dávid , az Egyetemi Hallgatói Képviselet új elnöke. 

Mögöttük foglalt helyet Péceli Gábor akadémikus és Bíró Péter akadémikus, a BME ko-
rábbi rektorai, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány elnöke, a Magyar Innovációs 
Szövetség tiszteletbeli elnöke, a BME díszpolgára, Kaliszky András, a BME Konzisztóri-
umának tagja, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese, Eppel János, a BME Konzisz-
tóriumának tagja, a Porsche Hungária vezérigazgatója, Farkas Szabolcs, a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala elnökhelyettese, Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara tagozati 
elnöke, Javier Gonzáles Pareja, a Bosch Kft. elnöke. 

A pódiumon ült még Szász Domokos akadémikus, az MTA alelnöke, Pokol György, az 
MTA TTK f őigazgatója, Lévai Péter akadémikus, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont 
főigazgatója, Bokor József, az MTA SZTAKI tudományos igazgatója, Hajtó Ödön, a 
Műegyetem 1956-os Emlékbizottságának elnöke, és a vendégrektorok: Mezey Barna, az 
ELTE, Lánczi András, a Corvinus Egyetem, Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem, 
Heidrich Balázs, a Budapesti Gazdasági Egyetem és M. Tóth Géza, a Színház- és Film-
művészeti Egyetem rektora Székely Mózes, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség 
főtitkára és Mihály György  akadémikus, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori 
Tanács elnöke mellett. 
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A tanévnyitón az elsőéves hallgatók esküvel erősítették meg egyetemi polgárságukat. A ha-
gyományokhoz hűen a nyolc kar egy-egy képviselője állta körbe az egyetemi jogart. Az ün-
nepélyes esküszöveget Lajtos Máté, a Gépészmérnöki Kar mechatronika szakos hallgatója 
olvasta fel. 
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Jó helyen vagytok, biztos kezekben az ország egyik legszínvonalasabb képzését nyújtó egye-
temén – nyomatékosította a rektori gondolatokat Krisztián Dávid , az Egyetemi Hallgatói 
Képviselet új elnöke. „Kérjük, vegyetek részt a közösségi munkában, így további képességek-
re tehettek szert. Törekedjetek a tanulmányi teendők és a közösségi szerepvállalás közötti 
egyensúly megteremtésére. Az Egyetemnek ti vagytok a jövő”– fordult a hallgatókhoz. 
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- TJ - 
Fotó: Philip János 

Józsa János rektori évnyitó beszéde, 2016. szeptember 1. 

Habsburg György főherceg beszédének felvezetése 

A Műegyetem ma nyíló 235. tanévéhez az 1782-es alapítás óta hosszú út vezetett. Történelmi 
tény: az elődöt, az Institutum Geometricum et Hydrotechnicum-ot annak idején a Habsburg-
család oktatásfejlesztési törekvései hívták életre. A történelem viszontagságait sikeresen túl-
élve öröm, hogy intézményünk és a család kapcsolata már jó ideje ismét erős. Hadd említsem 
meg, hogy immár több mint két évtizede a József Nádor Emlékérem a legmagasabb műegye-
temi kitüntetés, amelyet az életpályájuk munkásságával az Egyetemért különlegesen sokat 
tevők kapják. De hasonlóan fontos a József Nádor Érem is, amit karonként az ún. köztársasági 
ösztöndíjat nyert hallgatók legjobbjai kapják. Nagy megtiszteltetés továbbá, hogy a közöttünk 
levő Habsburg György főherceget a Műegyetem díszpolgárai között tudhatjuk. Mindennek 
jegyében tisztelettel felkérem Habsburg György főhercegi őméltóságát, hogy köszöntse, és 
egyúttal nyissa meg jubileumi tanévünket (Józsa János rektori évnyitó beszéde ezt követően 
hangzott el). 

Főhercegi Őméltósága, tisztelt Miniszter Úr, Kormánybiztos Úr, Akadémikus Urak, Főpol-
gármester-helyettes Úr, Polgármester Úr, Rektor Urak, Kancellár Úr, Rektorhelyettes Asz-
szony és Urak, Dékán Urak, Elnök és Igazgató Urak, tisztelt elsős hallgatóink, tisztelt hozzá-
tartozók, barátok és barátnők, Hölgyeim és Uraim! 
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Próbálom egyszerűen kimondani, egyúttal ízlelgetni: a 235. tanévünk megnyitó ünnepségét 
éljük most meg, az Institutum Geometricum et Hydrotechnicum-tól eljutva a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem nevű intézményig, amelyről rendületlenül azt tartjuk, 
hogy a hazai műszaki felsőoktatás zászlóshajója, e küldetését felelősséggel ellátva oktatásban, 
tudományos kutatásban, műszaki fejlesztésben és innovációban, itthon és külföldön egyaránt. 
Olyan stratégiai fontosságú felsőoktatási intézményben dolgozunk, hamarosan Önökkel, első-
sökkel együtt (merthogy az egyetemi tanulmányoknak van azért egyfajta karakteres munkajel-
lege), amely meghatározó mértékben járult hozzá a magyar ipar és gazdaság mai fejlettségi 
színvonalának eléréséhez, és erre törekszik a jövőben is. 

Pusztán szemelvényezve, szeretnék pár szót szólni az elmúlt tanév néhány kiemelkedő ese-
ményéről és eredményéről. Díszpolgárunk lett Cholnoky Tamás, Egyesült Államokban élő, 
hajdan nálunk diplomázott építőmérnök, a hosszú ideje számos fiatal tehetségnek egy-egy 
éves amerikai tudományos kutatást lehetővé tevő Korányi Ösztöndíj megalapítója. Három 
kiváló, nemzetközi hírű külföldi professzor lett egyetemünk tiszteletbeli doktora. Hajszál hí-
ján átadhattuk első, úgynevezett zafír diplománkat: életének 103. évében egy héttel a díjátadás 
előtt halt meg az Egyesült Államokban Tarics Sándor, 80 éve nálunk diplomázott építőmér-
nök, az eddig legmagasabb életkort megért olimpiai bajnok vízilabdázó. 

És akkor maradjunk is az olimpiáknál: mindenki emlékezhet rá, hogy pár hete Cseh Laci, aki 
szintén Egyetemünk hallgatója, nemes küzdelemben ezüstérmet szerzett Rióban. Szurkoltunk 
neki rendesen, különösen, hogy egyetemi vezetői körökben azt az előzetes belső döntést hoz-
tuk, hogy ha aranyat szerez, fölkérjük mostani tanévnyitónk elnökségébe. Furdal a lelkiisme-
ret, hogy ebben hibát követtünk el: Lacival ezt elfelejtettük közölni, és lehet, hogy ennek a 
lehetőségnek a tudata kikényszerítette volna belőle azt a pár plusz-századmásodpercet, ami az 
aranyhoz kellett volna. 

Az Aula előterének dicsőségtábláján mindenki leellenőrizheti: eddig 19 műegyetemi hallga-
tónk szerzett olimpiai aranyérmet – nem utolsósorban az ép testben ép lélek örökérvényűsége 
alapján –, néhányan ráadásul többet is. Rióban ezúttal nem jutott nekünk aranyérem, de fontos 
szerepet mégis játszottunk: első riói aranyunk szerzője, a párbajtőrvívó Szász Emese edzője, 
Kulcsár Győző, a nemzet sportolója is nálunk tanult és diplomázott annak idején, miközben 
több olimpiai aranyérmet is szerzett. Küldtem is neki Egyetemünk polgársága nevében a győ-
zelem utáni percekben egy gratuláló sms-t, amire másnak reggel – bizonyára a kinti, éjszaká-
ba nyúló ünneplés fáradalmait addigra már kiheverve – nagyon kedvesen válaszolt is. 

Az elmúlt tanévben szaporodott Széchenyi-díjas professzoraink száma: ezúttal Monostori 
László akadémikus tanszékvezető úr részesült ebben a mérnöki teljesítményt legmagasabb 
szinten elismerő kitüntetésben. A tanév folyamán számos egyetemi munkatársunk részesült a 
magyar érdemrend különféle fokozataiban. 

A Magyar Tudományos Akadémia tavaszi tagválasztó közgyűlésén három professzorunk, 
Dunai László dékán úr, Gáspár Péter tanszékvezető úr és Zaránd Gergely intézetigazgató úr 
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vált – magas szavazati aránnyal – levelező taggá, hozzájárulva ezzel intézményünkben az 
akadémikusok rendületlenül magas számához. 

A tanév folyamán 2020-ig szóló ambíciózus Intézményfejlesztési Tervet készítettünk, ami 
meghatározza intézményünk fejlesztési stratégiáját az elkövetkező 5 évre, mind oktatási, mind 
tudományos kutatási szempontból, hazai és nemzetközi téren. A mindenkori külső feltételek 
változását figyelembe véve, a megvalósítást eleve úgynevezett gördülő tervezés mellett kép-
zeljük el. 

Nemzetközi oktatási-kutatási kapcsolataink, oktatásunk nemzetköziesítése is sokat változott, 
többnyire bővült. Kiemelem, hogy befejeződött az igen sikeres „Tudomány határok nélkül” 
brazil ösztöndíjprogram, aminek keretében sokszáz brazil hallgató tanult nálunk egy vagy két 
félévet; többségük hazatérve máig honvágyat érez Magyarország iránt. Az ilyen programok 
más keretben való folytatása szinte kötelező: nemrégiben írtunk alá Brazília, egyúttal Dél-
Amerika legnagyobb egyetemével együttműködési megállapodást jövőbeni hallgató- és okta-
tócserére és közös kutatások indítására. Mindebben a külföldi hallgatók méltó fogadásához 
kiváló keretül szolgál a kormány Stipendium Hungaricum elnevezésű ösztöndíjprogramja. 

A kormányprogramnál maradva, tehetséges fiataljaink ösztöndíjas támogatására ősztől indul 
az Új Nemzeti Kiválósági Program, aminek keretében számos alap-, mester és doktori kép-
zésben résztvevő hallgatónk, továbbá fiatal oktatónk és kutatónk kap jelentős ösztöndíj-
támogatást tehetségük további kibontakoztatására. Mint elitegyetemnek, ez elsődleges külde-
tésünk. 

Fontos megemlíteni, hogy megalakult, és Fodor István elnökletével intenzíven dolgozik a 
Műegyetem Konzisztóriuma, ami számos fontos kérdésben véleményezési jogú testület a 
Szenátus számára. 

Végül az elmúlt tanév nagyszámú egyetemi rendezvényében szemelvényezve: évnyitó Áder 
elnök úrral, ’56-os ünnepség Simicskó miniszter úrral, újévi fogadás kéttucat nagykövettel és 
számos államtitkárral, mérnökbál Pintér miniszter úrral, „Jövő autói” konferencia Öttinger EU 
biztos úrral, Orbán miniszterelnök úrral, Varga miniszter úrral és számos államtitkárral, 
„Olimpia Budapest 2024” konferencia Fürjes kormánybiztos úrral és számos olimpiai bajnok-
kal. Továbbmenve: mostani évnyitónk Varga miniszter úrral, az idei 60. jubileumi ’56-os 
megemlékezés, ha minden igaz, Kövér házelnök úrral – megtisztelő, a maga módján szinte 
kerek névsornak látom. 

De lássuk most már Önöket, elsősöket. A nyár második felében váltak ismertté a felvételi 
eredmények. Örömteli, hogy összességében tartottuk, sőt némiképp meghaladtuk a tavalyi 
felvett hallgatói létszámot, a ponthatárokban, illetve a felvettek átlagpontszámában is jól tar-
tottuk a Műegyetemhez méltó szintet, ráadásul javulva. A felvettek száma idén is meghaladta 
az ötezret, és három nagy tudományegyetem (ELTE, Szeged és Debrecen) közé furakodva, 
harmadikak lettünk az alapszakra felvettek összesített létszámát tekintve. Ez a 235-ikként 
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induló tanévre nézve megnyugtató, de persze lássuk majd a félév végi teljesítményeket, a za-
varóan egyenes, vagy az így-úgy görbülő érdemjegyeket. 

Merthogy most mondjuk el: Önök egy olyan egyetemre nyertek felvételt, amely az általa ok-
tatott szakterület hazai felsőoktatási rangsorainak vezetője. A Műegyetemre való bekerüléshez 
nem ritkán 100-150 ponttal kellett többet elérniük, mint a hasonló műszaki szakot hirdető 
intézményekbe. Ezzel összes műszaki szakunk hazai rangsorvezető. Az itt szerzett diploma 
Magyarország legértékesebb és legnagyobb presztízsű diplomái közé tartozik, nem véletlen, 
hogy a világon mindenhol elismerik és keresik az itt végzett mérnököket, hiszen a műegyete-
mi képzések a világrangsorokban is előkelő helyen, általában a legjobb 3-5%-ban vannak. 

Továbbra is igaz, hogy a műszaki tudományok területén versenytársaink nem annyira a hazai, 
mint inkább a régió olyan neves külföldi egyetemei, mint például a hasonló méretű Bécsi Mű-
szaki Egyetem, amely, bár egy nagyságrenddel több pénzből gazdálkodik, mint a BME, a 
rangsorokban mégis hasonló helyen szerepel. Önök, elsős hallgató hölgyek és urak tehát jól 
választottak, mert ahhoz legalábbis nem kell külföldre menniük, hogy értékes, nemzetközileg 
is elismert műszaki diplomát kapjanak. Ne feledjék azt se, hogy az alapszakok elvégzésével 
csak a mérnöki alapokat sajátítják el, igazi mérnökké, a szakmájuk mesterévé a mesterszakok 
elvégzése után válnak, ezért Önöket, akik az ország legtehetségesebb hallgatói, kezdettől fog-
va úgy kezeljük, hogy továbbtanulnak a mesterszakjainkon. Mindezzel olyan komplex tudás 
birtokába kerülnek, amely a munkaerőpiacon is komoly előnyt, havi akár sok tízezer forint 
többletet jelent. Sőt, a Műegyetem gyakorlatias, innovatív, vállalkozóbarát és az újra nyitott 
szellemiségű oktatásának köszönhetően, Önök ezzel nemcsak munkavállalók, hanem munka-
adók is lesznek. 

Ahogy tavaly, a mérnöki szellem megismeréséhez most is idézzük meg kicsit a Műegyetemet 
a régebbi időkből, ezúttal nem építészi bölcsességekben, Hauszmann Alajoson, Schulek Fri-
gyesen és tanítványukon, Kós Károlyon keresztül, hanem a vízépítés tanszékvezető professzo-
rának, Egyetemünk 1889 és 1891 közötti rektorának, Klimm Mihálynak 1883-as 
útijegyzeteiből idézve. Klimm professzor, aki egyúttal tanszékvezető elődöm, több hónapos 
országjáró tanulmányútra szánta el magát, hogy a való életben lássa a mérnökség általános 
megbecsültségét, azon belül a vízmérnökök szakmai tekintélyét és érdekérvényesítő képessé-
gét. Útijegyzetei a Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönyében jelentek meg. Annak első 
oldalán a következőket találja fontosnak rögzíteni: 

„Megszokott dologgá lett nálunk, hogy minden olyan kérdéshez, mely vízszabályozások körül 
fölmerül, hozzászól boldog-boldogtalan. És ha netalán történetesen valamely áradás van napi-
renden, ami utóvégre is természetes dolog, akkor vízszabályozó mérnöknek áll be mindenki, 
aki csak szerét teheti, s oktatja, tanítja az emberiséget, különösen magukat a szakembereket: 
mit kellett volna tenni, hogyan kellett volna eljárni, hogy árvíz ne legyen, akármennyi csapa-
dékot küldött légyen is az ég. Végérvényesen eldöntik ilyenkor a vízszabályozásnak minden 
főbb kérdéseit, fölfedezik annak sarkalatos tételeit, és javasolnak, követelnek, parancsolnak 
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tehetségükhöz és műveltségükhöz képest. Így keletkezik nálunk a „szakvélemények” nagy 
sokasága, jogászok, bankárok, molnárok, sőt még geográfusok részéről is.” 

Magam teszem gyorsan hozzá: tiszta szerencse, hogy Klimm professzor ebben a szangvinikus 
felsorolásban Keviterves közgazdászokat nem említett! 

Folytatva Klimm professzort: „Csak egy osztály nálunk az, melynek tagjai ezen a téren legke-
vésbé nyilvánítják és érvényesítik nézeteiket: a mérnöki kar. És innen magyarázható az a 
szomorú zűrzavar, mely vízszabályozási kérdésekre vonatkozó fejtegetésekben nálunk mind-
untalan fölmerül. Mert a tájékozatlanság, mely célt és eszközt, okot és okozatot oly gyakran 
összetéveszt, mely még a fölmerülő tények tanulságait, sőt magukat a tényeket is félreismeri, 
mást mint zűrzavart és éktelen zajt nem teremthet. S ez így lesz mindaddig, míg mérnökeink – 
ki-ki a maga körében – ezt a tájékozatlanságot meg nem szüntetik.” 

Legyen is ebből az útijegyzetből ennyi elég, mert én erősen fölismerem benne jelenkorunkat 
is. Figyelmeztető ez arra, hogy mérnöki tudásunk megszerzése az egy dolog, annak érvényesí-
tésére és hasznosítására külön figyelemmel kell lennünk, és az nem sokszor nehézségekbe, az 
akaratlanul is meglévő ellenállásába, ne adj’ Isten jó szándékú dilettantizmusába ütközik. Már 
csak ezért is föl kell vértezni magunkat a műszaki tudás mellett általános műveltséggel is. 
Nem ördöngős dolog ez, hiszen azt szórakoztatóan is magunkba szívhatjuk… 

No, mindehhez kívánok Önöknek kitartó munkát és ennek alapján eredményes tanulmányo-
kat. 

Végül elmondom, hogy amint már említettem, tavalyi évnyitónk díszvendége, egyben szak-
mai előadója Áder János köztársasági elnök úr volt. Elnök úr a napjaink globális kihívásáról, 
a klímaváltozásról beszélt, kiemelten arról, hogy mérnöki kutatás-fejlesztési munkáink egyre 
jobban kapcsolódnak a klímaváltozáshoz, de nem annyira az okok föltárása, mint inkább le-
hetséges következményeinek becslése, a változások elviselését lehetővé tevő adaptációs mód-
szerek kialakítása, az ehhez szükséges eszközök és létesítmények megtervezése, üzemeltetése 
szempontjából. Mind-mind olyan feladatok, amelyek Önökre, mint a Műegyetemen 4–5–6 év 
múlva diplomázó mérnökökre, gazdasági-pénzügyi szakemberekre, várhatóan a mostaninál 
majd fokozottabban hárulnak. Ha úgy akarok fogalmazni, idei díszvendégünk is klímaválto-
zásban, klímaváltoztatásban érdekelt, de nem éghajlatiban, hanem gazdasági természetűben, 
és gondolom mindenképp pozitív előjelűben. Hogy a nemzetgazdaságban a változások nem 
függenek annyira az égiektől, mint az éghajlatban, az szinte biztos, ennek ellenére nem hin-
ném, hogy ennek a feladatnak a levezénylésében olyan túl sokan cserélnének Varga miniszter 
úrral. Nos, hogy mindezzel hogy állunk itt a Kárpát-medencében, milyen bíztató kilátásaink 
vannak így 2016 tájékán, biztos kapunk némi fogódzkodót miniszter úrtól ünnepi beszédében. 
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Az egyetem rektorai 1871 óta 

Egyetemünk az 1871/72-es tanévben kapta meg a mérnöki szigorlathoz kötött oklevelek 
kiadásának jogát. 1872. január 7-én foglalta el tisztségét a Műegyetem első rektora, 
Sztoczek József. Az első rektor ünnepélyes beiktatásától napjainkig ívelő idő folyamán 
számos jelentős változás történt a Műegyetem szervezetében, és a neve is többször válto-
zott. Itt csak két változást említünk: az Egyetem 1952-ben történt kettéválasztását és az 
1967-ben bekövetkezett egyesítést. 

Ez a magyarázata annak, hogy az 1871-ben egyetemi rangra emelt intézmény rektorai-
nak felsorolásakor 15 tanéven át 2–2 név szerepel: az Építőipari és Közlekedési Műszaki 
Egyetem (1955-ig Építőipari Műszaki Egyetem) és a Budapesti Műszaki Egyetem rektorá-
nak neve. 
 

1871–1872. Dr. Sztoczek József  

1872–1873. Conlegner Károly  

1873–1874. Dr. Nedtvich Károly  

1874–1875. Vész János Ármin  

1875–1876. Dr. Sztoczek József  

1876–1877. – " –  

1877–1878. – " –  

1878–1879. – " –  

1879–1880. id. Dr. Szily Kálmán  

1880–1881. – " –  

1881–1882. – " –  

1882–1883. – " –  

1883–1884. – " –  

1884–1885. Dr. Kriesch János  

1885–1886. – " –  

1886–1887. K. Lipthay Sándor  

1887–1888. – " –  

1888–1889. – " –  

1889–1890. Klimm Mihály  

1890–1891. – " –  
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1891–1892. Dr. Kőnig Gyula  

1892–1893. – " –  

1893–1894. – " –  

1894–1895. id. Dr. Entz Géza  

1895–1896. – " –  

1896–1897. Dr. Wartha Vince  

1897–1898. – " –  

1898–1899. K. Lipthay Sándor  

1899–1900. – " –  

1900–1901. Dr. Ilosvay Lajos  

1901–1902. – " –  

1902–1903. – " –  

1903–1904. Hauszmann Alajos  

1904–1905. – " –  

1905–1906. K. Jónás Ödön  

1906–1907. – " –  

1907–1908. Dr. Wartha Vince  

1908–1909. – " –  

1909–1910. – " –  

1910–1911. K. Jónás Ödön  

1911–1912. Dr. Rados Gusztáv  

1912–1913. – " –  

1913–1914. – " –  

1914–1915. Kovács S. Aladár  

1915–1916. – " –  

1916–1917. Dr. Kürschák József  

1917–1918. – " –  

1918–1919. Czakó Adolf  

1919–1920. – " –  

1920–1921. Rejtő Sándor  

1921–1922. Zelovich Kornél  

1922–1923. – " –  

1923–1924. Schimanek Emil  
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1924–1925. – " –  

1925–1926. Dr. Szarvasy Imre  

1926–1927. – " –  

1927–1928. Dr. Szily Kálmán  

1928–1929. – " –  

1929–1930. – " –  

1930–1931. Dr. Hültl Dezső  

1931–1932. – " –  

1932–1933. Söpkéz Sándor  

1933–1934. Hermann Miksa  

1934–1935. Rohringer Sándor  

1935–1936. Dr. Czettler Jenő  

1936–1937. Dr. Szabó Gusztáv  

1937–1938. Dr. gr. Teleki Pál  

1938–1939. Wálder Gyula  

1939–1940. Dr. Zimmermann Ágoston  

1940–1941. Dr. Vendl Aladár  

1941–1942. Dr. Imre Sándor  

1942–1943. Dr. Mihailich Győző  

1943–1944. Dr. Doby Géza  

1944–1945. 
Dr. Misángyi Vilmos és 
Dr. Verebély László 

 

1945–1946. Dr. Heller Farkas  

1946–1947. Dr. Csűrös Zoltán  

1947–1948. – " –  

1948–1949. – " –  

1949–1950. Dr. Mihailich Győző  

1950–1951. Dr. Vörös Imre  

1951–1952. – " –  

 BME  ÉKME 

1952–1953. Dr. Vörös Imre Dr. Kardos Imre 

1953–1954. Dr. Vörös Imre Dr. Rados Kornél 

1954–1955. Dr. Gillemot László Dr. Cholnoky Tibor 
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1955–1956. – " – – " – 

1956–1957. – " – – " – 

1957–1958. Dr. Benedikt Ottó Dr. Rados Kornél 

 megbízott rektor:  

 Dr. Csűrös Zoltán  

1958–1959. Dr. Csűrös Zoltán Dr. Rados Kornél 

1959–1960. – " – – " – 

1960–1961. – " – Dr. Perényi Imre 

1961–1962. Dr. Gruber József – " – 

1962–1963. – " – – " – 

1963–1964. – " – – " – 

1964–1965. Dr. Csáki Frigyes Dr. Hazay István 

1965–1966. – " – – " – 

1966–1967. – " – – " – 

1967–1968. – " –  

1968–1969. – " –  

1969–1970. Dr. Perényi Imre  

1970–1971. – " –  

1971–1972. – " –  

1972–1973. – " –  

1973–1974. – " –  

1974–1975. – " –  

1975–1976. – " –  

1976–1977. Dr. Meisel János  

1977–1978. – " –  

1978–1979. – " –  

1979–1980. – " –  

1980–1981. – " –  

1981–1982. Dr. Polinszky Károly  

1982–1983. – " –  

1983–1984. – " –  

1984–1985. – " –  

1985–1986. – " –  
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1986–1987. – " –  

1987–1988. Dr. Fodor Lajos  

1988–1989. – " –  

1989–1990. – " –  

1990–1991. Dr. Michelberger Pál  

1991–1992. – " –  

1992–1993. – " –  

1993–1994. – " –  

1994–1995. Dr. Bíró Péter  

1995–1996. – " –  

1996–1997. – " –  

1997–1998. Dr. Detrekői Ákos  

1998–1999. – " –  

1999–2000. – " –  

2000–2001. – " –  

2001–2002. – " –  

2002–2003. – " –  

2003–2004. – " –  

2004–2005. Dr. Molnár Károly  

2005–2006. – " –  

2006–2007 – " –  

2007–2008 – " –  

2008–2009 Dr. Péczeli Gábor  

2009–2010 – " –  

2010–2011 – " –  

2011–2012 – " –  

2012–2013 – " –  

2013–2014 – " –  

2014–2015 – " –  

2015–2016 Dr. Józsa János  

2016–2017 Dr. Józsa János  
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Az egyetem szervezeti felépítése 
 

 
 
 
 
 

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi 
Egyetem 

Építőmérnöki Kar 
(ÉMK) 

Gépészmérnöki Kar 
(GPK) 

Építészmérnöki Kar 
(ÉPK) 

Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kar (VBK) 

Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar (VIK) 

Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Kar 
(KJK 

Természettudományi 
Kar (TTK) 

Gazdaság- és 
Társadalomtudományi 
Kar (GTK) 

Dr. Dunai László 
dékán 

Dr. Czigány Tibor 
dékán 

Dr. Alföldi György 
dékán 

Dr. Nagy József 
dékán 

Dr. Jakab László 
dékán 

Dr. Varga István 
dékán 

Dr. Horváth Miklós 
dékán 

Dr. Koltai Tamás 
dékán 

Kancellária Barta-Eke Gyula 
kancellár 

Országos Műszaki 
Információs Központ és 
Könyvtár 
(BME OMIKK) 

Liszkay Béla 
főigazgató 

Központi Tanulmányi 
Hivatal (KTH) 

Dr. Szabó Mihály 
igazgató 

Hallgatói Szolgáltatási 
Igazgatóság (HSZI) 

Nagy Gábor 
igazgató 

Dr. Józsa János 
rektor 
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Karok szervezeti egységei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Építőmérnöki Kar 
(ÉMK) 

Általános- és Felsőgeodézia Tanszék 

Építőanyagok és Mérnökgeológia Tanszék 

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 

Geotechnika és Mérnökgeológia Tanszék 

Hidak és Szerkezetek Tanszék 

Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék 

Út- és Vasútépítési Tanszék 

Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék 

Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék 

Vásárhelyi Pál Építőmérnöki és 
Földtudományi Doktori Iskola 

Németh Endre Mérőtelep ás Oktatási 
Központ 

Gépészmérnöki Kar 
(GPK) 

Anyagtudomány és Technológia Tanszék. 

Áramlástan Tanszék 

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 

Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika 
Tanszék 

Gép- és Terméktervezés Tanszék 

Gyártástudomány és –technológia Tanszék 

Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék 

Mechatronika, Optika és Gépészeti 
Informatika Tanszék 

Műszaki Mechanikai Tanszék 

Polimertechnika Tanszék 

Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont 

BME–AUDI K3 

Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti 
Tudományok Iskola 
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Vegyészmérnöki és 
Biomérnöki Kar (VBK 

Alkalmazott Biotechnológia és 
Élelmiszertudományi Tanszék 

Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék 

Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tsz. 

Szerves Kémia és Technológia Tanszék 

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék 

Oláh György Doktori Iskola 

Építészmérnöki Kar 
(ÉPK) 

Építéstechnológia és 
Építésmenedzsment Tanszék 

Építészeti Geometria és Informatika Tanszék 

Építésztörténeti és Műemléki Tanszék 

Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. 

Hőfizikai Laboratórium 

Épületszerkezeti Tanszék 

Épületakusztikai Laboratórium 

Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tsz. 

Középülettervezési Tanszék 

Lakóépülettervezési Tanszék 

Rajzi és Formaismereti Tanszék 

Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék 

Urbanisztikai Tanszék 

Czakó Adolf Laboratórium 

Csonka Pál Doktori Iskola 

Építőművészeti Doktori Iskola 
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Közlekedésmérnöki és 
Járműmérnöki Kar (KJK) 

Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek 
Tanszék 

Gépjárművek és Járműgyártás Tanszék 

Járműelemek és Jármű-szerkezetanalízis Tsz. 

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 

Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tsz. 

Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tsz. 

EJJT Járműipari Tudásközpont 

Munkavédelmi Továbbképző Központ 

Kandó Kálmán Doktori Iskola 

Autonóm Járművek Kutatóközpont 

Villamosmérnöki és 
Informatikai Kar (VIK) 

Automatizálási és Alkalmazott Informatikai 
Tanszék 

Elektronikai Technológia Tanszék 

Elektronikus Eszközök Tanszék 

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tsz. 

Irányítástechnika és Informatika Tanszék 

Méréstechnika és Információs Rendszerek 
Tanszék 

Számítástudományi és Információelméleti 
Tanszék 

Közigazgatási Információs Központ 

Egyesült Innovációs és Tudásközpont 

Egészségipari Mérnöki Tudásközpont 

Egyetemi Távközlési és Informatikai 
Kooperációs Kutatási Központ 

Információtechnológiai Innovációs 
Tudásközpont 

Mobil Innovációs Tudásközpont 

Villamoskari Hallgatói Innovációs 
Központ 

Villamos Energetika Tanszék 

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék 

Informatikai Tudományok Doktori Iskola 

Villamos Tudományok Doktori Iskola 

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tsz. 
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Gazdaság és Társadalomtudományi 
Kar (GTK) 

Ergonómia és Pszichológia Tanszék 

Idegennyelvi Központ 

BME Nyelvvizsgaközpont 

BME Nyelviskola 

Tolmács és Fordítóképző Intézet 

Nyelvoktatási Központ 

Filozófia és Tudománytörténet Tanszék 

Környezetgazdaságtan Tanszék 

Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan 
Tanszék 

Műszaki Pedagógia Tanszék 

Pénzügyek Tanszék 

Szociológia és Kommunikáció Tanszék 

Üzleti Jog Tanszék 

Mérnöktovábbképző Intézet 

Tanárképző Központ 

Testnevelési Központ 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi 
Doktori Iskola 

Tudomány, filozófia és Tudománytörténet 
Doktori Iskola 

Természettudományi 
Kar (TTK) 

Fizikai Intézet 

Atomfizikai Tanszék 

Elméleti Fizika Tanszék 

Fizikai Tanszék 

Kognitív Tudományi Tanszék 

Matematikai Intézet 

Algebra Tanszék 

Analízis Tanszék 

Differenciálegyenletek Tanszék 

Geometriai Tanszék 

Sztochasztika Tanszék 

Nukleáris Technika Intézet 

Nukleáris Technikai Tanszék 

Atomenergetika Tanszék 

Fizikai Tudományok Doktori Iskola 

Matematika és Számítástudományi Doktori 
Iskola 

Pszichológia Doktori Iskola 
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József Nádor Emlékérem 

Az Egyetemi Tanács a karok javaslata és az Előkészítő Bizottság véleménye alapján Jó-

zsef Nádor Emlékérmet adományozott: 

Faigl Ferenc egyetemi tanár, leköszönő dékán 
(Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék) 

Mérnökként az emberek életminőségének javításáért is dolgozom 
Négy évtizeden át végzett kiemelkedő oktatói és kutatói tevékenységéért a Műegyetem 
Szenátusa az intézmény legrangosabb elismerésével tüntette ki Faigl Ferencet. 
„M űegyetemi pályafutásom alatt három fő cél vezérelt a munkámban: oktatóként a fiatal 
generációnak adtam át a szakmai tapasztalataimat, kutatóként az eddigi technológiai isme-
retek megújítására törekedtem, emellett a kari, tanszéki tudományos munkához szükséges 
feltételek megteremtésén dolgoztam” – foglalta össze csaknem negyven évnyi munka je-
lentőségét Faigl Ferenc, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar idén júliusban lekö-
szönt dékánja, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi tanára, akit a BME Sze-
nátusa József Nádor Emlékéremmel tüntetett ki. „Örömmel tölt el, és egyben megtisztelő, 
hogy a pályatársaim kezdeményezésére az egyetem vezetése az intézmény legrangosabb 
elismerését adományozta nekem” – vallott érzéseiről a műegyetemi oktató-kutató. 

 
Faigl Ferenc 1977-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Műegyetemen, ahol a végzés 
utáni nyáron előbb labor-technikusként dolgozott, majd aspiráns ösztöndíjat nyert és tagja 
lett a mai nevén Szerves Kémia és Technológia Tanszék akadémiai csoportjának. Az el-
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múlt negyven évet végig ezen a tanszéken töltötte, az itt kutatott témák technológiai prob-
lémáinak megoldása mellett kötelezte el magát (kutatási területei: optikailag aktív vegyüle-
tek előállítása, enantiomer-keverékek tulajdonságainak vizsgálata, enantiomer elválasztási 
módszerek fejlesztése; sztereoszelektív reakciók kutatása, poláris fémorganikus vegyületek 
kémiájának és technológiájának kutatása, továbbá az alapkutatások eredményeinek alkal-
mazása környezetkímélő finomkémiai és gyógyszeripari eljárások fejlesztésében). 
Ismereteinek bővítése céljából 1990-1992 között 26 hónapig posztdoktorként a Lausanne-i 
Egyetem Szerves Kémia Intézetében is dolgozott. Faigl Ferenc 1996 óta oktatói státuszban, 
1997-től egyetemi tanárként képezte a fiatal mérnökgeneráció tagjait. A kar sorsát mindig 
is a szívén viselte: 12 évig dékánhelyettesként, 4 évig dékánként segítette az oktatási és ku-
tatási feladatok végrehajtását. (2000 és 2001 között a BME VBK kari oktatási reform előké-
szítő csoport tagja volt, részt vett a bolognai képzés tanterveinek kidolgozásában és fejlesz-
tésében, valamint 2004-től az új gyógyszervegyész-mérnöki MSc szak létrehozásában. 2014 
és 2015 között a BME több karát érintő környezetmérnök BSc és MSc képzések megújítá-
sának kezdeményezője és irányítója volt. Több egyetemi tankönyv, jegyzet, segédanyag 
szerzője, egyúttal a nevéhez fűződik a „Gyógyszerek” és a „Poláris fémorganikus vegyüle-
tek kémiája és technológiája” című tantárgyak tematikájának kidolgozása.) 
 

 
„Az első perctől kezdve szerettem és máig szeretem az egyetemi életet, a hallgatói és az 
oktatói munkaközösséget. Pályatársaimhoz hasonlóan korábban én is kaptam ipari állás-
ajánlatokat, ám mindvégig kitartottam az oktatói-kutatói életpálya mellett. Azért döntöttem 
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így, mert úgy vélem, hogy az egyetemi környezetben sokkal szélesebb rálátásom van a 
szakterületemre és a legújabb technológiai eredményekre épülő iparra. Itt találtam meg 
igazán a számításaimat” – foglalta össze választásának okát a kitüntetett. 
Faigl Ferenc számára fontos a kutatói szabadság mellett az is, hogy a mérnöki pályán olyan 
tudományos eredményeket dolgozzon ki, amelyek a társadalom hasznára válhatnak. „Ve-
gyészmérnökként a gyógyszerkutatás azon része érdekelt, amelyben a gyógyszerható-
anyagok ipari léptékű előállításának kutatása zajlik klinikai vizsgálatok vagy az ipari gyár-
tás előkészítése céljából. Így közvetetten az emberek életminőségének megtartásáért, javí-
tásáért is küzdünk a munkatársaimmal” – fejtette ki annak okát, amiért ezt a szakterületet 
választotta. A kitüntetett oktató-kutató az eddigi pályafutása alatt a tanszék ipari partnerei-
vel együttműködésben mintegy 60 szabadalmat nyújtott be, amelyek közül egy tucatnyit 
már bevezettek a piacon, így a gyógyszeripar közvetlenül felhasználja a találmányait. 
A díjazott kutató több hazai és külföldi gyógyszergyártó vállalattal dolgozott együtt. Az 
1980-as években egyebek mellett növényvédő és rovarirtó szerek technológiájának kifej-
lesztésével, az aszpartám elnevezésű mesterséges édesítőszer és több, a jelenlegi gyógy-
ászatban alkalmazott antibiotikum intermedierjeinek (a végterméket megelőző közbenső 
anyagainak) szintézisével foglalkozott. A Richter Gedeon Nyrt.-vel végzett közös munká-
ban arra kereste a választ, miképpen lehet mélyhűtött reaktorok helyett 0 Celsius fok köze-
lében megvalósítani az adott fémorganikus reakciót egy bőrgomba elleni hatóanyag gyártá-
si folyamatában. A kidolgozott új technológiát csaknem húsz éve alkalmazzák hatóanyag-
előállításhoz a cég egyik gyáregységében. 
Faigl Ferenc és kutatótársai az utóbbi néhány évben egy, a szívritmus-szabályozásban sze-
repet játszó generikus (lejárt szabadalmú készítmények hatóanyagát tartalmazó) termék új 
technológiáját alkották meg. A készítményt már több országban törzskönyvezték. A mű-
egyetemi kutató két szabadalmat is benyújtott cseh partnerével együttműködésben: az 
egyik egy széles hatásspektrumú antibiotikum, a másik pedig egy olyan hatóanyag, amely 
az autoimmun eredetű krónikus gyulladásos folyamatok (például a pikkelysömör) gátlásá-
ban jelent segítséget. 

Faigl Ferenc életpályája 
1977-ben vegyészmérnök diplomát szerzett a BME Vegyészmérnöki Karának Szerves 
Kémiai Technológia Tanszékén 
1981-ben a műszaki tudományok doktora lett 
1977-1980-ig az MTA Szerves Kémiai Technológia Tanszéki Kutatócsoport doktori ösz-
töndíjasa 
1980-1984-ig az MTA Szerves Kémiai Technológia Tanszéki Kutatócsoportjának tudo-
mányos segédmunkatársa 
1990-1992 végéig 26 hónapos posztdoktori tanulmányúton vett részt a Lausanne-i Egye-
tem Szerves Kémia Intézetében Prof. Manfred Schlosser kutatócsoportjában 
1996-ban habilitált és a kémiai tudományok doktora lett 
1996-1997-ig a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara (VBK) Szerves Kémiai 
Technológia Tanszék (2007-től Szerves Kémia és Technológia Tanszék) egyetemi docen-
se 
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1997-től a BME VBK Szerves Kémiai Technológia Tanszék (2007-től Szerves Kémia és 
Technológia Tanszék) egyetemi tanára 
1997-2013-ig a BME VBK Szerves Kémiai Technológia Tanszék (2007-től Szerves Ké-
mia és Technológia Tanszék) tanszékvezető-helyettese volt 
1997-től a MTA Köztestület tagja 
1999-2011-ig a BME VBK gazdasági dékánhelyettese 
2002-2017-ig az MTA Szerves Kémiai Technológia Tanszéki Kutatócsoport vezetője 
2003-tól a BME VBK Doktori és Habilitációs Tanács tagja 
2004-től a Magyar Mérnökakadémia tagja 
2004-2006-ig a BME Egyetemi Tanács tagja 
2009-től a MTA Heterociklusos és Fémorganikus Munkabizottság tagja 
2012-2017-ig a MTA Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa, TKI kutatócsoportok 
választott képviselője 
2013-2017-ig a BME VBK dékánja 
2014-től MTA Szerves és Biomolekuláris Bizottság tagja 
Díjai, elismerései: 
1986: MTA elnökének pályadíja 
1987: Kiváló Feltaláló Arany fokozata kitüntetés 1989: Kiváló Feltaláló Arany fokozata 
kitüntetés 
1990: MTA Támogatott Kutatóhelyek-díj 
1999-2002: Széchenyi Professzori Ösztöndíj 
2007: Jedlik Ányos-díj 
2007: Csűrös Zoltán-díj (BME VBK) 
2007: Zemplén Géza-fődíj (MTA, Richter Gedeon Nyrt., BME MKE) 
2010: a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje 
2012: „Ch-épületért” oklevél (BME VBK) 
2017: József Nádor Emlékérem (BME) és Görög Jenő-díj (BME VBK) 

Faigl Ferenc szívesen dolgozik együtt a fiatal mérnökgeneráció tagjaival. Büszke arra, 
hogy a hallgatók több alkalommal a legjobb 100 műegyetemi oktató közé választották. 
Fontosak számára az ifjúság visszajelzései, így kiemelt figyelmet fordít az Oktatás Hallga-
tói Véleményezése (OHV) és a tanszéki elégedettségi felmérés szöveges értékeléseire egy-
aránt. Igyekezetét a diákság is értékelte: nemrég a kari Görög Jenő-díjat vehette át, amelyet 
az adott évben a legkiválóbbnak tartott pedagógus kaphatja. 
„Örömmel tölt el, hogy a kar kutatási lehetőségei egyre szélesebbek, egyúttal mindent 
megteszünk azért is, hogy szakjainkon megőrizzük országosan kiemelkedő pozíciónkat, 
szerepünket” – értékelte a kari oktatási helyzetet a VBK leköszönt dékánja. 

Faigl Ferenc a jövőben új kihívások elé néz: az oktatásra és a kutatásra koncentrál, részt 
vesz a néhány hónappal ezelőtt megalakult műegyetemi Felsőoktatási és Ipari Együttmű-
ködési Központ (FIEK) munkájában, emellett – mivel minisztériumi felkérésre dékánként 
koordinálta az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közös elit biotechnológus képzés ki-
alakítását – a várhatóan 2018 őszén megvalósuló szakindításnak a Richter Gedeon Gyógy-



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Évkönyve 2016–2017 

29 

szergyárral és az MTA Természettudományi Központtal közös fejlesztőmunkájában is sze-
repet vállalt tanácsadóként. 
TZS - GI 

Fotó: Philip János, Takács Ildikó 

Fi István Professor Emeritus, leköszönő dékán 
(Építőmérnöki Kar Út és Vasútépítési Tanszék) 

Czvikovszky Tibor Professor Emeritus 
(Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszék) 

Zawadowski Alfréd Professor Emeritus, akadémikus 
(Természettudományi Kar Fizikai Intézet) 

Dr. Benedek András 
(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Dr. Petró Bálint professzor emeritus 
(Építészmérnöki Kar Épületszerkezeti Tanszék) 
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Kitüntetések 2016–2017. 
„Teljesítmény, becsületes munka és ragaszkodás az időtálló 
egyetemes értékekhez” 

Öt műegyetemi oktató kapott magas állami kitüntetést a március 15-i nemzeti ünnep alkalmá-
ból. 
„A díjazottak által magasra tett mérce sokak látóhatárát képes megemelni, értékrendjét befo-
lyásolni. És sokakat képes jobb teljesítményre ösztönözni” – mondta Áder János köztársasági 
elnök a kitüntetések átadásakor az Országházban rendezett ünnepségen. 

Széchenyi-díj 

 
Ádám József geodéta, akadémikus 

(a BME ÉMK Általános és Felsőgeodézia Tanszék egyetemi tanára, a Magyar 

Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság elnöke, a Bajor Tudományos 

Akadémia Német Geodéziai Bizottságának levelező tagja) 

A geodézia területén végzett több mint négy évtizedes, kiemelkedően eredményes 

kutatómunkája, valamint sokoldalú, nemzetközileg is elismert tudományszervezői és 

jelentős egyetemi oktatói tevékenysége elismeréseként. 
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Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat 

 
Szeredi Péter Állami Díjas matematikus, címzetes egyetemi tanár 

(BME VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszék) 

A deklaratív és azon belül a logikai programozás területén több évtizedes, nemzet-

közileg is kiemelkedő kutatási, oktatási és hazai iskolateremtő tevékenységéért. A 

kitüntetést Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere adta át. 

 
Tóth Ernő János nyugalmazott építőmérnök, szakmérnök 

(BME ÉMK Út- és Vasútépítési Tanszék volt óraadó tanára) 

A hazai közúthálózat fejlesztése és hídjaink megóvása érdekében végzett több évti-

zedes, értékes szakmai tevékenysége, valamint oktatói munkája elismeréseként. A 

kitüntetést Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter adta át. 
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Verebics János egyetemi docens 

(BME GTK Üzleti Jog Tanszék helyettes vezetője, a Páneurópa Jogász Unió elnök-

helyettese és Európai Magánjogi Szekciójának vezetője, a Magyar Jogász Egylet 

Civilisztikai Szakosztályának elnöke) 

A szerződési jog területén végzett kutatásai mellett az információs társadalommal 

összefüggő jogi kérdések, főként az elektronikus kereskedelemmel és ügyintézéssel 

foglalkozó jogalkotói folyamatok, valamint ezen témakörök egyetemi oktatásba való 

bevezetése terén meghatározó munkája elismeréseként. A kitüntetést Trócsányi 

László igazságügyi miniszter adta át. 

Dr. Szentannai Pál tanszékvezető-helyettes, egyetemi docens, gépészmérnök, 

mérnök tanár 
(Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék) 

Az energetika területén végzett oktatási tevékenységéért, valamint a fluidizációs 

energia átalakítás területén végzett kutatási eredményeiért és a Nemzetközi Ener-

giaügynökség Fluidizációs Végrehajtási Egyezmény keretében hazánk képviseleté-

ben kifejtett tevékenységéért. 

Dr. Szentváry-Lukács János Alfréd nyugalmazott egyetemi adjunktusa 

(Gazdaság és Társadalomtudományi Kar,Műszaki Pedagógia Tanszék, a Magyar 

Cserkészszövetség volt ügyvezető elnöke és főtitkára) 

Az anyaországi, illetve a határon túli magyar cserkészet újraindításában és meg-

szervezésében vállalt szerepe, valamint a XX. századi magyar hadtörténelemmel 

kapcsolatos adatbázisok létrehozásában való közreműködése elismeréseként. 

Dr. Pázmándi Kinga Ágnes tanszékvezető egyetemi docens 

(Gazdaságtudományi Kar, Üzleti Jog Tanszék) 

A területfejlesztés terén végzett több évtizedes kutatói, valamint sokrétű szakértői 

tevékenysége elismeréseként. 
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Életfa Emlékplakett Arany fokozata 

 
Horváth Kálmán professor emeritus 

(BME ÉMK Általános- és Felsőgeodézia Tanszék) 

A műszaki felsőoktatásban végzett hét évtizedes kimagasló oktatói, kutatói, tanszék-

vezetői tevékenysége elismeréseként. A kitüntetés azoknak a legkiválóbb szakembe-

reknek adható, akik kerek születésnapot ünnepeltek (az arany fokozat a 90 éveseket 

illeti meg). Az elismerést Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter adta át. 

Eötvös József-díj 

Dr. Sturcz Zoltán 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Szent-Györgyi Albert-díj 

Dr. Láng Péter egyetemi tanár 

(Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék) 

Láng Péter, a Gépészmérnöki Kar, Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika 

Tanszék egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a vegyipari és 

környezetvédelmi eljárások és berendezések tervezése és modellezése terén végzett, 

nemzetközileg elismert iskolateremtő tudományos és oktató munkájáért, tanszékve-

zetőként elért eredményeiért és a tudományos utánpótlás nevelése terén elért telje-

sítményéért. 
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Dr. Szász Domonkos professor emeritus 

(Természettudományi Kar Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék) 

Szász Domonkos, a Természettudományi Kar Matematika Intézet, Sztochasztika 

Tanszék professor emeritusa a kaotikus dinamikai rendszerek területén több évtize-

den át folytatott kiemelkedő kutatásaiért, rendkívül sikeres iskolateremtő munkás-

ságáért és közéleti aktivitásáért vette át a díjat. 

Apáczai Csere János-díj 

Dr. Buttyán Levente egyetemi docens 

(Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Hálózati Rendszerek és 

Szolgáltatások Tanszék) 

Buttyán Levente, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar tanszékvezető-helyettes, 

egyetemi docens, az adat- és hálózatbiztonság terén elért nemzetközi élmezőnybe 

tartozó eredményekért és az iskolateremtő munkásságáért vette át a díjat. 

Dr. Völgyesi Lajos professor emeritus 

(Építőmérnöki Kar Általános- és Felsőgeodézia Tanszék) 

Völgyesi Lajos, az Építőmérnöki Kar egyetemi tanára, professor emeritusa, a 44 

éves – nemzetközileg is elismert – iskolateremtő oktatói és kutató tevékenysége el-

ismeréseként vette át a díjat. 

Trefort Ágoston-díj (TTK) 

Härtlein Károly mesteroktató 

(Természettudományi Kar Fizikai Intézet) 

Härtlein Károly, a Természettudományi Kar mesteroktatója 3 évtizede végez kima-

gasló munkát a fizika oktatásának területén, és teszi népszerűvé a fizikát a BME-n 

és országszerte a társadalom szélesebb körében. 

Magyar Gépészmérnökért Gillemot-díj 
Dr. Vas László Mihály tudományos tanácsadó 

A polimertechnika és a textiltechnológia területén több évtized alatt végzett kiemel-

kedő oktató és kutató munkájának elismeréseként. 

 



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Évkönyve 2016–2017 

 35 

Gépészmérnöki Karért Bánki Donát Emékérem 

Dr. Farkas István egyetemi tanár 

A megújuló energiaforrások magyarországi minél szélesebb körű hasznosításáért 

tett erőfeszítései, a napenergia területén elért kiemelkedő kutatómunkája és Gé-

pészmérnöki Kar Habilitációs és Doktori Bizottságban végzett áldozatos munkájá-

nak elismeréseként. 

Professor Emeritus cím 

Dr. Ábrahám György egyetemi tanár 

A Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék megszervezése és több 

évtizedes oktatási-tudományos tevékenysége elismeréseképpen. 

Dr. Jóri J. István egyetemi tanár 

A mezőgazdasági gépészmérnök képzés területén kifejtett több évtizedes oktatási és 

tudományos tevékenységért. 

Dr. Simonovits András professzor 

Dr. Ferenczi Miklós professzor 

Neumann János professzori cím 

Dr. Huba Antal címzetes egyetemi tanár, ny. egyetemi docens 

(Gépészmérnöki Kar Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék) 

Huba Antal, a Gépészmérnöki Kar címzetes egyetemi tanára negyven éves felsőokta-

tási munkásságáért, amelynek legfontosabb eredménye a mechatronikai mérnöki BSc 

és MSc szak országos megalapításának szervezése és e szakok indítása a BME-n. 

Dr. Németh Pál címzetes egyetemi docens 

(Villamosmérnöki és Informatikai Kar Elektronikai Technológia Tanszék) 

Németh Pál, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar címzetes egyetemi docense ki-

váló pedagógiai érzékkel, alaposan, lelkiismeretesen, magas színvonalon végzett 

oktatómunkájáért, elsősorban az elektronikus készülékek tervezésével, gyártásával 

és minőségellenőrzésével kapcsolatosan. 
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Dr. Németh Róbert Károly egyetemi docens 

(Építőmérnöki Kar Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék) 

Németh Róbert, az Építőmérnöki Kar egyetemi docense a kar oktatási-tanulmányi 

adminisztrációjában és a Vásárhelyi Pál Doktori Iskolában végzett kiemelkedően 

aktív, precíz és lelkiismeretes munkájáért. 

Dr. Petró Katalin egyetemi docens 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtudományok Intézet Köz-

gazdaságtan Tanszék) 

Petró Katalin, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar egyetemi docense a ma-

gyar közgazdasági felsőoktatásban évtizedek óta végzett sikeres munkájáért. Nevé-

hez fűződik több tantárgy bevezetése, valamint az ezekhez szükséges tananyagok el-

készítése, így több közgazdász-nemzedék példamutató és szakmája mellett elkötele-

zett tanára. 

Pedagógus Szolgálati Emlékérem 

Dr. Berecz Endre adjunktus 

(Építőmérnöki Kar Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékszék) 

Czap Zoltán mestertanár 

(Építőmérnöki Kar Geotechnika és Mérnökgeológiai Tanszék) 

Deák Ottó mestertanár 

(Építőmérnöki Kar Általános és Felsőgeodézia Tanszék) 

Dr. Fekete Károly egyetemi docens 

(Építőmérnöki Kar Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék) 

Joanovics László mesteroktató 

(Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszék) 

Dr. Kádasné dr. Nagy Éva egyetemi docens 

(Természettudományi Kar Differenciálegyenletek Tanszék) 

Dr. Örvös Mária egyetem docens 

(Gépészmérnöki Kar Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék) 

Raum László mestertanár 

(Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék) 
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Dr. Strobl András adjunktus 

(Építőmérnöki Kar Hidak és Szerkezetek Tanszék) 

A Miniszter Elismerő Oklevele 

Dr. Farkas Zsolt József adjunktus 

(Gépészmérnöki Kar, Gép- és Terméktervezés Tanszék) 

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Farkas Zsolt József, a Gépészmérnöki 

Kar adjunktusa, A BME járműépítő csapatainak kiemelkedő szakmai támogatásá-

ért. 

Kovácsné Dr. Bende Margit adjunktus 

(Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszék) 

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Kovácsné Dr. Bende Margit, a Gépész-

mérnöki Kar adjunktusa, a magyar és az idegen nyelvű műszaki mechanikai tantár-

gyak oktatásában, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nemzetkö-

zi kapcsolatainak kiépítésében és fejlesztésében betöltött kimagasló szerepéért. 

Dr. Lángné Lázi Márta  egyetemi docens 

(Természettudományi Kar Analízis Tanszék) 

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Lángné Lázi Márta egyetemi docens, a 

Természettudományi Kar és a Matematika Intézet érdekében végzett több évtizedes 

szerteágazó, magas színvonalú munkásságáért. 

Dr. Pécs Miklós egyetemi docens 

(Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Alkalmazott Biotechnológia és 

Élelmiszertudományi Tanszék) 

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át Pécs Miklós a Vegyészmérnöki és 

Biomérnöki Kar egyetemi docense kiemelkedő egyetemi oktatói tevékenységéért és 

a biomérnök képzés kialakításában és fejlesztésében végzett 40 éves munkájáért. 

Az Egyetem Díszpolgára cím 

Barsiné Pataky Etelka építőmérnök 

az Egyetem egykori hallgatója, oktatója, építőmérnök, Magyar Mérnök Kamara el-

nöke, 2010 óta az Európai Unió Duna Régió Stratégiáért felelős kormánybiztosa. 
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Tuomo Siitonen építészmérnök 

ARKKITEHTITOIMISTO TUOMO SIITONEN (Tuomo Siitonen Architects) tu-

lajdonosa, vezető tervezője. 

Tiszteletbeli Doktor cím 

Dr. Moravánszky Ákos 

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Zürich Professor emeritus 

Dr. Dietrich Gudat 

University of Stuttgart Professor (Institut Anorganische Chemie) Studiendekan 

Pro Juventute Universitatis 

Dr. Bihari Péter egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes 

(Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék) 

Dr. Kövesi János 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Dr. Péceli Gábor egyetemi tanár 

(VIK Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék) 

Daku Dávid hallgató 

(Építészmérnöki Kar) 

Molnár László hallgató 

(Gazdaság- Társadalomtudományi Kar) 

„Sztoczek József” Emlékérem 

Adamis Viktória hivatalvezető 

(Természettudományi Kar Dékáni Hivatal) 

Barok-Balogh Anikó gazdasági ügyintéző 

(Építészmérnöki Kar Épületszerkezeti Kar) 
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Budai Erzsébet szaktájékoztató 

(BME Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) 

Csabay Bálint ügyvivő szakértő, igazgatóhelyettes 

(Központi Tanulmányi Hivatal) 

Dvorszki László igazgató 

(Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar) 

Horváth Gáborné gazdasági ügyintéző 

(Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék) 

Kiss Eszter ügyvivő szakértő 

(Gépészmérnöki Kar Dékáni Hivatal) 

Musa Ildikó laborvezető 

(Építőmérnöki Kar Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék) 

Szabó Ilona főtanácsos, igazgatási ügyintéző 

(Rektori Kabinet) 

Takács Imre műszaki ügyintéző 

(Villamosmérnöki és Informatikai Kar Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tan-

szék) 

Rektori dicséret 

Dr. Bóna Krisztián egyetemi docens, tanszékvezető 

(Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Anyagmozgatási és Logisztikai Tan-

szék) 

Dr. Horák Péter egyetemi docens, tanszékvezető 

(Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszék) 

Kapronczay Judit ügyintéző 

(Idegen Nyelvi központ) 

Dr. Kiss Papp László nyugdíjas egyetemi tanár 

(Építőmérnöki Kar FDSZ-BME) 
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Kocsis Imre mesteroktató 

(Gépészmérnöki Kar Gyártástudomány és –technológia Tanszék) 

Kovácsné Dr. Bende Margit adjunktus 

(Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszék) 

Muzslai Róbertné gazdasági ügyintéző 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szociológia és Kommunikáció Tanszék) 

Bakonyiné Berényi Katalin 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Dr. Bartus Gábor 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Csillag Éva 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Erdei János 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Nemeskürthy Harriet 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Szabóné Dr. Berki Éva 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Szirmay Zsuzsánna Erzsébet 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Dr. Tóth Tamás 

(Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Dr. Halász Edit egyetemi tanár 

(VIK) 

Kari Emlékérem (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) 

Gáspárné Raskó Judit 

Koltai Tamás 

Dr. Petró Katalin 

Dobosné Dr. Sárvári Judit 
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Kar Kiváló Oktatója (GTK) 

Kaplonyi Barbara 

Dr. Lakatos Zoltán 

Dr. Szakadát István 

Tófalvy Tamás Martin 

Kari Kutatási Díj (senior, junior) 

Ziegler Zsolt (junior) 

Dr. Tófalvy Tamás Martin (junior) 

Dr. Molnár György (senior) 

Dr. Ormos Mihály (senior) 

Dékáni Dicséret 

Horváth Éva 

Deák Katalin 

Dr. Kata János 

Sütő Bettina 

Hellner Szelina 

Békési Ildikó 

Kis Emese 

Klujberné Kondrik Krisztina 

Dr. Bíró-Szigeti Szilvia 

Boros Eszter 

Farkas Mihály 

Felegyi György 

Horváth György Ádám 

Palotai Sándor 

Pekár Éva Zsuzsánna 

Pribelszki Pál 

Szalai László Kristóf 

Szánthó Péter István 

Tóth-Bozó Brigitta 
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Török István Zoltánné 

Tóth Gusztávné 

Ugrin Zsuzsanna 

Kőrösy Georgina 

Dr. Balczó Márton (ÁT) 

Belezvai Szabolcs (MM) 

Dr. Csoknyai Tamás (ÉPGET) 

Dr. Groniewsky Axel (PT) 

Dr. Kmetty Ákos (PT) 

Liszkay Cecília (BME OMIKK) 

Magyar Bálint (MM) 

Dr. Májlinger Kolnér (ATT) 

Molnár József (MOGI) 

Molnár Tamás (MM) 

Dr. Németh István (GTT) 

Dr. Piros Attila (GT3) 

Dr. Poós Tibor (ÉPGET) 

Dr. Romhányi Gábor (PT) 

Sr. Suba Jenő (ÁT) 

Varga Roxána doktorandusz (HDR) 

Varró Gergő hallgató 

Bobos Csaba Ferenc 

Cservenyák Ildikó 

Paitz Gábor 

Szabados György 

Torma Antalné 

Gergi Miklós 

Péterné Kovács Anikó 

Dr. Varjasi István (AUT) 

Takács Gábor (EET) 

Dr. Bonyár Attila (ETT) 

Kertész Zsolt (IIT) 

Dr. Mészáros Tamás (MIT) 

Dr. Szabó József (SZHVT) 

Dr. Csima Judit (SZIT) 

Dr. Szűcs Gábor (TMIT) 
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Dr. Raisz Dávid (VET) 

Kiss Andrea (DH) 

Gépészkar Kiváló Oktatója-díj 

Beregi Sándor (MM) 

Hajdu Dávid (MM) 

Kovács Krisztián Péter (EGR) 

Dr. Sztankó Krisztián (EGR) 

Várszegi Balázs (MM) 

Természettudományi Kar Kiváló Oktatója-díj 

Dr. Sarkadi Tamás 

Farkas Viktor 

Dr. Moson Péter 

Dr. Simor Péter Dániel 

Természettudományi Kar Kiváló Hallgatója-díj 

Bősz Emília 

Erdős Boglárka 

Romsics Erzsébet 

Pro Facultate (VIK) 

Bézi István egyetemi docens 

Dr. Györfi László professzor emeritus 

Dr. Illyefalvi-Vittéz Zsolt c. egyetemi tanár 

Dr. Kollár István (posztomusz) 

Dr. Tombor Antal tanácsadó 

VIK Kiváló oktatója (arany fokozat) 
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Dr. Ekler Péter adjunktus 

Horváth Zoltán György tanársegéd 

Dr. Asztalos Márk  adjunktus 

VIK Kiváló oktatója (esüst fokozat) 

Dr. Nagy Lajos docens 

Dr. Szeszlér Dávid docens 

Dr. Balogh Attila adjunktus 

Dr. Pach Péter Pál adjunktus 

VIKTérít ő kitüntetésben részesültek 

Tóth Eszter Roxána, Kovács Gergő, Lapincs Mátyás, Rózsavölfgyi Károly Róbert, Soós 

Szilvia, Kiss Orsolya, Szabó Dorottya, Ballai Zsolt, Alekszejenkó Levente, Varga Péter, 

Kovács Péter, Boross Tünde, Kövér Márton, Nyíri Tamás, Tóth Nikolett, Gáspár Vilmos, 

Müller Enikő, Hodvogner Szilvia, Rácz Dávid 

Szakmai KBME ösztöndíjban részesültek 

Sík Tamás Dávid, Láncz Gergő, Halász Bálint Gergely, Veres Dániel, Mohos András 

Akadémiai Díj a VIK professzorának 
2017. május 9. 

Összesen tizenöt kutató részesült kiemelkedő tudományos munkássága elismeréséül Akadé-

miai Díjban a Magyar Tudományos Akadémia 188. közgyűlésének május 8-i nyilvános ünne-

pi ülésén. 

Kiemelkedő tudományos munkássága elismeréseként az MTA Elnöksége Akadémiai Díjban 

részesítette Csanády Lászlót, Donkó Zoltánt, Gelencsér Andrást, Imre Sándort, 

Korompay H. Jánost, Kiss Tamás Józsefet, Püski Leventét, Rechnitzer János Károlyt és 

Stefanovitsné Bányai Évát. A kitüntetéseket Lovász László, az MTA elnöke adta át. 

Imre Sándor, az MTA doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vil-

lamosmérnöki és Informatikai Kar Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék tanszékve-

zető egyetemi tanára a kvantumkriptográfiában, a kvantumadatbázis-kezelésben, a kvantum-
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információ-elméletben és az elosztott kvantumerőforrás-megosztásban elért elméleti és mód-

szertani eredményeiért kapott díjat. 

John Gregory Memorial Award 

Várady Tamás ITT egyetemi tanára 

Életműdíj 

„Amikor egyetemre jártam, nem 24 órából állt egy nap”  
2016. augusztus 05.  

Hogy lesz egy földmérő mérnökből Kossuth-díjas színművész, rendező és színházigazgató? 

Jordán Tamástól ezt is megtudjuk! 

Jordán Tamás a szombathelyi Weöres Sándor Színház igazgatója, aki azért költözött a vidéki 
városba, hogy a színházában pezsgő kulturális életet hozzon létre. Miközben ezen dolgozik, ren-
geteg feladata van Budapesten is, így ideje egy része ingázással megy el. Kérdéseinkre is egy 
vonatút alatt válaszolt, röviden, tömören és szabatosan – ahogy egy mérnökhöz illik. Pályája 
alapján kevesen gondolnák róla, hogy éppen 50 éve diplomázott a BME Építőmérnöki Karán. 
Kezdetben az ELTE Universitas amatőr színésze volt, majd néhány állomás után 1991-ben meg-
alapította a Merlin Színházat, amit 2003-ig vezetett. Utána a Nemzeti Színház igazgatója volt 
2008-ig és közben a Színművészeti Egyetemen is tanított. A Nemzeti után költözött Szombat-
helyre, ahol megalapította a Weöres Sándor Színházat és a Berzsenyi Dániel Főiskola tanszékve-
zető egyetemi docense lett. Számtalan díjat kapott színművészként, rendezőként, színházigazga-
tóként. De most már egy mérnöki pályájához köthető díjjal is rendelkezik: 
Idén kapta meg az aranydiplomáját a BME Építőmérnöki Karán. Milyen emlékeket őriz az 
egyetemi éveiből? 

Boldog és gazdag egyetemi éveim voltak. Nem én akartam az Építőmér-
nöki Karra járni, édesapám kívánsága volt. Én színész szerettem volna 
lenni, de a főiskolára nem vettek fel. Az egyetemi éveim alatt tagja vol-
tam az Egyetemi Színpad Universitas Együttesének, és ezzel párhuzamo-
san még versenybridzsező is voltam. Úgy tűnik, hogy azokban az időkben 
egy nap nem 24 órából állt, hanem jóval többől. 
 
Miért választotta annak idején a földmérést? 

Már a felvételi után az első évben szakosítottak minket. Fogalmam sem 
volt, hogy mit jelent a geodézia, de nagyon hamar megszerettem. 
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Kemények voltak az egyetemi évek? 

Nem. Mindig kiváló volt a viszonyom a matematikával, gyorsan felfogtam a képzés alatt 
megismerendő dolgokat. 

Többször mondta egy-egy interjúban: „ha mérnök lettem volna”... Felmerült az egyetemi évek 
alatt, hogy az lesz? Vagy már korábban a beszippantotta a színház, és nem volt kérdés? 

Az első két év elteltével már nem gondoltam arra, hogy színész leszek, reményteli mérnöki 
pályafutás lebegett a szemem előtt. Jóllehet közben hobbiként továbbra is színészkedtem. 
(Jordán Tamás dolgozott is földmérőként: a Fővárosi Tanács telekkitűzési osztályának mér-
nöke volt. Egy ideig nem is játszott színházban, aztán 1-2 apró szerepet kapott, kereset-
kiegészítésként tekintett rá. Majd egyre több és nagyobb szerepek következtek, így végül felad-
ta a mérnöki pályát és végleg a színház mellett maradt.) 

Más szemléletet kapott az által, hogy egy műszaki pályára készült? 

Feltétlenül hasznomra vált színészként és igazgatóként a műszaki szemlélet. Racionálisan 
gondolkodó, rendszereket áttekinteni képes művész vált belőlem. 

Néhány évvel ezelőtt a Mérnökszínházzal mérnököket toboroztak (ez egy mérnöki pályát nép-
szerűsítő színdarab, amelynek főszereplője és rendezője is Jordán Tamás volt, és amit aztán 
rengeteg középiskolás nézhetett meg országszerte). Ön szerint miért érdemes ma a mérnöki pá-
lyát választani? 

Az alkotás lehetősége éltet minden gondolkodó embert. A mérnöknek erre általában komoly 
esélye van. 

Volt olyan élethelyzet, amikor profitált abból, hogy mérnök? 

A jelenlegi Weöres Sándor Színház egy átépítés eredménye. A tervezés és kivitelezés szaka-
szában értően tudtam követni az eseményeket. 
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Kinevezések 2016–2017. 

NEUMANN JÁNOS PROFESSZORI CÍM 
Dr. Lovász László professzor 

(Magyar Tudományos Akadémia elnöke) 

IPARI PROFESSZORI CÍM  
Horváth Adrián 

(FŐMTERV Zrt., szerkezettervezési igazgató) 

Dr. Simonyi Sándor 

(TRIGON Electronica Kft., ügyvezető igazgató) 

CÍMZETES EGYETEMI TANÁR  
Dr. Hárs György 

EGYETEMI TANÁRI KINEVEZÉS  
Dr. Faragó István György – Differenciálegyenletek Tanszék 

Dr. Molnár Lajos Gábor  – Analízis Tanszék 

TANSZÉKVEZET ŐI MEGBÍZÁS  
Dr. Koppa Pál – Atomfizika Tanszék 

Dr. Nagy Gábor Péter – Algebra Tanszék 

TANSZÉKVEZET Ő-HELYETTESI MEGBÍZÁS  
Dr. Barócsi Attila – Atomfizika Tanszék 

Dr. Szieberth Máté – Nukleáris Technika Tanszék 
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Kiemelkedő eredményeket elért 
hallgatók 2016–2017. 

2016-17.-1. félév 
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2016-2017. -2. félév 
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2016-2017. tanév 
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TDK eredmények ÉMK 
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TDK eredmények GPK 
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TDK eredmények ÉPK 
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TDK eredmények VBK 
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TDK eredmények VIK 
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TDK eredmények KJK 
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TDK eredmények TTK 

 
 
TDK eredmények GTK 
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OTDK eredmények 
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In memoriam 

Dr. Szikora Béla 

Kedves Kollégák! 

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. Szikora Béla, a tanszék egyetemi docense 2017. 02. 09-
én súlyos betegséggel való küzdelemben elhunyt. 
Búcsúztatása 2017. 02. 15-én délután lesz Szegeden; a leutazást szervezett busszal intézzük. 
Pontosabb időpontot később oszt meg a gyászoló család. 
Szikora Bélát a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kara a saját halottjának tekinti. 
Emlékét megőrizzük. 

2017. február 10. 

Dr. Bán Gábor professzor úr 

Kedves Egyetemi Polgárok, Munkatársak! 

Dr. Bán Gábor professzor úr, kollégánk, sokunk mentora és őszinte barátja 2016. augusztus 
27-én hajnalban, 90 éves korában elhunyt. 

Hamvasztás utáni búcsúztatásának 
Időpontja: 2016. szeptember 21.,(szerda)  13 óra 
Helyszíne: Fiumei úti sírkert, szóróparcella 
Főbejárat: 1086 Budapest, Fiumei út 16. 
 
A család kérése, hogy legfeljebb 1 szál őszi virággal emlékezzünk elhunyt kollégánkra, koszo-
rú elhelyezésére a szóróparcellánál nincs lehetőség. 
 
Bán Gábor 1968-tól dolgozott a BME Villamos Művek Tanszékén, 1985-1991 között tan-
székvezető, ill. intézeti igazgató, két cikluson keresztül a Kar gazdasági dékán helyettese, 
1997-től professzor emeritus volt. Neve a hazai energetikai mérnöktársadalom generációi 
számára egyet jelentett a tudományterület magas szintű művelésével, szeretetével, a folyama-
tos megújulással és a szakmai tisztességgel. Méltósággal viselt hosszú betegsége ellenére egé-
szen az utolsó hónapokig a BME aktív polgára tudott maradni.  
 
Bán Gábor 1926-ban született Kiskunhalason, a Budapesti Műszaki Egyetemen 1950-ben okl. 
villamosmérnöki diplomát, majd 1960-ban kandidátusi (PhD) fokozatot szerzett és 1981-ben 
elnyerte a Műszaki Tudományok Doktora fokozatot. 1950-től a MEE tagja volt, aktívan tevé-
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kenykedett különböző nemzetközi és hazai szakmai szervezetekben: CIGRÉ-tag, az lEEE 
Hungary Section alapító tagja, elnöke volt, a Magyar Mérnök Akadémia alapító tagja volt. 
Szakmai életútját az Elektrotechnikai Egyesület 2014-ben Elektrotechnikai Nagydíjjal ismerte 
el. 
Emlékét megőrizzük. 

2016. augusztus 30. 

Gyászolunk! 

Megrendüléssel tudatjuk, hogy méltósággal viselt hosszú betegség után július 29-én, 63 éves 
korában elhunyt Kollár István professzor. Emlékét megőrizzük. 
Búcsúztatására szűk családi körben került sor. 
Gyászmisét mondanak érte 2016. augusztus 19-én (péntek) 16.30 órakor a Szent Imre temp-
lomban. (1114 Budapest, Villányi út 25.) 
A Kar munkatársai 2016. augusztus 23. kedd 13.00 órakor búcsúznak tőle a Magyar Szentek 
Templomában tartandó megemlékezésen. 
Megértésüket köszönjük. 
 

Búcsúzunk! 
István 39 évvel ezelőtt csatlakozott a tanszékhez kimagasló tehet-
ségként (nemzetközi matematikai diákolimpia, egyetemek közötti 
nemzetközi matematika verseny, TDK helyezések). Szakterülete a 
kezdetektől: a digitális és analóg jelfeldolgozás, ezen belül a kvantá-
lási és kerekítési hibák, a rendszeridentifikáció, és a méréselmélet. 
Kandidátusi disszertációját Fourier analizátorok témakörében írta 
1985-ben. Magas szinten beszélt több nyelven (angol, német, fran-
cia), és kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat ápolt, többek között ETH 
Zürich-hel, Vrije Universiteit Brussel és Stanford University egye-

temekkel. A brüsszeli közös kutatómunkának az eredménye egy Frekvenciatartománybeli 
Identifikációs Toolbox a Matlabhoz, melynek István a szerzője, mely máig az egyetlen, ma-
gyar szerző által a Matlab programhoz írt, a MathWorks cég által elfogadott és nemzetközileg 
terjesztett programcsomag. Stanfordban két évet töltött Fulbright ösztöndíjasként, ahol Ber-
nard Widrow professzorral dolgozott együtt a kvantálás jelfeldolgozási hatásainak vizsgála-
tán. A munka eredménye egy kettejük által írt majd 800 oldalas tudományos könyv, melyet a 
Cambridge University Press forgalmaz. Az MTA doktori fokozatot 1998-ban szerezte meg a 
kvantálási témakörben elért eredményei alapján. Független hivatkozásainak száma mintegy 
2300. Iskolateremtő egyéniség volt, akinek eddig 8 doktorandusza szerzett fokozatot. 
Aktív, meghatározó szerepet vállalt a hazai és nemzetközi tudományos közéletben is. Az 
IEEE Fellow-jává választották, és évekig volt az IEEE Instrumentation and Measurement 
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Society választott vezetőségi tagja. Több nemzetközi konferencia főszervezőjeként, ill. 
general chair-jeként szolgálta a hazai és nemzetközi tudományos életet. Jelentős mértékben 
hozzájárult a műegyetemi publikációs kultúra magas színvonalához.  Karunkért oktatásfej-
lesztési dékán helyettesként, később doktori iskola vezetőjeként dolgozott. Szívügye volt a 
tudományos publikációk objektív megítélése, ezért sok energiát áldozott az egyetemi és or-
szágos publikációs adatbázis fejlesztésére. A Magyar Tudományos Művek Tára előkészítésé-
ben és az adatfeltöltés automatizálásában kulcsszerepet játszott. Az MTA Műszaki Osztály 
közgyűlési képviselőjeként és az MTA Doktori Tanács tagjaként is tevékenykedett. 
A tudományos életben szerzett tapasztalatait adta át oktatóként. Méréstechnika, digitális jel-
feldolgozás, információfeldolgozás, rendszermodellezés és identifikáció témakörében több 
generáció nőtt fel tanítványaként. Meggyőző és szuggesztív előadó volt, akitől szemléletet, 
logikus gondolkodásmódot és modellezési készséget lehetett tanulni. 
István emberi nagyságával is példakép marad számunkra. Örökségül hagyta nekünk becsüle-
tességét, következetességét, küzdőképességét. Mindig tiszta elvek mentén gondolkodott és élt, 
érdekeknek, hatalmaknak nem hajlott meg. Optimista volt élete legvégéig. 
A fájdalom, melyet az elvesztése jelent, egyben felhívás is ennek az örökségnek a megőrzésé-
re. 

Dabóczi Tamás 
tanszékvezető 

2016. július 29. 
Az MTA honlapján megjelent nekrológja 

Elhunyt Kollár István, az MTA doktora 

2016. augusztus 3.  

Kollár István  Budapesten született, 1954. június 2-án. Az MTA doktora címet 1998-ban sze-
rezte meg. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Informá-
ciós Rendszerek Tanszékének egyetemi tanára volt. Villamosmérnökként, szakterülete a digi-
tális és analóg jelfeldolgozás, ezen belül kvantálási és kerekítési hibák, rendszeridentifikáció, 
és méréselmélet volt. 
Tudományos munkásságában a jelfeldolgozás elvi és gyakorlati kérdéseire kereste a választ. 
Magas színvonalon ötvözte a tudományosan igényes megközelítést a gyakorlatban alkalmaz-
ható megoldásokkal. Iskolateremtő, vezető egyéniség volt. 
Jelentős és különleges eredménye a „Frequency Domain System Identification Toolbox for 
Matlab” programcsomag (221 független hivatkozás), mely máig az egyetlen, magyar szerző 
által a Matlab programhoz írt, a MathWorks cég által elfogadott és 1994–2000 között általuk, 
majd azóta egy hazai cég által nemzetközileg terjesztett programcsomag. Ez a bonyolult tu-
dományos eredményeket az ipari gyakorlatban is elérhetővé teszi. A felhasználók között nagy 
autóipari és repülőgép-ipari cégek (Chrysler, Ford, Boeing, McDonnell-Douglas, NASA) is 
szerepelnek. 
A tématerülethez kapcsolódóan több doktoranduszt is témavezetett, egy korábbi doktorandu-
sza most védi doktori értekezését. 
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Legjelentősebb alkotása a Bernard Widrow professzorral (Stanford Egyetem, USA) közösen 
írt „Quantization Noise in Digital Computation, Signal Processing, and Control” című 778 
oldalas monográfia (http://www.mit.bme.hu/books/quantization/, Cambridge University 
Press, 2008), eddig 347 független hivatkozással. A könyv nemcsak összefoglalja és alkotóan 
továbbfejleszti a kvantálás statisztikus elméletét, hanem a web segítségével további tudomá-
nyos háttéranyagot is nyújt az olvasóknak. A tudományos anyagot 260 példa, és az oktatók 
számára készített megoldási kézikönyv kíséri, a szerzők így jelentős erőfeszítést tettek a tu-
dományos eredmények oktatásának támogatására is. A megoldási kézikönyvet eddig 82 okta-
tó és kutató kérte el. 
Eredményeit több mint 180 közleményben ismertette, melyekre mintegy 2280 független idé-
zetet kapott. A hazai és nemzetközi tudományos élet egyik meghatározó egyénisége volt. Ta-
lán legjelentősebb szerepvállalása a közelmúltban a Magyar Tudományos Művek Tára előké-
szítésében való tevékeny részvétel volt, ő volt a BME adatbázisának koordinátora. Szervezé-
sével és az adatfeltöltés automatizálásával a BME adatfeltöltése 100%-os. Ehhez kapcsolódó-
an az Országos Doktori Tanács számítógépes koordinátora, és mint ilyen az országos doktori 
adatbázis egyik felelőse volt. 
Az MTA közgyűlési képviselője, az MTA Doktori Tanács tagja volt. 25 éve vett részt a Vil-
lamosmérnöki Doktori Tanács munkájában, a Villamosmérnöki Doktori Iskola vezetője és a 
Villamosmérnöki Tudományok Habiltációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke volt. 1988-91 
között a BME által kiadott Periodica Polytechnica Ser. Electrical Engineering angol nyelvű 
folyóirat főszerkesztője volt. 1991-98 között az összes Periodica Polytechnica sorozat általá-
nos főszerkesztője, ahova 2014-ben ismét visszahívták főszerkesztőnek. Aktív tagja az MTA 
Automatizálási és Számítástechnikai Bizottságának. Az IMEKO TC4 2016-os budapesti 
szimpóziumának elnöke. Rendszeresen tartott egyetemi előadásokat. 1997-2004 között a Vil-
lamosmérnöki és Informatikai Kar oktatásfejlesztési dékánhelyettese volt. 
1997-ben az Institute of Electrical and Electronics Engineers (USA) fellow-nak választotta. 
1997-2000 között választott tagja volt az IEEE Instrumentation and Measurement Society 
Administrative Committee-nak, egyetlen közép-európai tagként (összesen csak 3 európai tag 
van). 2003-tól 2006-ig ismét választott tag volt. 
25 éve tagja volt az IEEE Trans. on Instrumentation and Measurement folyóirat „Editorial 
Review Committee”-nek”, rendszeresen bírál beküldött cikkeket. Ugyancsak bíráló más la-
poknál: Measurement, Computer Standards and Interfaces. Az IMEKO TC7 (Technical 
Committee No. 7 on Measurement Theory) tudományos titkára volt 1983 és 1995 között. 
Tapasztalatait több külföldi munkavállaláson bővítette. 1989-90-ben Belgiumban, a Vrije 
Universiteit Brussel-en dolgozott összesen egy évig mint vendégkutató. 1993-ban Fulbright-
ösztöndíjat nyert el, és ezzel 1993-95 között két évig az Amerikai Egyesült Államokban a 
Stanford Egyetemen dolgozott, mint ösztöndíjas és vendégdocens. 2005-ben 4 hónapot dolgo-
zott ismét Brüsszelben. Számos egyetemen tartott meghívott előadást, 2009-ben a Stockholmi 
Királyi Egyetem (KTH), ahova az ACCESS Distinguished Lecture Series előadójának hívták 
meg. 
Halálával pótolhatatlan űrt hagyott maga után. 
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Dudás József 

50 évnyi tanszéki szolgálat után búcsúzunk Dudás József kollégánktól, aki 2017. június 14-
én, hosszabb betegség után távozott közülünk. 
Dudás József – sokunk számára Józsi bácsi – a váci Híradástechnikai Anyagok Gyárában dol-
gozott felsőfokú ipari szaktechnikusként, amikor egy Maxwell-híd közös fejlesztése során 
kapcsolatba került tanszékünkkel. 1967-ben hívta meg a tanszék, hogy csatlakozzon a felső-
oktatáshoz. A Villamos laboratóriumban Korányi Gyula mellett kezdett technikusként, de 
nem sokkal később már a Villamos laboratórium vezetője lett. Laboratóriumi mérésvezető-
ként folyamatosan részt vett az oktatásban, ahol az ipari tapasztalatait is át tudta adni a hallga-
tóknak. Sok tanszéki műszerfejlesztésben vett részt kivitelezőként, és végezte az elkészített 
műszerek karbantartását, szervizelését. Ide tartozik Osváth Péter vezetésével a Schering-híd, 
Schnell László vezetésével az áramkomparátor, Zoltán István vezetésével a mérőváltó-
hitelesítő fejlesztése. A kari villamos alaplaboratórium meghatározó egyénisége volt. Mérések 
kidolgozásával és alapos mérésvezetői munkájával szolgálta a közösséget. Nyugdíjba vonulá-
sa után is hosszú évekig visszajárt óraadóként méréseket tartani. Precíz, szerény, megbízható 
emberként számíthattunk rá mindig. Emlékét továbbra is őrizzük. 

Dabóczi Tamás 
Emlékét megőrizzük. 

2017. július 3. 


