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DR. PERÉNYI IMRE REKTOR ÜNNEPI BESZÉDE
a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi rangra emelésének
100. évfordulója alkalmából rendezett tudományos ülésszak

plenáris ülésén

Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Vendégeink! Kedves Elvtársak!

A mai ünnepi ülésünkön a Budapesti Műszaki Egyetem egyetemi rangraemelésének 100. évfordulójára emiékezve, első szavunk a szeretet és a hála
legyen mindazok iránt, akik az Alma Mater falai között a magyar mérnök-
generációk sorát nevelték és öregbítették Egyetemünk hírnevét hazánkban és
határainkon túl. Hálával gondolunk mindazokra, akik formálták és kialakí-
tották Egyetemünket olyanná, amilyennek itthon és külföldön ismerik.. Büsz-
kén emlékezünk Egyetemünk tanítványaira, akik a hazai ipar, technika, tu-
domány fejlődését biztosították és ezzel egyúttal gazdagították, elősegítették
az egyetemes tudományos és technikai fejlődést. Közülük számosan a ha-
ladó társadalmi reformok, a forradalmak harcosai és vezetőiként hazánkban
és nemzetközileg is elismerten tevékenykedtek.

Büszkeséggel emlékezünk arra is, hogy elődünkben, az 1782-ben létesített
Institutum Geometrico Hydrotechnicumban 189 évvel ezelőtt, a világon az

. elsők között, megindult a mérnökképzés.
A múlt század első felében az.első ipari forradalom hatására mind töb-

bet és mind többen foglalkoztak hazánkban az önálló politechnikum léte-
sítésének gondolatával. Már az 1836. évi pozsonyi országgyűlés ,  közóhaj"-
nak minősítette egy önálló Politechnikum Institutum létesítését. 1846-ban,

— vagyis 125 évvel ezelőtt a királyi egyetem főépületében , József Ipartanoda"
néven meg is nyílt az új mérnökképző intézet.

!
Az 1848—49. évi szabadságharc leverése utáni időszakban a Mérnöki In-

—— tézetet és az Ipartanodát egyesítették, majd 1856-ban, 115 évvel ezelőtt, az
intézmény Polytechnikummá alakult. Az 1861/62. tanévben jelent meg az első
magyar nyelvű tanrend, melynek fejlécén már , Királyi József Műegyetem"
név szerepelt.

Jelentős változást hozott ezen intézmény további sorsára vonatkozóan
— Sztoczek József igazgató kinevezése. Ez a széleslátókörű szakember a ta-
—nári karral együtt szívós harcban küzdött az oktatás korszerűsítéséért és a
—— szükséges anyagi eszközök előteremtéséért. Ennek eredménye a Technikai
— Osztályon belül 3 önálló oktatási csoport kialakulása volt, azaz a mérnökök,

—— a gépészek és a vegyészek szétválasztása. Az eredmények ellenére két sú-
——/—lyos gondja maradt a Polytechnicumnak: nem rendelkezett a szigorlatok-

hoz kötött oklevelek kiadásának jogával..és nem volt megoldva az intéz-
—— mény elhelyezése sem.

——/
10 évvel később, 1870. április 7-én terjesztette Eötvös: József -kultuszmi-:

—— niszter a Képviselőház elé törvényjavaslatát a József Műegyetem újjászer-
. vezéséről, melynek alapján a Műegyetemet az állami egyetemekkel egyenlő
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állású , technikai főtanodává" szervezték, s amely intézkedik a létesítendő
szakosztályok tekintetében is.

A műegyetem szervezeti szabályzatát akirály 1871. július 10-én erősítette
meg, ez tehát 100 esztendővel ezelőtt lépett hatályba. Az 1871/72. tanévet
a Műegyetem már új szervezeti szabályzata alapján 5 szakosztállyal: mér-
nök, gépész, építész, vegyész és általános szakosztállyal, élükön dékánnal,
nyitja meg. Az Egyetem élén választott rektor áll. Intézményünk egyetemi
rangra emelése tehát innen datálódik.

1880-ban kezdték meg a Műegyetem épületeinek felépítését a Múzeum
körúton és az 1882/83. tanévben már saját épületeiben kezdhette meg az ok-
tatást. Az újabb építkezések kezdetben jelentősen megjavították a körül-
ményeket, lehetővé tették a képzés hatásfokának növelését és az Egyetem
valamennyi karán általános létszámemelkedéshez vezettek: az 1871. évi 500
fős hallgatói létszám az 1900-as évre 1812-re, az oktatóké ugyanebben az
időben 55-ről 116-ra növekedett. A létszámnövekedés azonban ismét nyo-
masztó helyhiányhoz vezetett. Újabb megoldás megteremtésén fáradozva
Wartha Vince rektor 1898-ban jelenthette be, hogy a József Műegyetem Bu-
dán, a Lágymányoson épül majd fel. A Ziegler Győző, Hauszmann Alajos
és Petz Samu professzorok tervei alapján felépült Egyetem zárókövének ün-
nepélyes elhelyezésére 1910. május 25-én került sor.

1898-ban módosítani kellett az Egyetem szervezeti szabályzatát. Ennek tár-
yalása idején több oldalról felvetették a már meglevő Mérnök-, Gépész-,
pítész-, Vegyész- és Általános Szakosztályok mellett a képzés további sza-

kosítását, de az Egyetemi Tanács nagy előrelátással útját vágta a túlzásba
vitt szakosítási törekvéseknek. Különösen érdekes erre a vitára és állásfog-
lalásra ma visszatekinteni, amikor a gyorsan fejlődő tudomány és technika
időszakában annak útjait keressük, hogy miként kell a mérnökképzést he-
lyesen megalapozni, meghatározni.

1901-ben a Műegyetem megkapta a mérnök-doktorrá avatás jogát is.
Nehéz és szomorú időszakot jelent Egyetemünk életében az első világhá-

ború. A hallgatók nagy része katonai szolgálatra vonult be. Tanáraink a
nehéz években számos tankönyvet és jegyzetet írtak, hogy a háborúból
majd visszatérő hallgatóság könnyebben tudja tanulmányait befejezni. Kü-
lönösen példamutatóan dolgozott Egyetemünk egyik nagynevű professzora,
Bánki Donát, aki kézírással írta meg jegyzeteit, melyeket ma is kegyelettel
őrzünk.

A Tanácsköztársaság létrejötte nemcsak az ország életében jelentett alap-
vető változást, de nagyszerű reformcélokat tűzött a magyar műszaki felső-
oktatás elé is. A Közoktatásügyi Népbiztosság élén olyan kiválóság állt, mint
Lukács György, aki Kármán Tódorral és Fogarasi Bélával együtt dolgozott
a felsőoktatás reformján. Nem felesleges ez alkalommal utalni arra, hogy az
oktatásügyi dokumentumokban felmerülő gondolatok a célok, eszközök és
módszerek tekintetében egyaránt a pedagógia ma is korszerű felddataira
utalnak. E szerint a pedagógia feladata az emberi képességek kibontakoz-
tatása. Ennek eszközei és módszerei pedig az iskola életközelségének biz-
tosítása, az aktivitás, alkotókészség kifejlesztése. Időszerű megemlíteni azt
is, hogy az 1918/19-es tanévben a Kormány első intézkedései között bizto-
sította a nők beiratkozásának lehetőségét a Műegyetemre. Ekkor került elő-
térbe először a közgazdasági mérnökképzés is..
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Új tanszékek egész sora került felállításra, melyek természetesen korszerű
tantárgyak oktatását irányozták elő. E tanszékek élére kiváló szakemberek
jöttek az Egyetemre.

A nagyszerű tervek végrehajtását azonban megakadályozta a külföldi se-
gítségre támaszkodó ellenforradalom, amelynek megtorló intézkedései Egye-
temünk több haladó tanárát is sújtották. Így Bogdánfy Odön hidrológus,
Éber László művészettörténész, Fasching Antal mérnök, Hikisch Rezső, Koz-
ma Lajos, Lessner Manó, Málnai Béla, Pogány Móricz építészek sok más
társukkal együtt elvesztették állásukat, közülük többen emigrálásra kény-
szerültek. A Tanácsköztársaság alatti terveket és intézkedéseket az ellen-
forradalmi komány hatálytalanította és ezzel jelentősen visszavetette a mű-
egyetemi oktatás fejlődését.

A Tanácsköztársaság leverését követő 25 évben. — noha ez alatt az idő
alatt is sok tehetséges tanár és tanítvány dolgozott és nevelődött Egyete-
münkön, hisz mai mérnökgenerációnk és a még ma is dolgozó tanáraink
egy része ebben az időben nevelkedett — a rendszer jellege a fejlődésnek
nem kedvezett és ezen az átszervezések sem segíthettek.

Az 1934-es esztendőben József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem elnevezés alatt egyesítették a korábbi műegyetemet, a soproni Bá-
nya-, Kohó- és Erdőmérnöki Főiskolát, az 1920-ban szervezett Közgazdaság-
tudományi Kart és az 1899 óta egyetemi színvonalra emelt Állatorvostudo-
mányi Főiskolát. Ez a nagymérvű összevonás nem bizonyult helyesnek. A
nehézséget elsősorban nem is az inhomogenitás okozta, hanem az, hogy a
műszaki felsőoktatás szervezete nem felelt meg hazánk akkori ipari fejlett-
ségének és nem vette figyelembe a fejlődés tendenciáit sem. Ez a korszak
a rendszer vezetőinek haladásellenes, bűnös politikája következtében a má-
sodik világháborúba torkollott, melynek során Egyetemünk egy része is el-
pusztult.

Tisztelt Hallgatóság!
A felszabadulás, amelyért népünk örök hálával tartozik a Szovjetuniónak,

a Budapesti Műszaki Egyetem történetében is új, gyökeres változásokkal
járó és nagyarányú fejlődést hozó korszakot jelentett, melynek társadal-
mi és politikai hatásában egyik legjelentősebb eredménye az, hogy nagy
számban kerültek munkás-paraszt származású hallgatók Egyetemünkre,
megtörve ezzel a volt uralkodó osztályok tanulási monopóliumát. Míg az
1934/35. tanévben a fizikai munkát végző szülők gyermekeinek aránya mind-
össze 9,10/k) volt Egyetemünkön, addig a népi demokrácia megteremtése
után a legtöbb szakterületen a munkás-paraszt származású hallgatók ará-
nya az egész hallgatóságnak több mint felét tette ki. Ugyancsak a felsza-
badulás tette lehetővé a nők egyenjogú részvételét a mérnökképzésben.
Míg az 1938/39-es tanévben az Egyetemnek mindössze 6 nőhallgatója volt,
addig ma nőhallgatóink száma 1600, arányszámuk 20,99/4.

A szocialista iparosítás fokozódó lendülete egyre nagyobb számú, külön-
böző szakirányokban jártas műszaki szakembert igényelt. Így az Egyetem-
mel szemben támasztott mennyiségi igények számottevően megnőttek. Míg
az 1937/38-as tanévben alig 1000 hallgató volt a mai. karoknak megfelelő
karokon, addig az 1952/53. tanévben Egyetemünkön már közel 13 000 hall-
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gató tanult. Emellett 1951-ben kialakultak az Egyetem első esti és levelező
tagozatai, amelyek az iparban gyakorlatot szerzett új, a népből jövő ipari
vezetők számára tették lehetővé a tanulást, illetve a továbbtanulást.

A felszabadulás utáni évek sem voltak mentesek a nem mindig indokol-
ható átszervezésektől, de ez a szervezés egyúttal a műszaki képzés nagy-
arányú fejlődését is magával hozta. Egyetemünk több részlege magja volt
új intézményeknek és ezek számos dolgozója, szervezője, vezetője Egyete-
münkről került ki. Így: a soproni részlegekből előbb a Bánya-, Kohó- és Er-
dőmérnöki Főiskola, majd a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem lett, ön-
állóvá vált az Agrártudományi Egyetem, létrejött az önálló Közgazdaságtu-
dományi Egyetem, majd a Veszprémi Nehézvegyipari Egyetem. Egyetemün-
kön 1949-től 1957-ig a Hadmérnöki Karon képeztük ki a honvédség számára
szükséges mérnököket. A Budapesti Műszaki Egyetemből 1952-ben kivált és
önálló intézmény lett az Építőipari Egyetem, amely 1955-ben a Szolnokról
Budapestre helyezett Közlekedési Műszaki Egyetemmel egyesült Építőipari és
Közlekedési Műszaki Egyetem elnevezéssel.

Egyetemünk mai jellege, profilja 1967-ben alakult ki, amikoris a Buda-
pesti Műszaki Egyetemmel ismét egyesült az Építőipari és Közlekedési Mű-
szaki Egyetem. Ettől kezdve Egyetemünkön 6 karon: keletkezési sorrendben
az Építőmérnöki, a Gépészmérnöki, az Építészmérnöki, a Vegyészmérnöki, a
Villamosmérnöki és a Közlekedésmérnöki Karon folyt az oktatás. 1970-ben
Egyetemünk gyarapodott a bajai Vízgazdálkodási Főiskolai Karral.

Az elmúlt évtizedekben egymást követően sor került különböző tantervek
kidolgozására és bevezetésére. Ezeket a próbálkozásokat az új társadalmi
rend igénye, a korszerűségre való törekvés, illetve az ehhez vezető út kere-
sése jellemezte. Egyidőben a szakosítás túlhajtása is jellegzetessége volt e
próbálkozásoknak, ama téves szemlélet alapján, hogy az ipar számára azon-
nal használható, , kész" mérnököket akartak kiképezni. Ennek eredménye-
ként Egyetemünkön pl. az 1953/54-es tanévben 33 szakon folyt a képzés.

A későbbi reformok során az átfogóbb képzésre tértünk át: a szakok számát
20-ra csökkentettük. A felszabadulás előtti mérnökképzés leggyengébb pont-
ja, a gyakorlati oktatás területén is jelentős eredményeket értünk el: a tan-
tervekben az elmélet-gyakorlat aránya 50—500/4-ban alakult ki, nagyobb te-
ret adtunk az üzemlátogatásoknak, és bevezettük a termelési gyakorlatokat.
A felsőoktatásban végbement reformok során, annak eredményeként, nem-
csak a fejlődés igényeit szolgáló tantárgyakat vezettük be, hanem egyúttal
szinte valamennyi tantárgyunk anyagát korszerűsítettük. Egyre több új egye-
temi tankönyv, jegyzet, példatár jelent meg.

Itt említjük meg, hogy felszabadulásunk után nagy súlyt helyezett Kor-
mányunk a kevésbé fejlett országok támogatására a felsőfokú képzés vonat-
kozásában is. Külföldi hallgatóink száma rohamosan növekedett. Közel
13 000 hallgatónkból 600 a külföldi állampolgár 39 országból.

A sokrétű oktatási feladat ellátása az oktatószemélyzet létszámának eme-
lését is megkövetelte. Teljesállású oktatóink létszáma jelenleg 1407, ezen
kívül több mint 400 meghívott előadó is dolgozik Egyetemünkön. Az oktatás
egyik fontos intenzitásmutatója, a hallgató—oktató arány az 1970/71. tan-
évben 5,9 volt, ami a világ egyéb egyetemeihez viszonyítva igen jó, s mu-
tatja, hogy rendszerünk mindig igyekezett biztosítani a felsőoktatás inten-
zitásához szükséges oktatószemélyzetet. Az adminisztratív személyzet, könyv-
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tárosok, laboránsok, műhelyalkalmazottak stb. számával együtt Egyetemünk
összdolgozóinak létszáma közel 4400.

Az oktató-kutató gárda létszáma mellett döntő jelentőségű a tudományos
felkészültség. Oktatóinknak jelenleg több mint 209/4-a rendelkezik akadé-
miai tudományos fokozattal, ami kedvezőbb, mint a tudományos kutatóinté-
zetek ugyanezen százalékaránya.

)

Kormányzatunk áldozatkészségét mutatja az is, hogy míg a két világhá-
ború között lényegében nem bővült az Egyetem, addig a felszabadulást kö-
vetően helyre kellett hozni a háború okozta mérhetetlen károkat, majd azt
követően lehetővé kellett tenni az új tartalmi és mennyiségi követelmények-
nek megfelelő új épületek emelését. Nagyarányú beruházási programot haj-
tottunk végre: az építkezésekre fordított összeg mintegy 800 millió forintot
tesz ki. Ezenkívül gépek és műszerek beszerzésére 450 milliót fordítottunk,
felújításokra pedig 200 millió forintot. Mindent összevetve tehát 1945-től, a
helyreállítási munkák költségeit nem számítva, kereken 1,5 milliárd forintot
fordított Kormányunk Egyetemünk fejlesztésére, korszerűsítésére. Ezzel lé-
nyegében az Egyetem mai képe a felszabadulás utáni években alakult ki.

Nappali tagozaton tanuló hallgatóink jelentős hányadának tudunk Egye-
temünk kollégiumaiban elhelyezést biztosítani. 1970-ben 3376 fő, a nappali
hallgatók 44,20/5-a nyert felvételt kollégiumainkba.

Ami hallgatóink sportolási lehetőségeit illeti: jóllehet, a több mint 70
esztendős MAFC szép eredményeket mutathat fel: a felszabadulás előtt is,
utána is adott olimpiai bajnokokat, a világbajnoki csapatban való sikeres
szereplésről is számot adhat és számos sportágban vesznek részt igazolt
versenyzői, ma még csak tervezzük azt, hogy adottságaink az igényeknek
megfelelően alakuljanak.

Hazánk a mérnöki továbbképzésben már jelentős hagyományokkal ren-
delkezik. A Mérnöki Továbbképző Intézet 1939-ben alakult meg, majd egy-
ideig önállóan működött, 1969-től pedig mint a Budapesti Műszaki Egye-

. tem Továbbképző Intézete folytatja tevékenységét. Csak példaként említem
: meg, hogy 1970-ben 525 tanfolyamon 18 200 mérnök-technikus részesült to-
vábbképzésben.

Az 1956/57-es tanévtől 2 éves mérnök-közgazdász képzés indult, az 1960/
61. tanévben pedig megindítottuk a szakmérnökképzést. Ez a kétéves to-
vábbképzési forma a szakosításnak a nappali tagozaton való kiterjesztése
helyett speciális szakirányú ismereteket ad a végzett, általános alapképzett-
séggel és már gyakorlattal rendelkező mérnököknek. A szakközépiskolákban
műszaki tárgyakat oktató mérnökök pedagógiai továbbképzésére az 1962/
63-as tanévtől 2 éves levelező mérnök-tanár képzést indítottunk. Jelentős
részt vállaltunk a műszaki tanár és műszaki oktató képzésből is. A tovább-
képző és tanárképző tagozatokon összesen 2038 fő tanult az 1970/71. tan-
évben.

Az Egyetem jelenlegi helyzetének, illetőleg az ország tudományos közéle-
tében elfoglalt szerepének felméréséhez hozzátartozik a tudományos után-
pótlás képzésében vállalt szerepe. A műszaki doktori cím elnyerése a tudo-
mányos munka jó előiskoláját jelenti a tehetséges, fejlődni vágyó mérnökök
számára azóta is, amióta hazánkban áttértünk a tudományos minősítés aka-
démiai rendszerére. Az utóbbi évek tapasztalatai szerint a Budapesti Mű-
szaki Egyetem oktató-kutató gárdájából csaknem annyian szereznek kandi-
dátusi fokozatot, mint egyetemi doktori címet. Az aspiránsok képzésében
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számos központi feladat hárul ránk: a nyelvi képzés és az aspiráns nyelv-
vizsgák lebonyolítása, a kandidátusi szintű filozófiai vizsgára előkészítő tan-
folyamok szervezése és a vizsgáztatás, a szakmai vizsgák megszervezése és
a kandidátusi vizsgabizottságok megalakítása is az Egyetem feladata.

A publikációk száma ugyan nem abszolút értékű paramétere a tudomá-
nyos munka eredményességének, mégis figyelemreméltó, hogy oktatóink
csak az elmúlt 5 évben 188 szakkönyvet, 128 tankönyvet, 423 egyetemi jegy-
zetet írtak; magyar szakfolyóiratokban 2589 és külföldi szakfolyóiratokban
806 cikk jelent meg ebben az időszakban oktatóink tollából.

Az oktató-nevelő munka, a korszerű mérnökképzés elengedhetetlen felté-
tele a magas szintű kutatási tevékenység. A Budapesti Műszaki Egyetem
nemcsak az ország legnagyobb oktatási intézménye, hanem jelentős kutató
központja is, amelyben az oktatási, nevelési és kutatási feladatok elválaszt-
hatatlan egységet alkotnak. A másfélezret meghaladó teljesállású oktató-
kutató gárda kutatókapacitás szempontjából országosan jelentős tényező
még akkor is, ha tekintetbe vesszük, hogy az oktatók csak munkaidejük egyrészét tudják kutatásra fordítani. Ezért a kutatási kapacitás növekedését je-
lentősen befolyásolhatja a segéderőellátottság. Ezen a téren Egyetemünk
helyzete nem kielégítő. A kutatókapacitás növelhető a hallgatóknak a ku-
tatómunkába való fokozott bevonásával, elsősorban a tudományos diák-
körök révén, illetve a hallgatóknak a szerződéses munkákba való bevonásá-
val is. (Hallgatóink 149/4-a tevékenykedik tudományos diákkörökben és vesz
részt a tanszéki kutatásokban. Közel 10944 az olyan hallgatók aránya, akiket
tanszékeink szerződéses munkákban foglalkoztatnak.) Lehetőséget nyújt a
kutatói kapacitás bővítésére a tudományos ösztöndíjasok most bevezetett
rendszere is.

Az oktatás és a kutatás tárgyi feltétele a megfelelő gép- és műszerállo-
mány, amely a felszabadulás óta bekövetkezett nagymértékű gyarapodás el-lenére állóeszközértékünknek mindössze 230/4-át teszi ki. Ahhoz, hogy a tu-
dománypolitikai irányelvek által előírt népgazdasági szintű kutatásokban
nagyobb mértékben résztvehessünk, az Egyetem gép- és műszerellátottságát
feltétlenül javítani kell.

Az Egyetemen folyó tudományos kutatások támogatására szolgáló anyagi
eszközök több csatornán érkeznek. A költségvetési kutatástámogatás ösz-
szegében az utóbbi években csak kisebb mértékű változás mutatkozik. An-
nál dinamikusabban fejlődik a kutatómunka anyagi finanszírozásának má-
sik forrása, az ipar részére végzett szerződéses munkák, amelyek mind az
Egyetem, mind az ipar szempontjából nagy jelentőségűek és emellett lehe-
tővé teszik a fiatal oktatószemélyzet számára az ipari gyakorlat megszer-
zését, fejlesztik az egyetemi felszerelést, jelentős bérkiegészítést nyújtanak
és nem kis összeget fordítottunk dolgozóink szociális helyzetének javítására.
Az Egyetem szerződéses munkáinak volumene évről évre emelkedő tenden-
ciát mutat; a fejlődés üteme az új gazdasági mechanizmus hatására ug-
rásszerűvé vált és a teljesítés 1970-ben elérte a 126,6 milliót. Pozitív jelen-
ségnek tekinthető, hogy a vállalások volumenének közel 2/3-a kutatási-fej-
lesztési jellegű.

ÖOrvendetesen megnövekedtek külföldi kapcsolataink; több baráti állam
műszaki felsőoktatási intézményével és néhány nyugati intézménnyel kötöt-
tünk közvetlen együttműködési megállapodást. Így a Szovjetunióból 5, Bul-
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gáriából 2, Csehszlovákiából 3, Jugoszláviából 3, Lengyelországból 1, NDK-
ból 2, Romániából 1, a Vietnami Demokratikus Köztársaságból 1, továbbá 2
belga, 3 olasz, 1 NSZK és 1 szudáni intézmény szerepel partnereink között.
A velük kötött együttműködési szerződések lehetővé teszik az oktatási és
nevelési munka dokumentumainak, a kiadványoknak cseréjét, a kölcsönös
előadásokat és csereutazásokat, a hallgatók esetenkénti üzemi gyakorlatát
és mindinkább a kutatómunka kölcsönös, együttes végzését. Az örvendete-
sen fejlődő kétoldalú kapcsolat mind a két félnek előnyös ésjól szolgálja a
felsőoktatást, a tudomány egyetemes fejlődését.

Külön kiemelem a Szovjetunió egyetemeivel kialakult szerződéses kapcso-
lataink eredményességét, megköszönve ez alkalommal is, hogy a szóban
forgó intézmények rektorai, párttitkárai állandó szívügyüknek tekintik e kap-
csolatok ápolását.

Egyetemünk növekvő külföldi elismerését, tekintélyét jelzi, hogy mind több
külföldi állampolgár, fiatal tudományos kutató kéri, hagy aspiránstanulmá-
nyait Egyetemünkön folytathassa, illetve a Budapesti Műszaki Egyetem dok-
tori címét megszerezhesse.

Visszatekintve felszabadulásunk óta megtett utunkra, mi ezt az utat — ké-
rem ne vegyék szavaimat öndicséretnek — eredményesnek, a száz év legha-
ladóbb, legtermékenyebb szakaszának minősítjük. És, hogy ezt így deklarál-
hatjuk, azt szocialista társadalmi rendszerünk sikereinek, Pártunknak és Kor-
mányunknak köszönhetjük, amelynek útmutatásaival, anyagi és erkölcsi se-
gítségével és elismerésével teljesíthettük és teljesíthetjük továbbra is felada-
tainkat.

Egyetemünk utolsó negyedszázados fejlődése során állandóan élveztük a
Szovjetunió, a testvéri szovjet egyetemek, intézetek önzetlen segítségét. Mind
gépek és műszerek beszerzésével, mind tanácsaikkal, oktatók és hallgatók
kiképzésével és továbbképzésével mindig mellettünk álltak. Fogadják ezért
jelenlevő szovjet vendégeink is hálás köszönetünket.

Szólnunk kell arról a segítségről, amelyet a Magyar Szocialista. Munkás-
párt egyetemi szervezetének munkája nyújt. A Párt tagjai egyetemi oktató-
gárdánk és egyéb dolgozóink legjobbjaiból kerülnek ki. Pártszervezetünk a
felszabadulás után elsőként mozgósított a háborús anyagi-erkölcsi károk
eltakarítására, és azóta is szakadatlanul küzd a korszerű mérnökképzésért,
s gyakran szikrázó viták tüzében harcol az egyetemi oktatás reformjáért, a
haladó szellemű és világnézetű mérnökké és emberré nevelés megvalósítá-
sáért.

A szakszervezeti munka is csak a felszabadulás. után indulhatott meg a
Budapesti Műszaki Egyetemen és ma már elmondhatjuk, nincs olyan terü-
lete egyetemi életünknek, ahol a szakszervezeti bizottság ki ne venné részét
a feladatok teljesítéséből, és mind határozottabban képviseli az egyetemi
dolgozók érdekeit.

Az Egyetem ifjúsági szervezete, a KISZ munkájáról összességében meg-
állapíthatjuk, hogy sikerült tevékenysége középpontjába állítania a kommu-
nista mérnökneveléssel kapcsolatos konkrét feladatokat. Az 1969/70-es tan-
évtől életbeléptetett új ösztöndíj- és tandíjrendszer végrehajtásában a KISZ
hatalmas munkát végez. Az új egyetemi Szervezeti és Működési Szabályzat
az egyetemi és kari tanácsokban egyaránt nagyobb szerepet biztosít az if-
júság képviselőinek és azok mindinkább élnek újabb jogaikkal.



Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az Egyetem vezetése
nevében a Párt, a Szakszervezet és a KISZ szervezetnek és rajtuk keresztül
minden dolgozó társamnak és nagyszerű ifjúságunknak lelkes és eredmé-
nyes munkájáért.

Kedves Vendégeink! Kedves Elvtársak!
A szocializmus építésének magasabb szinten való folytatása, a perma-

nens tudományos, technikai és technológiai forradalom felsőoktatási rend-
szerünk további fejlődését kívánja, illetve az oktatási rendszer egészénekfe-lülvizsgálatát igényli. Erre irányulnak Pártunk X. Kongresszusának művelő-
déspolitikánkkal kapcsolatos határozatai, valamint az MSZMP Központi Bi-
zottságának tudománypolitikai és ifjúságpolitikai határozatai és az a nagy-szabású munka, amely a Központi Bizottság irányításával, oktatási rendsze-
rünk felülvizsgálatával most megindult. Ennek szellemében hosszabb időre
meghatározná Egyetemünknek az oktatással, neveléssel és kutatással kap-
csolatos alapvető fejlődési irányát. Ezt a koncepciót az Egyetem Tanácsa
ez év áprilisában tárgyalta és elfogadta, mint a további munka alapját ké-
pező, összegező feladattervet.

Egyetemünk alapvető oktatási, nevelési célkitűzése a kommunista mérnök-
képzés, amely a korszerű szakismeretek nyújtása mellett magába foglalja a
szakmai (mérnöki hivatástudat, mérnöki szemlélet, felelősség stb.) nevelést,
valamint a politikai, erkölcsi, világnézeti, esztétikai stb. nevelést, vagyis a
személyiség sokoldalú tudatos alakítását.

Az Egyetemnek önálló, aktív mérnöki tevékenységre kell a hallgatókat elő-
készítenie. Ennek érdekében szükséges, hogy a hallgatók a korszerű okta-
tási-nevelési folyamat kívánalmainak megfelelően ne passzív memorizálás-
sal, hanem pedagógiailag átgondoltan és változatosan összeállított elmé-
leti és gyakorlati feladatok során sajátítsák el a tananyagot. Olyan mér-
nököket kell az Egyetemnek kibocsátania, akik rendelkeznek mindazon alap-
ismeretekkel és készséggel, amelyekre építve képesek tudásukat továbbfej-
leszteni és azt a gyakorlati problémák önálló megoldására, a műszaki tu-
dományok alkotó továbbfejlesztésére felhasználni.

A kommunista szakemberképzés egyik legalapvetőbb oktatási-nevelési
módszere a munkaszerűség. Természetesen ennek megvalósításához el kell
érni, hogy az Egyetem a jelenleginél jobban rendelkezzék a szükséges hall-
gatói munkahelykapacitással.

A vázoltak szükségessé teszik a megfelelő tartalmi, módszertani, szerve-
zeti intézkedések megtételét.

A tudományos kutatómunkákban az Egyetemen levő kutatókapacitás nö-
velése, koncentrálása és hatékonyabbá tétele a főfeladatunk. A kutatóka-
pacitást a géppel, műszerrel és segédszemélyzettel való ellátottság tekinte-
tében emelni kell. Kiemelten kezeljük a számítástechnikai program megva-
lósításához elengedhetetlen számítógéppark és perifériák korszerű hálóza-
tának kiépítését.

Az eddigieknél nagyobb súlyt kell helyeznünk a hallgatók bevonására a
tudományos munkába, a kutatóprogramjainkhoz kapcsolódó témák diplo-
mamunkaként, doktormunkaként vagy kandidátusi témaként való kiadását a
mainál jobban kívánjuk szorgalmazni.

A kutatókapacitás koncentrálása érdekében kutatási súlypontokat kívá-
nunk képezni, s a kutatási kapacitás jelentékeny részét fokozatosan néhány

10



jól kiválasztott területre kívánjuk összpontosítani, hogy így az egyetemi ku-
tatóbázis komplex voltában rejlő előnyöket a központi és iparági programok
szolgálatába lehessen állítani.

A kutatókapacitás hatékonyabbá tétele érdekében a külső intézmények-
kel való együttműködést nagymértékben fokozzuk. Itt elsősorban a tárca-
kapcsolatok fejlesztésére gondolunk. A tárcákkal kötött szocialista szerző-
désekkel kívánjuk egyebek között a tárcaprogramokba való intenzívebb be-
kapcsolódást is biztosítani. Egyúttal szorosabbra kívánjuk fűzni alkotó kap-
csolatainkat a hazai és a külföldi társegyetemekkel.

Az Egyetem szervezetének korszerűsítésén továbbra is fáradozunk. Egy-
részt nagyobb hatáskört biztosítunk az önálló szervezeti egységek (karok,
intézetek, tanszékek) vezetőinek, másrészt igyekszünk a hasonló profilú egy-
ségeket szervezetileg is közelhozni, és ahol lehet összevonni. Úgy véljük,
hogy ennek révén gazdaságosabban kihasználható a műszerpark, racioná-
lisabban irányítható az oktató és tudományos munka, közös hallgatói labo-
ratóriumok hozhatók létre stb. Ugyancsak korszerűsíteni és gépesíteni kí-
vánjuk az ügyvitelt.

A Budapesti Műszaki Egyetem épületállománya, berendezései, felszere-
lései nagy értékeket képviselnek jelenleg is és reméljük, fejlesztési célkitű-
zéseink megvalósításával, azok eredményeképpen, mind nagyobb értékeket
fognak képviselni. Ez a nép vagyona, ezt védeni, ezzel okosan gazdálkodni
mindannyiunk kötelessége.

Mégis Egyetemünk legnagyobb értékei azok az emberek — beleértve az
idősebb generációt, egyetemi tanárainkat, docenseinket és a fiatalabb nem-
zedéket, adjunktusainkat, tanársegédeinket, továbbá több ezer egyéb dol-
gozónkat — akik a mérnökké nevelés és emberré formálás nehéz, de szép
munkáját végzik, illetve ezt a munkát elősegítik. Az egyetemi vezetésnek,
mint eddig, úgy a jövőben is, legfőbb célkitűzései közé tartozik megbecsülni
ezt a nagy értéket és megtenni minden lehetőt azért, hogy a munka ésélet-
körülmények a legkedvezőbben alakuljanak.

Kedves Elvtársak!
Ennyiben próbáltam rövidre fogva vázolni a Budapesti Műszaki Egyetem

múltját, jelenét és az oktató, nevelő és tudományos munka terén megvalósíi-
tandó legfontosabb célkitűzéseinket. E célkitűzések jelzik, milyen sokirányú
erőfeszítést kell tennünk, mennyi munka áll még előttünk. Ez így is van rend-
jén: az egyetemi munka állandó küzdelem az új mérnökgeneráció felké-
szítésében önmagunkkal, a visszahúzó erőkkel, a mind nagyobb erőfeszítésű,
a mind hatalmasabb iramú hazai és nemzetközi fejlődéssel. Ehhez a mun-
kához 25 éven keresztül állandóan élveztük pártunk és kormányunk segít-
ségét, gondoskodását, figyelmét. Tudjuk, hogy ez a jövőben is így lesz. Ez
erőt, biztonságot ad további munkánkhoz.

Kedves Kollégák, Elvtársak, Barátaim!
Egyetemi rangra emelésünk 100. évfordulójára emlékezünk. Az eltelt 100

év alatt országunk, döntően a felszabadulást követő forradalmi átalakulás,
a .szocialista építés eredményeinek következtében, elmaradott országból fej-
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lett ipari országgá és a szocialista országok közösségének megbecsült tag-
jává vált. A nagy átalakuláshoz jelentős mértékben Egyetemünk képezte a
népgazdaság számára a tervező, szerkesztő, kutató, irányító mérnököket. Ko-
runk újabb igényeket, Pártunk és Kormányunk újabb feladatokat állít elénk.
Tudjuk, hogy ezeknek az igényeknek kielégítése, a feladatok végrehajtása ne-
héz, de egyben vonzó is, mert megvalósításukkal hazánk, népünk boldogu-
lását kívánjuk szolgálni. És az örökké fiatal Alma Mater szüntelenül foly-
tatja munkáját, az újabb és újabb mérnöknemzedék képzését. Ehhez a nagy
és szép munkához kívánok minden munkatársunknak sok sikert és jó egész-
séget.



Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke beszédét tartja

FOCK JENŐNEK
-A MINISZTERTANÁCS ELNÖKÉNEK BESZÉDE

isztelt Ünneplő Közönség!
K dves Elvtársnők, Elvtársak! Barátaink!
— Nagy örömömre szolgál, hogy pártunk és kormányunk nevében szívből

övő, meleg szeretettel üdvözölhetem az egyetem vezetőit, oktatóit, az ösz-
es jelenlevőket. Nagyon örülök, hogy nemcsak a magyar közvélemény fi-

It fel erre a centenáriumra és úgy gondolom, hogy nemcsak illemből van-
10k

itt a magyarországi egyetemek vezetői, hanem avval a szándékkal is el-
telve, hogy a tudomány minden ágát jobban összekapcsolva nagyobb ered-
ményeket fogunk tudni a közeljövőben is már felmutatni, szép, épülő szocia-

hazánk üdvére, mindannyiunk hasznára. Külön szeretném én is meg-
öszönni külföldi barátaink részvételét ezen az ünnepségen, abból kiindul-
a, hogy részvételük nemcsak azt jelenti, hogy az egyetemet megtisztelik,
ianem egyben, az én meggyőződésem szerint azt is, hogy népünket, orszá-
lunkat is megbecsülik és akarják velünk, Magyarországgal, a magyar nép-
el minden szinten, így az egyetemek szintjén is a kapcsolatokat kiépíteni,
ápolni, mindannyiunk érdekében, a világbéke érdekében, az egyetemes em-
eri haladás érdekében.
 Megszólításban talán furcsa, ha az ember azt mondja, hogy barátaim, hi-

zen nem mindenkivel van az ember a szó szoros értelmében baráti viszony-
jan. Én azonban itt ezen az egyetemen szívesen és mindig használom a
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, barátaim" kifejezést, mert úgy érzem — és gondolom, hogy ez kölcsönös —

hogy valóban nagyon sok oktatóval, egyetemi vezetővel, rektorral, dékánnal,
helyettesekkel engem baráti viszony is köt össze. Nekem barátaim voltak
akkor is sokan az ittlevők közül, amikor ők egyetemi oktatók voltak, vagy tan-
székvezetők, barátaim most is, amikor dékánok, vagy rektorok. Fordítva is
így volt ez. Úgy éreztem mindig, hogy barátuknak tartottak az illetők akkor
is, amikor osztályvezető, akkor is, amikor főosztályvezető voltam, akkoris,amikor iparigazgató, vagy húsz évvel ezelőtt, amikor miniszterhelyettes vol-
tam. Az egyetemre szívesen hívtak és szívesen vártak akkor is, húsz évvel ez-
előtt, amikor nem miniszterelnök voltam. És most is, úgy gondolom, hogy bár
a beosztás változott, a barátság közöttünk a régi maradt. Én egy kicsit büsz-
ke is vagyok arra, hogy miniszterelnök koromban is ugyanolyan őszintén,
emberi szóval tudnak hozzám közeledni, kritikus szóval is, meg kéréseket
tolmácsolva és követeléseket hangoztatva, mint amikor miniszterhelyettes-
ként húsz évvel ezelőtt kint jártam az egyetemen.

Nálunk nagyfokú a demokrácia, sokszor az az érzésem, hogy miniszter-
helyettes koromban többet tudtam gyakorlatilag azonnal segítséget adni az
egyetemnek, mint most, amikor miniszterelnök vagyok. Az esetek túlnyomó
többségében a mi gazdasági rendszerünkben a döntés joga az üzemeknél
van. Azért jó, ha az egyetem az üzemekkel közvetlenül az eddiginél jobb
kapcsolatot épít ki, mert ők azok, akik a legtöbbet tudnak segíteni, a pénz-
nek a nagyobbik fele őnáluk van, a kisebbik fele van az állam kezében.
Egyébként a Minisztertanácsban is nagyfokú a demokrácia, — tehát, ha a
miniszterelnök akar is valamit és már érti, hogy az egyetem mit kér és az
egyetemnek igaza van, akkor is meg kell nyernie a miniszterelnöknek a Mi-
nisztertanács tagjainak többségét ahhoz; hogy cselekedni tudjon.

Két évvel ezelőtt jártam utoljára kint az egyetemen, akkor majdnem egy
egész napot töltöttem baráti beszélgetéssel. Barátságunkat az is mutatja,
hogy itt elhangzott az, hogy ne csak az egyetem lásson engem vendégül, —

gondolom nemcsak a feketére gondoltak, vagy a konyakra, vagy a sós sü-
teményre —, hanem én is hívjam meg az egyetem vezetőit hozzám, az én
dolgozószobámba. Rá néhány héttel ez a találkozás megtörtént, — gondo-
lom az ellátás nálam sem volt rosszabb, mint az egyetemen, amikor engem
láttak vendégül — de a lényeg inkább az, hogy akkor még nem hatott any-
nyira a reform és így akkor néhány héten belül még komoly segítséget tud-
tam adni — azt hiszem ezt ma is elismerik az egyetem vezetői — nemcsak
ennek az egyetemnek, — bár elsősorban ennek, — ennek a vezetői voltak
nálam, de általában a magyar egyetemek fejlesztéséhez, jobb műszaki el-
látottságához.

Én nagyon szoktam figyelni, most is figyeltem. Itt a beszédben azért el-
hangzott néhány, kívánság formájában megfogalmazott követelés is, vagy
igénybejelentés. Úgy gondolom, hogy az ünnepi ülés alkalmatlan arra, hogy
ilyesmit megtárgyaljunk, csak szeretném megjegyezni, hogy azért odafigyel-
tem és mielőtt elkezdődött -az ünnepi ülés, már a szünetben beszéltünk róla,
hogy a közeljövőben ismét találkozni fogunk és az egyetem gondjairól, az
egyetemek gondjairól fogunk beszélgetni.

Nem fenyegetésképpen mondom, csak éppen megjegyzem, hogy nekem is
volna néhány észrevételem az egyetemekkel kapcsolatban, de az ünnepi ülés
arra nem alkalmas, hogy elmondjam a kritikai észrevételeimet, de jelzem,
hogy vannak ilyenek.
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Egyébként most annak az időszaka van, amikor az ember örül és együtt
ünnepel és jókívánságait hangoztatja. Abban, hogy ezt hosszabban hangoz-
tassam, meggátol az, hogy én koránkelő ember vagyok, és szorgalmas új-
ságolvasó. És ma elolvastam a Népszabadság vezércikkét, amit Szluka Emil
írt és a vezércikk minden mondatával egyetértek, ugyanazt tudnám megis-
mételni, viszont vezércikk-szólamokat nem szeretek hangoztatni, még ha azok
nagyon jók is. Ez a vezércikk nagyon jó, kifejezi a párt és a kormány állás-
pontját az egyetem centenáriumával kapcsolatban, kifejezi a párt és a kor-
mány jókívánságait, kifejezi azokat a divatos szólammal mondva, elváráso-
kat is, amelyeket a kormány, a párt, a nép vár az egyetemtől a százéves
évforduló alkalmával és a további évtizedek során.

Ha mégis valamit ehhez hozzátenni kívánnék, akkor talán egy dolog, amit
én kihangsúlyoznék. Az elsődleges feladata természetesen az egyetemnek,
minden egyetemnek az, hogy nevelje az ifjúságot, jó műszaki szakembert
neveljenek ezen az egyetemen, olyan műszaki szakembereket, akik — hogy
csúnyán fejezzem ki magam — nemcsak a szakmát értik, nem válnak szak-
barbárokká. Olyan műszaki szakembereket, akik büszkék arra, hogy műsza-
kilag képzettek, büszkék arra, hogy az egyetem falai közül kerülnek ki az
életbe, szeretettel gondolnak vissza az egyetemre, őrizni kívánják a kapcso-
latot az egyetemmel a további években is. Egyben olyan szakembereket kell
nevelnünk, nevelniük Önöknek, akiknek a vérében van az, hogy egy szocia-
lista hazában élnek, a szocialista hazát akarják építeni és akiknek emellett
még a vérükben van az is, hogy emberek, tehát humánummal telített mű-
szaki szakembereket várunk az egyetem falai közül, akik már itt megtanul-
ják megbecsülni embertársaikat és ha kikerülnek akár üzembe, akár kuta-
tóintézetbe, akár egyetemi oktatóként fognak tovább dolgozni, ez meghatá-
rozó legyen egész életükre, hogy önmagukat akkor tudják csak becsülni, ha
embertársaikat becsülni tudják!

Ezenkívül talán még egy gondolatot mondanék. Szó esett a rektor elvtárs
beszámolójában a nevelés mellett a kutatásról. Azt hiszem, ez talán kritikai
megjegyzés is volt, amit ma még joggal elmondhatunk minden egyetemünk-
kel kapcsolatban. Sőt önmagunkkal kapcsolatban önkritikaként, az Akadé-
mia felé is kritikaként: az egyetemeken a kutató tevékenység területén na-
gyon sok tennivalónk van. Az a sok, nagyon művelt koponya, amely az egye-
temek falain belül neveléssel is, kutatással is tudna foglalkozni, igen sok
esetben kihasználatlanul marad. És én azt hiszem, hogy az ünnepi hangula-
tot azért nem rontom azzal, hogy ha azt kérem az egyetem vezetőitől, —

a többi egyetem vezetőitől is —, hogy erre — amit egyébként nem én most
fogalmazok meg, hanem a pártunk tudománypolitikai határozatában meg-
fogalmazást nyert már, erre figyeljenek fel egy kicsit, hallgassanak ránk, hall-
gassanak a pártra, hallgassanak a kormányra és követeljék is meg tőlünk is,
a kormánytól is, követeljék meg az Akadémiától is, hogy ebben adjunk meg
minden segítséget az egyetemeknek.

Befejezésül csak azt kívánom az egyetem egész vezetőségének, oktatói ka-
rának, hogy jó egyetértésben, egymást segítve, egymást bátorítva, a kudar-
cokon nem elkeseredve, hanem a negatív példákból is a jó tapasztalatot
leszűrve, dolgozzanak úgy mint eddig, lelkesen, abban a tudatban, hogy a
párt és a kormány segítsége, — és ami ennél még sokkal többet jelent — a
nép szimpátiája Onök mellett van, Onöket segíti. Jó egészséget kívánok!
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AZ EGYETEM CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGEIN
MEGJELENT VENDÉGEK NÉVSORA

Prof. Dr. A. J. Aarna, a Tallini Műszaki Egyetem rektora.
Prof. A. Blazej Csc, a Szlovák Műszaki Főiskola rektora.
Prof. D. Dimitrov, a Szófiai Kémiai Technológiai Intézet rektora.
Prof. V. J. Diviziev, a Szófiai , Lenin" Gépészeti és Elektrotechnikai Intézet

rektora.
Prof. H. Draheim, a Karlsruhei Egyetem rektora.
Prof. I. Sz. Kovaljov, a Minszki Rádiótechnikai Főiskola rektora.
Prof. Dr. F. Liebscher, a Drezdai Műszaki Egyetem rektora.
Prof. J. Mayer, a Libereci Egyetem rektora.

A 7 Tk.
A külföldi egyetemek rektorainak egy csoportja

2 Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve
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A magyar egyetemek rektorai

Dr. N. A. Sztrelcsuk, a Moszkvai Építőmérnöki Intézet rektora.
Dr. H. Wagener, a Drezdai Közlekedési Főiskola rektora.
A. Lipták, a Pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskola rektorhelyettese.
A. Popa, a Bukaresti Politechnikai Intézet rektorhelyettese.
Dr. H. Sonnemann, a Drezdai Műszaki Egyetem rektorhelyettese.
Dr. N. Elsner, a Drezdai Műszaki Egyetem dékánja.
G. Goethals, a Genti Egyetem dékánja.
G. Stegmann, a Pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskola dékánja.
C. Zivonij, a Novi-Sad-i Műszaki Egyetem dékánja.
Grete Ferucis, a Sarajevoi Egyetem dékánhelyettese.
I. P. Alimarin, Moszkvai Analitikai Kémiai Intézet.
E. Erdélyi, Coloradói Egyetem.
M. J. Frazer, Londoni Politechnikai Intézet.
U. Freimuth, Drezdai Műszaki Egyetem.
F. Görner, Pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskola.
J. Hawthorn, Strathclydei Egyetem.
C. J. Heckmann, Magdeburgi Műszaki Főiskola.
J. Kamerád, Prágai Műszaki Főiskola.
Dr. S. Landa, Prágai Kémiai Technológiai Főiskola.
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A. Lefebvre, Liegei Egyetem.
Lodez, a Brnoi Egyetem PB titkára.
Dr. H. Meissner, a Drezdai Műszaki Egyetem PB titkára.
Dr. H. Nietschke, Lipcsei Építőipari Főiskola.
N. A. Olsanszkij, Moszkvai Energetikai Intézet.
Dr. F. Pass, Bécsi Műszaki Főiskola.
G. Pothoff, Drezdai Közlekedési Főiskola.
O. Reit, Drezdai Közlekedési Főiskola.
Dr. P. Schweitzer, Pennsylvaniai Egyetem.
Dr. V. Sesulka, Prágai Kémiai Technológiai Főiskola.
Dr. W. Simon, Zürichi Műszaki Főiskola (ETH).
Dr. A. Struna, Ljubljanai Egyetem.
P. Vagó, Párizs.
V. Vesely, Pozsonyi Szlovák Műszaki Főiskola.
Dr. L. Wiel, Drezdai Műszaki Egyetem.
Zizka, Brnoi Egyetem.

. Grichowski, a Gliwicei Műszaki Egyetem adjunktusa.
A. Novák, a Prágai Kémiai Technológiai Főiskola adjunktusa.
R. Tauber, a Temesvári Műszaki Egyetem adjunktusa.

Egyetemünket üdvözölte:

Dr
Dr

. Erdey-Grúz Tibor, a MTA elnöke.

. Nagy Károly prof., az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem rektora.
Dr. Zámbó János prof., a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem rektora.

Dr. . Nemecz Ernő prof., a Veszprémi Vegyipari Egyetem rektora.
Dr. Gál János prof., az Erdészeti és Faipari Egyetem rektora.
Dr. Szabó Kálmán prof., a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem
rektora.
Dr. Zoltán Imre prof., a Semmelweis Orvostudományi Egyetem rektora.
Dr . Somos András prof., a Kertészeti Egyetem rektora.
Horváth János vezérőrnagy, a Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola
pa rancsnoka.
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A CENTENÁRIUMI ÜNNEPSÉGEK ALKALMÁVAL
AVATOTT TISZTELETBELI DOKTOROK

A Budapesti Műszaki Egyetem Rector Magnificusa és Tanácsa
IVAN PAVLOVICS ALIMARIN

professzort, a kémiai analízis tudományának területén kifejtett, nemzetközi-
leg is kimagasló tevékenységének elismeréseképpen, 1971. október 7-én a
Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.

A Budapesti Műszaki Egyetem Rector Magnificusa és Tanácsa
DR. ERDÉLYI EDWARD

protesszort, az elektrotechnika terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló te-
vékenységének elismeréseképpen, 1971. október 7-én a Budapesti Műszaki
Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.

A Budapesti Műszaki Egyetem Rector Magnificusa és Tanácsa
CARL JUSTUS HECKMANN

professzort, a vegyipari készüléktan terén kifejtett, nemzetközileg is kima-
gasló tevékenységének elismeréseképpen, 1971. október 7-én a Budapesti
Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.

A Budapesti Műszaki Egyetem Rector Magnificusa és Tanácsa
DR. PJOTR NYIKOLAJEVICS KAMENYEV

professzort, a fűtés- és szellőzéstechnika tudományának fejlesztése terén ki-
fejtett, nemzetközileg is kimagasló tevékenységének elismeréseképpen, 1971.
október 7-én a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.

A Budapesti Műszaki Egyetem Rector Magnificusa és Tanácsa
DR. KOTSIS IVÁN

professzort, az épülettervezés terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló te-
vékenységének elismeréseképpen, 1971. október 7-én a Budapesti Műszaki
Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.

A Budapesti Műszaki Egyetem Rector Magnificusa és Tanácsa
MUTTNYÁNSZKY ÁDÁM

professzort, a mechanika tudományának fejlesztése terén kifejtett, nemzet-
közileg is kimagasló tevékenységének elismeréseképpen, 1971. október 7-én
a Budapesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.

21



Tiszteletbeli doktorrá avatottak és a Budapesti Műszaki Egyetem Emlékérmével
kitüntetettek

A centenárium alkalmával kitüntetettek egy csoportja
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A Budapesti Műszaki Egyetem Rector Magnificusa és Tanácsa
DR. PIER LUIGI NERVI

professzort, a szerkezettervezés terén kifejtett, nemzetközileg is kimagasló te-
vékenységének elismeréseképpen, 1971. október 7-én a Budapesti Műszaki
Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.

A Budapesti Műszaki Egyetem Rector Magnificusa és Tanácsa
LEOPOLD WIEL

professzort, az épületszerkezetek tudománya terén kifejtett, nemzetközileg is
kimagasló tevékenységének elismeréseképpen, 1971. október 7-én a Buda-
pesti Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktorává avatta.

A KORMÁNY ÉS A MŰVELŐDÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
ÁLTAL KITÜNTETETTEK NÉVSORA

MUNKAÉRDEMREND arany fokozata
Dr. Holló János egyetemi tanár, tarniszékvezető.
Dr. Varga József egyetemi tanár, tanszékvezető.

OKTATÁSUGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA

Csom Gyula vezető főmérnök.
Dr. Frey Tamás egyetemi tanár, tanszékvezető.
Kincsi István egyetemi adjunktus.
Dr. Kozmann György egyetemi tanár.
Dr. Pásztor Endre egyetemi docens.
Dr. Sándor János egyetemi docens.
Dr. Széll László egyetemi tanár.

KIVÁLÓ DOLGOZÓ.Buna Sára csoportvezető.
Krakoviczer Sándor főelőadó.
Légrádi Pál önálló laboráns.
Perlaky Antal csoportvezető.
Ruff István gépkocsivezető.
Dr. Simon Sándor csoportvezető.
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MUTTNYÁNSZKY ÁDÁM
NYUGALMAZOTT EGYETEMI TANÁRUNK KÖSZÖNETE

Mély megilletődéssel állok Egyetemünk Tanácsa előtt, hogy a most ava-tott tiszteletbeli doktorok nevében, egyetemünk kedves külföldi vendégei és
a magunk nevében is őszinte köszönetet mondjak az igen megtisztelő és
egyetemünk elismerését jelentő legszebb kitüntetésért.

Hálás köszönetet mondunk a munkásságunkat méltató, nagyon jóleső sza-vakért is. Száz éves egyetemünk ünneplésének hangulatában könnyebbenkelnek szárnyra a dicsérő elismerések, viszont a mai ünnep hangulatábankönnyebb elviselni még a teljesen ki nem érdemelt dicséretet is.
Egyetemünk életének száz évéből csaknem 2/3-nyi részt figyelhettem meg,kezdetben mint diák, majd tanársegéd, és hosszabb megszakítás után mint

professzor. Ennek során egyetemünk életében cselekvő együttműködőként
is részt vehettem, ma pedig mint szemlélő figyelhetem egyetemünk fejlődé-sének szinte szédítő iramát.

Egyetemünk nemzetközi kapcsolatainak fejlődéséről mai ünnepünk is ta-
núskodik, amelyen egyetemünk saját nevelésű két magyar doktoranduson
kívül hét neves külföldi tudóst avat doktorrá. Felszólalásom az ő köszöne-
tüket is tolmácsolja.

Százéves egyetemünk ünnepi hangulatában sem feledkezhetünk meg ar-ról, hogy az életben, különösen pedig a műszaki életben nincsen megállás,ezért a mai ünnepi hangulatban elhangzó, esetleg nem egészen kiérdemelt
dicséreteket is elsősorban beindításnak kell tekinteni a jövő munkálkodása
számára.

Szüntelenül gondoljunk arra, hogy a műszaki haladás bölcsője a múltban
az egyetem volt és továbbra is az egyetem marad, ezért 100 éves korában is
még fokozottabb szeretettel kell ápolni és fokozottan kell gondozni.

Egyetemünk mai ünnepén a sok-sok tízezer múltbeli és jelenlegi hallgató-val, az oktatói karral és a mi kedves vendégeinkkel együtt szívből kívánjuk:
éljen, gyarapodjék, virágozzék a mi szeretett egyetemünk.
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,A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM EMLÉKÉRME"

Az Egyetemi Tanács 1970. december 14-i ülésén határozatot hozott ,A Bu-
dapesti Műszaki Egyetem Emlékérme" alapítására. Dr. Polinszky Károly mi-
niszterhelyettes elvtárs 1971. január 15-én hozzájárult az alapításhoz. Az

alapítólevél szerint ,A Budapesti Műszaki Egyetem Emlékérmé"-vel tünteti
ki a Budapesti Műszaki Egyetem Tanácsa azokat a tudományos és társa-
dalmi haladást elősegítő, magyar (kivételesen külföldi) állampolgár mérnö-
köket (kivételesen egyéb egyetemi végzettségű szakembereket), akik a mű-
szaki tudományokban kimagasló tevékenységet fejtettek ki a műszaki fej-
lesztés, a kutatás, az oktatás és szervezés területén és ezzel a BudapestiMűszaki Egyetemnek bel-, vagy külföldön hírnevet szereztek.

"A Budapesti Műszaki Egyetem Emlékérme" kitüntetés adományozásáraelső ízben a centenáriumi ünnepségek alkalmával került sor. A kitüntetés-
ben az alábbiak részesültek:

Dr. Csanádi György okl. mérnök, akadémikus, a Vasútépítési Tanszék
egyetemi tanára, Kossuth-díjas, közlekedés- és postaügyi miniszter.

Dr. Gábor László okl. építészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomá-
nyok doktora, az Építészmérnöki Kar dékánja, az Épületszerkezeti Tanszék
vezetője, Állami-díjas, és Ybl-díjas.

Dr. Kozma László okl. villamosmérnök, egyetemi tanár, a MTA levelező
tagja, a Vezetékes Híradástechnikai Tanszék vezetője, Kossuth-díjas.

Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád okl. gépészmérnök, a műszaki tudományok
doktora, a Drezdai Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora, az Épületgépé-
szeti I. Tanszék egyetemi tanára.

Dr. Schay Géza okl. vegyész, címzetes egyetemi tanár, akadémikus, aMTA Központi Kémiai Kutató Intézet volt igazgatója, az Egyetem Fizikai Ké-
mia Tanszékének volt tanszékvezetője, kétszeres Kossuth-díjas.

Csilikin Mihail Grigorjevics professzor, a műszaki tudományok doktora, aMoszkvai Energetikai Intézet rektora, Állami-díjas, Lenin Renddel és Vörös
Csillag Éremrenddel kitüntetett.

Sztrelcsuk Nyikolaj Antonovics professzor, a műszaki tudományok doktora,
a Moszkvai Építőmérnöki Intézet rektora, kétszeres Állami-díjas, kétszeres
Vörös Csillag Érdemrenddel és Vörös Zászló Érdemrenddel kitüntetett.
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A SZÁZ ÉVES GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR TÖRTÉNETE

Tisztelt Ünneplő Közönség!

Egyetemünk, mint a műszaki tudományok egyeteme immár egy évszázad
óta végzi mérnöknemzedékek kiképzését és a műszaki tudományok fejlesz-
tését határainkon túl is sok elismerést arató módon.

Az 1871/72. tanévet Egyetemünk már egyetemi rangra emelve nyitotta meg,
élén első választott rektorával, a felejthetetlen dr. Stoczek Józseffel. Böl-
csessége és tettereje annak további fejlődését biztosította a következő 8 év-
ben hatszor betöltött rektorsága alatt.

Gépészmérnöki Karunk is részese ennek a centenáriumnak, mert ugyan-
csak 100 éve működik egyetemi karként. Erről az évfordulóról emlékezünk ma
meg Egyetemünk és Karunk történetének fontosabb. eseményeit felidézve,
amellyel tiszteletünket kívánjuk leróni nagy elődeinknek a mérnökképzést
felvirágoztató, a technikai tudományokat fejlesztő munkássága, emelkedett
szellemű példamutató magatartása előtt. Mindez egyúttal például állítható
a jövő nemzedékek elé, mert azt tanúsítja, hogy a hivatásszeretettel és lel-
kesedéssel végzett munka még a legnehezebb viszonyok között is meghozza
a maga gyümölcseit.

Egyetemünk és Karunk az 1846-ban alapított József Ipartanodából fejlő-
dött ki, amelyet az 1848/49. évi szabadságharc leverése utáni önkényuralom
korszakában a Tudományegyetem keretében 1782. óta működő Mérnöki In-
tézettel egyesítettek. A nemzeti közvélemény nyomására 1856-ban az Ipar-
tanodát polytechnicummá szervezték át, mely az 1857/58. tanévben kezdte
meg működését. Néhány gépészmérnöki szaktárgy oktatása már ekkor meg-
kezdődött. A Technikai Osztály tantárgyai között a technikai fizika, elméleti
mechanika és általános géptan, gépszerkezettan és mechanikai technológia
tantárgyak szerepeltek. Az 1863/64. tanévben a Technikai Osztályt három
csoportra osztották, mely csoportok keretében mérnököket, gépészmérnökö-
ket és vegyészeket képeztek. A hazai gépészmérnökképzés kezdetének tehát
ezt az időpontot tekinthetjük. A József Polytechnicum akkor már a külföldi
műszaki főiskolák színvonalán állt, de nem rendelkezett szigorlatokhoz kötött
oklevelek kiadásának jogával annak ellenére, hogy a kiképzési idő 5 év volt.
Az oktatás nyelve korábban a német volt, csak 1861/62. tanévben engedték
meg a magyar nyelvű oktatást. Ekkor jelent meg az első magyar nyelvű tan-
rend is, amelynek fejlécén már a Kir. József Műegyetem elnevezés szerepelt.

Az 1872/73. tanévig Karunk a szűkös budavári épületekben működött. Eb-
ben a tanévben Pestre költözött, de még mindig ideiglenesnek tekinthető
épületekbe. 1880-ban megkezdték a Műegyetem épületeinek felépítését a
Múzeum körúton és az 1882/83-as tanévet már saját épületeiben kezdhette
meg. Itt az oktatás rövid idő alatt olyan magas színvonalra emelkedett, ami
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kiállta a versenyt a külföld legkiválóbb technikai főiskoláival és megszüntette
a műszaki pályára készülők külföldi főiskolákra való vándorlását. A hallga-
tók száma is jelentősen növekedett. Már a századforduló előtt a Gépész-
mérnöki Szakosztály — a hallgatók létszámát tekintve — a legnagyobb karrá
lett.

A Gépészmérnöki Kar fejlődése egy évtized után újabb tanszékek alapítá-
sával és tanárok kinevezésével erőteljesen megindult. Csupán néhányat em-
lítve: 1883-ban kinevezték Asbóth Emilt a yépszerkezettan, K. Jónás Odönt
a leírógéptan tanárává. Új tanszéket szerveztek a mezőgazdasági géptan
oktatására 1889-ben Lázár Pál vezetésével. Ugyanakkor a Technológiai Tan-
szék vezetését Rejtő Sándor vette át, aki Egyetemünkön elsőként szerzett
gépészmérnöki oklevelet 1877. november 12-én. Az elhunyt Stoczek József
utóda a Technikai Fizika Tanszéken Dr. Wittmann Ferenc lett 1892-ben. Az
újonnan szervezett Elektrotechnikai Tanszéket Zipernowsky Károllyal, a Ganz
Villamossági Gyár igazgatójával töltötték be 1893-ban. Újabb Gépszerke-
zettani Tanszéket állítottak fel 1899-ben, melynek vezetőjéül Bánki Donátot
nevezték ki.

Az első évtizedben kialakult a Műegyetemnek a kor igényeinek megfelelő
szervezete és a tantervek is jelentős fejlődésen mentek át. Nagyobb mértékű
tantervi változásokat hozott az 1898-ban módosított szervezeti szabályzat.
Ekkor vezették be a mechanikának külön tantárgyként való előadását. Meg-
szüntették a gépszerkezettani tantárgyat és a műszaki haladásnak megfe-
lelően felosztották gépelemekre, kalorikus gépekre, hidrogépekre, dinamó-
gépekre és emelőgépekre. A szigorlati rendet is ennek megfelelően szabá-
lyozták. A kiképzési időt az új szervezeti szabályzat 4 évben állapította meg.

A módosított szervezeti szabályzat tárgyalásakor már több oldalról felve-
tették a szakirányú oktatás bevezetésének gondolatát. Az Egyetemi Tanács
úgy látta, hogy ez megbontaná a kiképzés egységességét, anélkül, hogy a
különleges szakokra alkalmas mérnököket nevelne. Már az akkori tapasz-
talatok igazolták, hogy a Műegyetemről kikerülő mérnökök gyorsan kiváló
szakmérnökökké váltak, mert tanulmányaik során megkapták az ehhez szük-
séges elméleti alapokat. A Műegyetem Tanácsa nagy előrelátással útját
vágta annak a túlzásba vitt specializálódásnak, ami később a németországi
technikai főiskolák továbbfejlődését megakasztotta. Ma, amikor annak útjait
keressük, hogy miként kell a gyorsan fejlődő technika időszakában a mérnö-
köket kiképezni, csak tisztelettel tekinthetünk elődeink bölcsességére.

Az Egyetem új otthona néhány év alatt szűknek bizonyult. Hamarosan a
környező bérházakban kellett rajztermeket bérelni a helyhiány enyhítésére.
Csak új egyetem felépítése oldhatta meg ezeket a problémákat. Wartha
Vincze és Czigler Győző Egyetemünk tanárainak javaslatára jelölték ki Egye-
temünk mai helyét. Felépítésére a közoktatásügyi miniszter már 1897-ben
törvényjavaslatot terjesztett az Országgyűlés elé. Az építkezésekre azonban
csak jóval később, 1902-ben került sor. Az 1909/10. tanévet már az új haj-
lékban kezdte meg Egyetemünk.

Az új hajlékba való költözés után új szervezeti szabályzat készült. Ennek
célja a technikai tudományok haladásával való lépéstartás volt. Az új sza-
bályzat a szigorlatok számát az eddigi kettőről háromra emelte. A harmadik
szigorlatot csak a tanulmányok befejezése után lehetett tenni, ami a tanul-
mányi idő burkolt meghosszabbítását jelentette. Karunkon az első két szigor-
lat tárgyai a matematika és mechanika, illetve a technikai, fizika, a fémek
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és fák technológiája volt. A harmadik szigorlatot a hidrogépekből, kalorikus
gépekből és elektrogépekből kellett letenni. Az új tantervvel vette kezdetét
Karunkona villamos szakirányú oktatás.

Az új épületek a helyhiányt megszüntették, azonban a felszerelésben, sőt
az oktató személyzetben még hiányok mutatkoztak. Mindennek ellenére az
oktatás színvonala nemzetközi rangot és elismerést vívott ki, Egyetemünk dip-
lomáit mindenütt elismerték. Az oktatás gyakorlatibbá tételét több oldalról
sürgették. Ennek elmaradása nem az Egyetemen, hanem az eszközök hiányán
múlott, melyet sem a kormányzat, sem az ipar nem biztosított. Így vált — a
szükségből erényt kovácsolva — oktatásunk legfőbb erősségévé a magas szín-
vonalú elméleti alapképzés, amely még a későbbi időkben, a két háború
közti időszak mostoha viszonyai között is megóvta mérnökképzésünket a szín-
vonalsüllyedéstől.

Az első világháború nehéz viszonyai közepette Egyetemünk alig fejlődött.
A hallgatók nagy része katonai szolgálatra vonult be és a hadbavonultak
nagyobb mérvű szabadságolása tanulmányaik folytatása céljából csak az
1917/18. tanév folyamán történt meg. Karunk tanárai e nehéz években szá-
mos tankönyvet és jegyzetet írtak, hogy a háborúból visszatérő hallgatóság
könnyebben tudja tanulmányait befejezni. E téren példát mutatott Karunk
tanára Bánki Donát, aki kézírással írta meg jegyzeteit, melyeket ma is kegye-
lettel őrzünk.

Az Osztrák-Magyar Monarchiának 1918. őszén bekövetkezett összeom-
lása után a harcterekről hazatérő ifjúság elözönlötte a Műegyetemet. A Ta-
nácsköztársaság létrejötte után Műegyetemünk ügye 1848 óta először került
a kormányzat érdeklődésének előterébe. A Közoktatásügyi Népbiztosság a
műegyetemi oktatás nagyszabású reformját készítette elő. A gépészmérnök-
képzés reformjának kidolgozását Karunk két kiválósága, Hermann Miksa pro-
fesszor és a később világhírű tudóssá vált, 1963-ban diszdoktorrá avatott
Kármán Tódor irányította, aki kezdetben Bánki tanársegéde volt.

A Tanácsköztársaság bukása utáni évek a tanszemélyzet és a dotáció
csökkentése jegyében teltek el. Az ellenforradalmi korszak elmaradott okta-
táspolitikája, a diplomások létbizonytalansága, munkanélkülisége súlyosan
hatott vissza Karunk életére is.

A gépészmérnökképzés tantervei az 1920-as években alig változtak. Annak
ellenére, hogy a magyar mérnökök úttörő eredményeket értek el az elektro-
technika területén és az elektrotechnikai ipar is szépen fejlődött, a villamos-
mérnökképzés fejlesztésére sem volt lehetőség. Karunk reformtervvel igye-
kezett erre megoldást találni. Előterjesztésére az Egyetemi Tanács 1929-ben
a gépészmérnökképzés keretén belül három tagozatot szervezett úm.: A)
Általános gépszerkesztési és gépgyártási, B) Elektrotechnikai, és C) Mező-
gazdasági tagozatot. Az új intézkedés a tanulmányi időnek 9 félévre való
felemelésével járt. Az első két év tanulmányi rendje a három tagozaton azo-
nos volt. Ugyanebben az évben megszervezték a második Villamoságtan Tan-
széket, melynek tanárává Verebély Lászlót nevezték ki. A gazdasági válság-
gal küzködő magyar ipar ennél erősebb szakosítást nem is kívánt. Ez a tan-
terv jelentéktelen módosításoktól eltekintve a második világháború végéig
volt érvényben.

Egyetemünket alapjaiban érintő takarékossági intézkedése volt a kormány-
zatnak az 1934. évi X. tc. megalkotása, mely egyetlen intézménybe vonta
össze a műszaki, közgazdasági, mezőgazdasági és állatorvosi tudományok
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oktatását, létrehozva a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete-
met. Az új szervezetben a karokat összevonták, de a régi karok osztályok-
ként továbbra is működtek. Így Karunkat a Vegyészmérnöki Karral egyesí-
tették. Az új szervezet Karunk oktatási rendjét nem befolyásolta lényegesen,
de továbbfejlesztésre alig nyújtott lehetőséget.

A két világháború közötti időszakot a műszaki munka és a műszaki tudo-
mányok rövidlátó lebecsülése, a tudományos-műszaki haladás dinamikájá-
nak fel nem ismerése, a szociálpolitika gyengesége, sokszor annak teljes
hiánya jellemezte.

Egyetemünk és Karunk e nehéz és küzdelmes korszaka végül a második
világháború szörnyűségeibe torkollott, amelynek végén hazánk is harctérré
vált, ami Egyetemünk részleges pusztulásához vezetett.

Az 1945. év — felszabadulásunk esztendeje — új korszakot nyitott meg. Az
ország társadalmi, politikai átalakulásával szocialista kulturális forradalom
eredményei bontakoztak ki, amelynek egyik legfontosabb eredménye a ki-
váltságos osztályok művelődési monopóliumának megtörése, az oktatásügy
demokratizálása volt. Ezzel párhuzamosan elindult az oktatás korszerűsítése,
amelyben nagy súlyt kapott a műszaki felsőoktatás fejlesztése.

A Magyar Kommunista Párt a mérnökképzés ügyét a felszabadulástól
kezdve felkarolta. Kezdeményezésére az üzemi munkásság lelkesen sietett az
Egyetem újjáépítésére. Ennek köszönhető, hogy a harcok elcsendesedése
után megkezdődhetett az oktatás és az Egyetem újjáépítése még az ország
újjáépítését célzó hároméves terv megkezdése előtt befejeződött.

A gyorsan fejlődő iparnak egyre nagyobb számú, különböző szakirányok-
ban jártas műszaki szakemberekre volt szüksége. Ez arra ösztönözte a kor-
mányzatot, hogy átmeneti megoldásként 1947-ben Állami Műszaki Főisko-
lát állítson fel, gyakorlati tudással már rendelkező üzemi szakemberek szá-
mára. A Főiskola lehetővé tette, hogy ezek a szakemberek a termelőmunka
megszakítása nélkül, szűkebb szakterületen a műszaki tudományokat elsajá-
títhassák. A Főiskola hallgatói a kívánt szakirányoknak megfelelő tagozato-
kon tanulhattak. Karunk tárgykörébe eső tagozatai a fémtechnológia, üzemi
energiagazdálkodás, textiltechnika, nyomdaipar, papíripar, repülőgépek,
finommechanika és műszer és az épületgépészet voltak; A tanulmányi idő
6 félév, egyes tagozatokon7félév volt. A Főiskola két igazgatója és oktatói-
nak jelentős része a Gépészmérnöki Karról került ki. Az Állami Műszaki Fő-
iskolából, miután a hivatását teljesítette, kialakultak az Egyetem esti és leve-
lező tagozatai. Az Állami Műszaki Főiskolán végzettek lehetőséget kaptak
arra, hogy az Egyetem karain folytatott további 1,5 évi tanulmány után mér-
nöki oklevelet kapjanak.

Az iparfejlesztés üteme nem engedte meg, hogy a műszaki felsőoktatás
égető kérdéseit több éves előkészítést igénylő, messze előretekintő reform-
mal oldják meg. Ezért a felszabadulást követő negyedszázad alatt a hall-
gatói létszám jelentős emelkedésével egyidejűleg több tantervreform és szer-
vezeti intézkedés végrehajtására került sor. A Népköztársaság Elnöki Taná-
csának 1949. évi törvényerejű rendelete a Műegyetem átszervezéséről intéz-
kedett, melynek következtében az Erdőmérnöki, Mezőgazdasági, Állatorvosi,
Közgazdasági, Bánya- és Kohómérnöki osztályok, illetve szakosztályok az
Egyetem szervezetéből kiváltak és ettől kezdve intézményünk a Budapesti
Műszaki Egyetem néven folytatta működését. Ekkor alakult meg az önálló
Villamosmérnöki Kar is.
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Az első jelentősebb reformra 1948/49. tanévben került sor. Főbb célja a
technológiai képzés erősítése, a gyakorlati oktatás intenzívebbé tétele és a
fejlődő ipar főbb ágazatainak megfelelő szakosítása volt. E reform Karunkat
érintő tantervei úgy voltak elkészítve, hogy az 1. és 2. évfolyam tárgyai mind
a villamos-, mind a gépészmérnökképzésnél azonosak voltak, úgyszintén a
három tárgyból álló első szigorlat is. A 3. évfolyamra beiratkozó hallgatók a
Gépészmérnöki Karon: gépgyártástechnológiai, energiagazdálkodási, vegy-
ipari és mezőgazdasági gépész, textilgépész és közlekedésgépész szakon
szerezhettek oklevelet.

Ezután egymást követően eléggé gyors ütemben különböző tantervek ki-
dolgózása és az oktatásba való bevezetése kezdődött meg. Ezeket az útkere-
sés jellemezte. Jellegzetességük a szakosítás túlhajtása volt ama téves szem-
lélet alapján, hogy azonnal használható mérnököket akartak kiképezni. A
Gépészmérnöki Karon hamarosan 11 különböző szakirányban folyt az okta-
tás. Ez a tantárgyak elaprózódásához és a hallgatók túlterheléséhez veze-
tett. A szakosított tanterveket csak rendkívül nagy heti óraszámokban lehe-
tett kialakítani, noha a laboratóriumi és a rajztermi gyakorlatokra fordított
éraszám még mindig csekély volt.

A tantervek visszásságainak felismerése nem sokáig váratott magára. Ha-
marosan megindult az ún. stabil tantervek kialakítása. Az új tanterv jelentő-
sen csökkentette a szakok számát, Karunkon mindössze 5 szak maradt meg.
A szakosítás csak a 7. félévben kezdődött, viszont ágazati oktatás bevezeté-
sére került sor, de ez csupán a 8. és 9. félévre terjedt ki. Az új tantervben
a politechnikai oktatás megerősödött. ;

A Magyar Népköztársaság oktatási rendszeréről szóló 1961. évi 3. törvény
átfogóan rendezte oktatásügyünket. Ez újabb reformot tett időszerűvé. Az
új tantervek kidolgozása 3 éven át tartott, az eddigieknél ésszerűbb elvekre
alapozva. Ezek közül legjelentősebb annak megállapítása volt, hogy a szak-
ember még nem specialista és specialisták képzése nem lehet az oktatás
feladata. Az új reformtantervben a gyakorlati órák száma elérte az összes
óraszám 509/45-át a diplomatervezésre fordítható óraszámonkívül. A gyakor-
lati oktatás fokozása céljából bevezette a termelési gyakorlatokat, amelyek
később túlzott időtartamúaknak bizonyultak. A reform Karunkon bevezette
a mérnök-tanári szakot.

A reformtanterv szerinti oktatás 1963/64. tanévben indult meg. A követ-
kező években kisebb változtatások többször is történtek, de lényegében ma
is e tanterv szerint oktatunk.

Már a korábbi reformokkal egyidőben újabb feladatok is álltak Karunk
előtt. Egyre több oldalról sürgették a diploma utáni továbbképzés elindítá-
sát. Eme igények kielégítésére Karunkon az 1956/57. tanévben a több éves
ipari gyakorlattal rendelkező mérnökök számára kétéves gazdasági mérnök-
képzés indult meg levelező formában. Hasonló igény a műszaki területen is
jelentkezett. Ennek kielégítésére 1960/61. tanévben ugyanígy különböző terü-
leteken kétéves szakmérnöki továbbképzés indult meg. Az 1962/63. tanévben
kétéves műszaki tanári levelező oktatás bevezetésére került sor felsőfokú
technikumot végzettek számára. Később ez a nappali oktatás keretei között
is megindult.

Az oktatás korszerűsítése, a hallgatóság számának erőteljes növekedése,
a szakosítás bevezetése, az eseti-levelező oktatás megindítása új tanszékek
és laboratóriumok létesítését, a meglevők fejlesztését tették szükségessé. Egy
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évtized alatt 15 új kari tanszék kezdte meg működését. Ezek közül később
többet összevontak. Mindez az oktató- és segédszemélyzet létszámának jelen-tős növelésével járt. Jelentős változás történt az egyetemi ifjúság szociális
helyzetében és összetételében egyaránt. Megfelelő beiskolázási politikával,
diákotthonok felállításával, ösztöndíjakkal, szociális támogatásokkal sikerült
elérni, hogy a munkások és parasztok gyermekei megfelelő arányban vegye-nek részt az egyetemi oktatásban. A hallgatók döntő többsége (870/4) részesül
tanulmányi ösztöndíjban, szociális támogatásban, tandíjmentességben és
kedvezményes menzaellátásban. Ezeknek odaítélésében az ifjúsági szerveze-

teknek és a hallgatók tanulócsoportjainak jelentős szerepe van. Hallgatóink
mintegy negyed része társadalmi, a kiválóak népköztársasági tanulmányi
ösztöndíjban részesülnek. A Kar hallgatóinak egyre növekvő százaléka kapott
diákotthoni elhelyezést és jelenleg a Kar 1000 fős kollégiumának megépítése
után a gépészmérnök-hallgatóknak közel fele lakik ebben.

A megnövekedett oktatási feladatok ellátásához új épületekre van szük-
ség. Egymás után épültek meg az új épületek a régi műegyetemi épület-
tömbtől délre eső területen és hamarosan elfoglalták a két Duna-híd kö-
zötti területet. Az új épületekben kapott helyet számos kari tanszék és labo-
ratórium. Az újonnan létesített laboratóriumok és műhelyek közül a gépgyár-
tástechnológiai műhelyt, a Kalorikus Gépek Tanszék és a Vegyipari Gépek
és Mezőgazdasági Iparok Tanszék laboratóriumait kell megemlíteni. Bővült
a Vízgépek Tanszékének laboratóriuma, korszerű mérőszoba épült a Gép-
elemek Tanszéke részére, laboratóriumot kapott az Elektrotechnika Tanszék,
a Finommechanika-Optika Tanszék. Bővült és korszerűsödött a Mechanikai
Technológia és a Textiltechnológia Tanszék laboratóriuma. A Hőerőművek
Tanszék izotóp laboratóriumot kapott, kisebb laboratórium létesült az Épü-
letgépészeti Tanszék számára is. Mindezeken kívül a többi laboratórium is
bővült és korszerűsödött.

Az 1969/70. tanév fontos változást hozott az új egyetemi szervezeti és mű-
ködési szabályzat, valamint a tanulmányi vizsgaszabályzat elkészítésével és
életbeléptetésével. Az új szabályzatok jelentősen növelték Egyetemünk és
Karunk önállóságát és széles körű demokratizmuson alapuló vezetési rend-
szert hoztak létre.

A Gépészmérnöki Karnak 1968-ig, az Idegennyelvi Lektorátust is beleértve,
23 tanszéke volt. 1968-ban a Közlekedésmérnöki Karra került át a jármű-
gépész szak és ott szervezték meg az anyagmozgatási szak oktatását. Mindez
4 tanszéknek a Közlekedésmérnöki Karhoz való csatolásával járt. Az Ipari
Üzemgazdaságtan Tanszéket a központi tanszékekhez, az Idegen nyelvi Lek-
torátust pedig a Nyelvi Intézethez csatolták. Ennek következtében a Kar tan-
székeinek száma 17-re csökkent. Hosszabb időnekkell eltelnie ahhoz, hogy
ezen intézkedésről objektív véleményt lehessen kialakítani.

Csak terjedelmes kötetben lehetne áttekintést adni arról a hatalmas szel-
lemi kincsről, amelyet az elmúlt 10) évben Karunk tanárai és oktatói tudo-
mányos és irodalmi munkásságuk révén létrehoztak. Örömmel állapíthatjuk
meg, hogy ez a tudományos munkásság a felszabadulás után is töretlenül
folytatódott annak ellenére, hogy számos laboratóriumot romjaiból kellett
újjáépíteni, egyes tanszékeket újabb laboratóriumokkal ellátni. Oktatóink
jelentős oktatási megterhelés mellett is szépen fejlődő tudományos munkás-
ságot végeztek. Tanszékeink kutatási eredményeiket nagy sikerrel tudják a
gyakorlatba átültetni és számos tanszékünkön tudományos iskolák alakultak
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ki. Karunkon folyó tudományos kutatásban 7 tanszéken akadémiai állo-
mányba tartozó tudományos munkatársak is részt vesznek. Karunkon 2 aka-
démiai rendes tag, 2 akadémiai levelező tag, 7 tudományok doktora, 51 tudo-
mányok kandidátusa, 40 egyetemi doktor dolgozik, 5 oktatónk Kossuth-díj,
illetve Állami díj kitüntetésben részesült. A kari tanszékek könyvtári állo-
mánya mintegy 87 000 kötetből áll.

A felszabadulás után Egyetemünk és Karunk a múlt hagyományait meg-őrizve és továbbfejlesztve megújult. Ezt szocialista forradalmunk eredmé-
nyeinek köszönhetjük, mely hatalmas gépipart teremtve Karunk továbbfejlő-
désének is biztos alapot adott. Bár örömmelés büszkeséggel tekintünk vissza
eredményeinkre, nem hallgathatjuk el, hogy a technika rohamos fejlődé-
sének időszakában Karunk továbbfejlesztésére is nagy szükség van. Most
állítjuk össze Karunk távlati fejlesztési tervezetét, amelynek fontosabb cél-
jai a következők: a szétszórtan elhelyezkedő kari tanszékek nagyobb kon-
centrációjának megvalósítása, a Mechanikai Technológiai és Anyagszerke-
zettani Intézet felállítása, és az ehhez szükséges épület felépítése. Gépszer-
kezettani Intézet felállítása és megfelelő laboratóriummal való ellátása,
második Kalorikus Laboratórium kiépítése és ezzel párhuzamosan Kalorikus
Intézet létesítése, Épületgépészeti Laboratórium létesítése, Irányítástechnikai
Laboratórium létrehozása, Akusztikai Laboratórium építése más karokkal kö-
zösen, számítástechnikai berendezéseink fejlesztése, a hallgatók részére
állandó rajztermek biztosítása, a technikai személyzet létszámának növe.
lése stb.

Mindez valószínűség szerint egy új nagyszabású gépészkari épület felépí-
tésével válhat valósággá. Hisszük és reméljük, hogy terveink nemcsak papí-.ron maradnak, és azokat lépésről lépésre valóra válthatjuk. Különösen akkor,
ha nemcsak a kormányzat, hanem az ipar is támogatni fog ezekben a törek-
vésekben.

A Kar történetének e rövid .és hézagos felvázolása is érzékelteti, hogy küz-
delmes évszázad áll Karunk mögött. A felszabadulásig csak szűk körök érez-
ték át a technikai tudományok oktatásának jelentőségét, ezért hosszú évtize-
deken át tartó küzdelemre volt szükség a mérnökképzés fejlesztése érdeké-
ben. E sanyarú viszonyok között is Egyetemünk és Karunk képes volt kiter-
melni azokat a nagy műveltségű, széles látókörű, a haladás vívmányait ha-
zánkban is meghonosítani és a nemzeti fejlődés szolgálatába állítani kívánó,
a tudományokat önállóan fejleszteni képes kiváló szakembereket, akik a ha-
ladás zászlóvivői voltak nemzedékeken át. Ez elsősorban annak a tudomá-
nyos szellemnek és emelkedett felfogásnak köszönhető, mely Egyetemünk
falai között mindig uralkodott. Ennek volt köszönhető, hogy Egyetemünk által
kiképzett mérnökök hazánk életében, annak felvirágoztatásában olyan sok
érdemet szereztek.

Az ipari forradalom megváltoztatta a világot. Felszabadította az emberi-
séget a tér és idő korlátai alól. Megteremtette az emberiség szebb és jobb
életét. Alapot adott a kultúra magas színvonalra való fejlesztéséhez. Nap-
jainkban újabb ipari forradalmat élünk át, azonban még mindig nem mond-
hatjuk azt, hogy az emberiség megtalálta volna a technikához való helyes
viszonyát. Még mindig elsikkad a köztudatban az, hogy ezen a modern éle-
tet döntően meghatározó területen való munkálkodásnak mi a jelentősége.
A történelemírás sem szentel ennek kellő figyelmet, annak ellenére, hogy az
ipari forradalommal beköszöntött gépkorszak 100 év alatt több termelőerőt
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hozott létre, mint az addigi összes nemzedékek együttvéve. Többek között
ezért volt Karunk története küzdelmekkel és nehézségekkel teljes.

Bízzunk benne, hogy Karunk második évszázada meghozza azt a megértést
és megbecsülést, amely a technikai tudományokat ápoló és fejlesztő intéz-
ményeket és azok kiváló tudósait méltán megilleti. Legyen Karunk továbbra
is a gépészmérnöki tudományok fellegvára, műszaki kultúránk őre. Lobog-
jon benne a műszaki tudomány messze világító fáklyája. Legyen oktatója,
nevelője sok kiváló alkotó nemzedéknek, erős pillére államunknak, büszke-
sége népünknek.



A SZÁZ ÉVES ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR TÖRTÉNETE

Tisztelt Ülésszak, kedves Vendégeink!

Engedjék meg, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem 100 éves fennállását
most ünneplő Építészmérnöki Kar nevében és megbízásából annak dékánja-
ként — megemlékezzek a magyarországi építészképzésről: beszámoljak múlt-
járól, beszéljek jelenéről és felvázoljam jövőjét, tervbe vett továbbfejlődésé-
nek útját.

Természetesen csak nagyon röviden, csupán a legfontosabb mozzanatokra,
a legjelentősebb lépésekre és eredményekre, a legújabb és legmerészebb
elképzelések felvetésére szorítkozva.

Hazánkban az egyetemi szintű és szervezett építészképzés 100 éve (azaz
1871-ben) indult meg, az autonómiával akkor felruházott és újjászervezett
Kir. József Műegyetemen.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az építészképzés csupán akkor kezdő-
dik, hiszen a Pozsony melletti szempci kollégiumban már a XVIII. század
harmadik negyedében tanítottak építészetet és neveltek építészeket.

Az intézetben (a Collegium Oeconomicumban) ugyanis a könyvelés, a gaz-
daságtan, a földméréstan, a térképkészítés, a geometria és mechanika taní-
tása mellett nagy súlyt fektettek a polgári építészet oktatására is (ennek ke-
retében az épület egyes részeit és szerkezeteit, valamint perspektívát tanítot-

A úgyhogy a harmadéves növendékek már nagyobb épületeket is tervez-
tek. :

A szempci kollégium 1776-os leégése után az intézetet áthelyezték Tatára,
ahol az nem tudott gyökeret verni és sajnos hamar elhalt. De az a szükség-
let, az igény, amely létrehozásához vezetett, egyre erősödött, fokozódott. Ezért
a Budai Tudomány Egyetem Tanácsa (1780-ban) azt javasolta, hogy az Egye-
tem keretén belül indítsanak mérnöki tanfolyamot.

Az 1782-ben megismételt kérésre válaszul II. József császár még az év-
ben (azaz 1782. szeptember 19-én) kiadta a mérnöki intézet (Institutum Geo-
metricum Hidrotechnikum) szervezeti szabályzatát.

Zelovich Kornél (a József Nádor Műegyetem 1921—23. évi rektora) ezért
jogos büszkeséggel állapította meg a , Magy.

—
Kir. József Műegyetem és a

hazai felső technikai oktatás" című könyvében: , Ilyenmódon 1782-től kezdve
a mérnökök kiképzése nálunk főiskolán történt, e tekintetben tehát megelőz-
tük az egész világot és 12 évvel megelőztük a franciákat, akik 1794-ben az
École Politechnigue alapításával tették lehetővé a mérnökök főiskolai kép-
zését." :

;

E megállapítás ugyan helyes, de az építészképzés vonatkozásában eltúl-
zott, mert bár az Intézetnek voltak nagynevű tanárai és növendékei, de okta-
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tói között nem volt építész és így az építészképzés szempontjából nem is vál-
totta, de nem is válthatta be a hozzáfűzött reményeket.

Az intézet felállítása a mérnökképzés gondját csak átmenetileg enyhítette,
mert a tudományegyetem keretei között tananyaga és oktatási rendszere gyor-
san elavult és az építés mesterségének oktatása jóformán megszűnt.

Ez az oka annak, hogy a technikai főiskola ügyével mind többen és mind
többet kezdenek foglalkozni, s még az az 1832/36-os pozsonyi országgyűlés
napirendjére is felkerült.

Az 1836-ban megszavazott törvényjavaslat ,, közóhajtásnak" minősítette a
műegyetemi intézet létrehozását.

Vállas Antal a mérnöki intézet egyik tanára (1841-ben)a felállítandó ma-
gyar műegyetemről írva külföldi példákat ismertet és kidolgozza a hazai mű-
egyetem tantervét, költségvetését.

Az 1844-es királyi jóváhagyás után 1846-ban megnyílt az új főiskola. Egye-
lőre nagyon szerény keretek között működött és helyzete csak akkor javult,
amikor (1850-ben) a tudományegyetemhez tartozó műszaki intézetet is hozzá-
csatolták.

A szabadságharc leverése e tekintetben is természetesen csak bajt okozott,
és Stoczek József az egyetem első rektora (1872-ben) az eltelt időszakot,
amelyben építészképzés tulajdonképpen még nem is folyt (hiszen csak két
tantárgy utal építészeti ismeretekre) joggal ,  provizórikusnak"" nevezte. -

A József Ipartanodának József Politechnikummá, azaz tényleges egye-
temmé válásának időpontját az 1856. IX. 30-án kelt , legfelső elhatározás"
adta meg.

A hazai építészoktatás ezekből a nagyon szerény keretekből nőtt ki, alap-
jait Schnédár János, az első építész professzora vetette meg.

Jelentős változást hozott Stoczek József politechnikumi igazgatói kineve-
zése. Ez a széles látókörű kiváló szakember ugyanis a tanári karral együtt
szívós harcba kezdett az oktatás korszerűsítéséért, a szükséges anyagi esz-
közök előteremtéséért.

Ennek eredménye a technikai osztályon belül három önálló csoport kiala-
kulása, azaz a mérnökök, a gépészek és a vegyészek képzésének szétválasz-
tása.

1863-tól kezdve már külön jelenik meg a mérnökök órarendje, s ebben
nemsokára nagyobb terület és óraszám jut az építészet oktatására is.

Az 1870/71-es órarend (a politechnikum fennállása óta először) a mérnöki
szakosztályon belül már külön építészeti tanfolyamot hirdet meg.

Ez idő tájt a József Műegyetem helyzete kezdett megszilárdulni, a tanszé-
kek és a hallgatók száma megháromszorozódik.

Ennek az időszaknak két súlyos gondja — az egyik: nincs aki mérnöki okle-
velet állítson ki, mert ezt a jogát a tudományegyetem elvesztette, de a poli-
technikum még nem kapta meg, a másik: az elhelyezkedés nagy nehézsége,
mert a lehetőség nem tart lépést a szükséglettel (csak halkan mondom, hogy
ebből a betegségből még ma sem tudtunk teljesen kigyógyulni).

Az új szervezeti szabályzat, amely Eötvös József kultuszminiszter nevéhez
fűződik (1871-ben) a József Műegyetemnek már azonos jogokat biztosít a
tudományegyetemével.

A Műegyetem 1872/73-ban új épületbe, végül 1882-ben végleges épületbe
költözik (a Steindl Imre-féle Múzeum körúti épületbe).
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1872—82 között külön-építészeti osztály nem működött főként az építész-
hallgatók rendkívül kis száma (mindössze 8 fő) következtében.

Abban a két évtizedben ugyanis — a mérnöki intézet megszüntetésétől
egészen 1871-ig — amely alatt Magyarországon nem állítottak ki mérnöki
oklevelet, aki komoly képzettsége akart szerezni, az valamelyik nyugati egye-
temre iratkozott be és ennek a szemléletnek megváltoztatásához sajnos év-
tizedekre volt szükség. Ezért az építészhallgatók létszáma csak a nyolcvanas
évek közepére érte el az ötven főt.

Az első időszak nehézségét a tantervek is jól tükrözik és meg is mutatják,
hogy az építésznevelés ez időszakban nem állt, de nem is állhatott olyan
színvonalon, hogy a tanulni vágyókat itthon tartsa.

A fentiek és az egyéb kedvezőtlen körülmények ellenére azért minden év
hozott valami előrelépést az oktatásban.

Ezek:

a tervezési tárgyak átszervezése (1876—77-ben),
a műszaki természettan bevezetése (1877—78-ban),
a szigorlatok bevezetése (1878—79-ben),
az új szervezeti szabályzat kibocsátása (1882-ben).
Ez utóbbi különösen jelentős lépésnek bizonyult, mert a kiadott tanterv

követését kötelezővé tette, s így véget vetett a rosszértelmezésű , teljes" tan-
szabadságnak.

1882-ben az addig az egyetemes osztályhoz tartozó előkészítő tárgyak ok-
tatása átment az egyes szakosztályok első éveinek tananyagába.

Ez nem hozott lényeges változást az építészeti szakosztály munkájában, de
megkezdődött az egyes tárgyak területének, az egyes tanszékek működési
körének elhatárolása, következményeként az oktatás tervszerűbbé és differen-
ciáltabbá válása.

Ez időszakban emellett jelentős új erők is kapcsolódtak az oktatásba: Alpár
Ignác (1882), Nagy Virgil (1884), Pecz Samu (1883), Rauscher Lajos (1884).

Az építészeti szakosztály fejlődése annyira szembetűnővévált, hogy Kriesch
János rektor székfoglalójában (1885-ben) már közeli teljes önállóságra céloz.

A különválás azonban sajnos nem következett be és a mérnökökkel való
együttélés lassan hagyományossá vált, holott a hallgatók létszáma az 1885/
86-os év 53 főjéről az 1898/99. évre 168-ra nőtt és ehhez a létszámhoz már
joggal szervezeti önállóság is tartozott volna.

A fejlődés, ha lassú is, de nem állt meg, két új tanszéket állítottak fel
(1886—87-ben) s ezzel az építész tanszékek száma már hatra nőtt. Kinevez-
ték nyilvános rendes tanárrá Pecz Samut és Czinger Győzőt.

Ennek az időszaknak tanterve azt mutatja, hogy — figyelembe véve a kar
historizáló építészeti jellegét — eléggé reális és helyes arányok alakultak ki
a mesterség különböző fajtájú ismeretei között (ennek igazolására, a harma-
dik évben a heti 42 órából 22-t a műszaki tudományokra, 6 órát pedig ter-
vezésre, míg a negyedik évben a heti 40 órából 14 órát tervezésre, 5 órát
műszaki tudományokra, 16 órát történeti, rajz ismeretekre, 5-öt pedig a ki-
egészítő tudományokra fordítottak.

A 90-es években bukkannak fel azoknak a professzoroknak a nevei, akikkel
már én is találkoztam a több, mint 40 évvel ezelőtt kezdődött tanulmányaim
során. Czakó Adolf, Sándy Gyula, Hültl Dezső és Nagy Károly kerülnek be ez
időszakban oktatóként. Ekkor készül el a Múzeum körúti 2 emeletes építész
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pavilon, ami jelentősen megjavítja a munkakörülményeket és így a képzés,
nevelés hatásfokát is.

Elemezve az 1887-es reformot követő évtized oktatását a következők álla-
píthatók meg:

Előrelépés, hogy az oktatás szakmaibbá vált, hátralépés, hogy ezt a mű-
szaki és művészi oldal addig meglevő egyensúlyának megbontása árán érték
el. Ez következményeiben évtizedekig káros az építészképzésre, mert döntően
előtérbe helyezi az ún. , művészi" tervezéshez szükséges rajztechnikai kész-
séget és formaismeretet.

Ez az egyetemi állásfoglalás tudatos, mondhatni hivatalos. Hauszmann
Alajos 1903-as rektori székfoglalója ezt meggyőzően igazolja. Ebben ugyaniselvetette a , modern társadalom modern művészetet kíván" elvet és a hazai új
építészeti törekvésekre célozva kijelentette, hogy ,, a szecessziónak nincs ná-
lunk talaja, ez perverz fantázia szüleménye, jóízlést sértő kaotikus egyveleg".Tehát maradarégi, a historizáló építészet oktatása és az egészen a Tanács-
köztársaság idejéig tart.

Az oktatás tartósan megállapodott, erősen hagyományőrző jellegéből ter-mészetszerűen következik, hogy az oktatásban tulajdonképpen csak a sze-
mélycserék hoznak — sajnos a szemléletet és módszert nem érintő — némi
kis változást.

Emellett megállapítható, hogy a hazai építészképzés színvonala ebben a
periódusban sem maradt azonban el a korabeli nyugati intézményekéhez
képest, s ha túl merev szemlélete következtében meg is reked az eklektiká-
nál, mégis általában megadta a szakma korszerű műveléséhez szükségesel-méleti és gyakorlati ismereteket.

Ezt egyébként hallgatói létszámának meredek emelkedése is igazolja, hi-
szen az 1919/20-ra meghaladja a 400főt.

Az általános létszámemelkedés a Műegyetemen óriási elhelyezési gondo-
kat okozott. A nyomasztó helyzet a végleges megoldás megteremtését pa-rancsoló szükséggé tette. :

Wartha Vince rektor 1898-ban be is jelentette, hogy az új József Mű-
egyetem a Lágymányoson (jelenlegi helyén) épül majd fel és Cziegler Győző,
Hauszmann Alajos és Pecz Samu professzorok tervei alapján felépült egye-
tem zárókövének ünnepélyes letételére 1910. V. 25-én sor is került.

Az építészképzés erőteljesebb fejlődését gátló akadályokat a Tanácsköz-
társaság — s ez nagy érdeme — távolította el. Ekkor ugyanis olyan refor-
mokat vezettek be, indítottak el, amelyek serkentő hatása a Tanácsköztár-
saság korai bukásával sem tűnik el.

Erről — tekintettel jelentőségére — úgy érzem legalábbis — kissé bővebben
kell szólnom:

Az Egyetem építésztanárainak tervezete alapján 1919. március 1-én Möl-
ler István professzor részletes reformjavaslatot terjesztett elő, amelyet az
egyetemi elfogadás után a Közoktatásügyi Népbiztosság is jóváhagyott.

A javaslat 2 fő pontja volt:

a) művészi továbbképző évfolyam felállítása,
b) a fejlesztéshez szükséges szervezeti változások, az új tantárgyak és új

tanszékek létrehozása.
Az a) alatti régi probléma megoldását célozta a legteheségesebb hall-

gatók továbbképzésére kötelező tárgyakkal (tervezés, művészi megoldást kí-
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vánó építészeti tervezés, az építészettel kapcsolatos társművészeti tervezés,
és iparművészeti tervezés) és ezek kiegészítésére szabadon választható elő-
adásokkal (belső térművészet, modern építészeti problémák, külső térművé-
szet, kertépítészet, a lakás és berendezése stb. témakörből).

A javaslat e része vitatható, mert az első négy évet tulajdonképpen elő-
készítő tanulmánnyá degradálta.

Jóval nagyobb jelentőségű azonban a reform második része, amely új
tanszékek felállítására tett konkrét javaslatot. Ezt helyesen ismerte fel a
Közoktatásügyi Népbiztosság is, mert már 1919. április 15-én hat új tanszék
szervezését rendelte el és azok élére hat új nyilvános rendes tanárt nevez-

tek ki, éspedig:
a Városépítési és Tervezési Tanszékre: Lessner Manót,
az Ipari- és Gazdasági Tanszékre: Málnai Bélát,
az I, Tervezési Tanszékre: Pogány Móricot,
a II. Tervezési Tanszékre: Hikisch Rezsőt,
a Lakberendezési és Belső Dekorációs Tanszékre: Kozma Lajost,
a Művészettörténeti Tanszékre: Éber Lászlót,

azaz a modern építészet és művészet hazai úttörőit.
A Tanácsköztársaság rövid időszaka csak a fejlesztés helyes tendenciáit

indította el, teljes bevezetését már nem hozhatta meg és szomorú igazság
az, hogy tulajdonképpen csaknem 30 év kellett annak kivívásához, amihez
a Tanácsköztársaság idején pár hét is elégnek bizonyult.

A 20-as években az építészoktatásban merev és konzervatív szemlélet
uralkodik s ezen az új tanárok egy részének (Wülder Gyulának, Nagy Ká-
rolynak, Sváb Gyulának és Warga Lászlónak) kinevezése sem sokat változ-
tatott. Az 1928-ban nyilvános rendes tanárrá kinevezett Kotsis Iván profesz-
szorsága azonban már valóban új tananyag és módszer bevezetését jelenti,
vele hatol be az építészkarra — nem kis közegellenállásba ütközve — a mo-
dern építészet és a korszerű építészoktatás.

Erről a korról már személyes élményeim vannak; hiszen 1928—32 között,
mint hallgató, magam is ebben az építészképzésben részesültem.

Emlékezésem szerint az oktatást ez időszakban egyrészt túlsok tradíció,
a merev formák uralma, a rideg légkör, másrészt a rengeteg (heti 42—44
óra) munka, a nagyon sok avult ismeret és építészeti maradiság jellemezte.

Ez volt lényegében a tanárok többségének meggyőződéséből kialakult hi-
vatalos álláspont, folytatása a szecesszió elleni historizáló szemléletnek, csak
azt Hauszmann képviselte, míg a modern építészet ellenit Hültl hirdette
meg.

Az építészképzés ez időszakában számottevő előrehaladást idézett elő az
1930-ban Budapesten megtartott és az oktatás kérdéseit megvitató nemzet-
közi építészkongresszus.

Ennek eredményeként Hültl Dezső már 1931-ben bejelentette ,, . . . a mű-öt tárgyak rovására nagyobb óraszámot juttatunk a tervezési gyakor-
öndk , . 3.

Ez a lépés tényleg nagyon fontos volt, hiszen elvben és gyakorlatban is
az eklektikus szemlélettel való szakítást jelentette. :

Sajnos ezután az oktatási anyag és módszer állandósul és csak a máso-
dik világháború utáni felszabadulás és nagy társadalmi átalakulás formálja
át, változtatja meg.
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Ezt az állandósultnak tekinthető szakaszt — amelyet a továbbfejlődés meg-értéséhez ismerni kell — az alábbiak jellemezték:
az építészet szemlélet konzervatív,
a tárgycsoportok közül a tervezésé a legnagyobb óraszám,
az épületszerkezetek oktatására nagy súlyt helyeznek,
a tartószerkezeti vonal — bár óraszáma kicsit csökken — igen erős, közben
a tanári kar jelentős része kicserélődik.
1945-tel, illetve 1948-cal az építészetoktatás történetének merőben új —

és a korábbitól minőségileg különböző — szakasza kezdődött el. :

E szakaszt a nagyjelentőségű átalakulások egész sora és a sokféle, egy-
részt szervezeti, személyi és tárgyi, másrészt tananyagi és módszertani vál-
tozás jellemezte.

Az átalakulás módja és mértéke, jellege, pergése, elválaszthatatlanul
kapcsolódott a társadalmi átalakuláshoz, az abból adódó új szemlélethez,

: megváltozott lehetőségekhez, az egyre növekvő és összetettebb feladatok-
oz.

A háború óriási pusztítása, a rendkívüli mértékű károk lehető leggyorsabb
felszámolására irányuló — egyidejűleg természetes és szükségszerű — tö-
rekvés, a hatalmas arányú társadalmi fejlődés, a nagyléptékű és lélegzetű
iparosítása és ezen belül az építőipar teljes strukturális átalakulása nyilván-
valóan és alapvetően befolyásolta az egész építészet, építés ügyét, megvál-
toztatta az építőipar helyzetét, roppant mértékben megnövelte feladatait,
teljesen átformálta szervezetét, alapvetően módosította szakember igényét,
tehát így — közvetlenül és közvetve — erőteljesen hatott az építészkép-
zésre is.

Természetes tehát, hogy Egyetemünkön is felmerült a kérdés, hogy az
átalakult világban, a megváltozott körülmények között: mit, hogyan, milyen
szemlélettel, milyen célzattal és kik oktassanak.

Ezért magától értetődően már 1948-ban felmerült az oktatás megreformá-
lásának gondolata, sőt 1950-ben már a második reform bevezetésére is sor
került, és az is nyilvánvaló, hogy az oktatás szemléleti, feladati és módszer-
tani változása új intézmények létrehozásával, új tanszékek szervezésével, új
szakemberek sorának bevonásával járt, hiszen ezt a megváltozott feladatok
végrehajtásának és az új tudományterületek művelésének szüksége, a szak-
mai szemlélet változása, az oktatási létszám alakulása, a nyugalomba vo-
nuló vezető oktatók pótlása egyaránt elkerülhetetlenné tette.

Igy került felállításra: az Ipari Épületek Tervezése Tanszék (nyilvánvaló ösz-
szefüggésben az iparosítás és az iparfejlesztés politikájával), az Építésszer-
vezés és az Építésgépesítés Tanszéke, (logikus kapcsolatban az állami épí-
tőipar létrehozásával és az építés technikájának és módszerének gyors, lé-
nyegi változásával), az Épületgépészeti Tanszék (az építészeten belül egyre.nagyobb jelentőségű fűtési, hűtési, szellőzési, víz, gáz és csatornázási stb.
berendezések oktatására).

Így vált szükségszerűvé: az építészelmélet és történet oktatásának marxista
szemléletű kimunkálása, a szerkezeti tananyag és mesterségi ismeretek kor-
szerűsítése, a településtervezés és a városépítés tudományának kimunkálása.

Így lép be kívülről az oktatásba vezető oktatóként, nagyjából időrendi sor-
rendben: Major Máté, Gábor László, Perényi Imre, Rados Kornél, Pogány
Frigyes, Kardos Andor, Gerendás István, Gádoros Lajos.
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A növekedés, a fejlődés és az átalakulás vonala azonban nem töretlen,
nem ellentmondásmentes.

Ez részben az építészeti szemlélet és alkotási módszer radikális megvál-
tozásából adódott (hiszen a hagyományosra szelidített modern építészet he-
lyébe kezdetben a teljesen modern, majd a hagyományokhoz visszanyúló,
archaizáló és eklektikus, végül a mai értelemben korszerűhöz, sőt gyakran
divatoshoz is felzárkózó került), részben az építőipar körülményeinek, lehe-
tőségeinek, felszereltségének, következésképpen alkotási és munkamódsze-
reinek átalakulásából keletkezett (hiszen a kevés szakemberrel és a jófor-
mán teljesen gépek nélkül dolgozó kézműipar helyébe az egyre inkább gé-
pesített és iparosított építés kerül), részben az iparpolitika és ezen belül az
építési szakmapolitika szükségszerű módosulásából jött létre (hiszen az egy-
re növekvő feladatok, az egyenetlen fejlődésből adódó gondok, a munkaerő
hiánya ezek állandó formálódását hozták magukkal), és az is világos, hogy
hatására az építészképzés, azaz az egyetemi oktatás is erőteljesen és gyak-
ran változik.

Az kezdetben szerkezeti irányba tolódik el, az ezt követő időszakban az
egyik vonalon erősen művészi, míg a másikon kivitelezési jelleget ölt, majd
visszatér a — helyesnek bizonyult — tudományterületi arányokhoz, hosszú és
éles viták, gyakori tervmódosítások és egymást sűrűn követő reformok sora
után, az évi 500 és 1700 között ingadozó hallgatói — és azt csak bizonyos ké-
séssel és mértékkel követő — oktatói létszám mellett éri el tényleges egyen-
súlyi helyzetét, méghozzá — a sokféle szakmai gyakorlatra egyaránt egyen-
rangúan felkészítő — ún. egységes építészmérnökképzés alapján.

Ennek a nem egyszerű és nem is teljesen egyenes útnak részletezésére és
magyarázataként:

Az oktatás formálódásának folyamata:
a) egyetemi szervezési kérdéseket is felvetett, hiszen a BME-ből 1951-ben

kivált az építészmérnöki és az általános mérnöki kar, azaz létrejött
— majd a közlekedési karral kibővült — az Építőipari Egyetem, végül
16 évi különélés után, 1967-ben a három kar visszatért a BME-be,

b) tanszékek szervezésével és összevonásával, azok profiljának részleges
változásával, emellett kis laboratóriumok létesítésével járt,
(az építészettörténeti tanszékek és a középülettervezési tanszékek egye-
sítése a szemlélet egységesítése céljából, — a kiviteli tanszékek egye-
sítése a tudományterület egységesítése érdekében, — az épületszer-
kezeti, épületgépészeti és a tartószerkezeti kis laboratóriumok létreho-
zása a korszerű szerkezettervezés és kutatás jegyében),

c) az oktatók személyi összetételének és létszámának is jelentős megvál-
tozását idézte elő, részben a nevelés ügyének erőteljes előtérbe kerü-
lése következtében, részbe a nagyon jelentős hallgatói létszámnöve-
kedés hatására, részben az egyes tudományterületek jelentőségének
és arányának megváltozása eredményeként.

d) a tananyag többszöri, sőt folyamatos kiigazítását követelte meg és ez
nagyon hasznos melléktermékként — a komoly nemzetközi tekintélyt
szerző hazai szak- és tankönyvirodalom megteremtéséhez vezetett, hi-
szen építészetelméleti és történeti, városépítészeti, szerkezettervezési,
épületszerkezeti, tartószerkezeti könyvek egész sora jelent meg.

e) Az oktatás munkájában — mivel a nevelés ügye egyre nagyobb szerep-
hez jut — is új módszerek kimunkálását követelte meg, hiszen ember-
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közelségű közvetlen oktatási módszert igényelt, így került sor először a
tankör bontású, majd kiscsoportos oktatás bevezetésére.

f) A tanítás feladatát elválaszthatatlanul összekapcsolta a kutató- és tu-
dományos munkával, később az ipari gyakorlattal, hiszen valóságszagú
oktatás, életrenevelés enélkül elképzelhetetlen.

A dolgok természetes rendje folytán az egyensúlyi állapot azonban nem
tarthatott és nem is tartott sokáig, hiszen a tudomány és technika rendkí-
vüli ütemű fejlődése, az ismeretanyag rohamos bővülése és gyors elörege-
dése, az építészet-építés ügyének egyre növekvő fontossága, az építőipar
átalakulása és dinamikus előrehaladása, a felsőoktatás területén világszerte
megmutatkozó új törekvések, az új utak és módszerek keresését nálunk is
halaszthatatlanná tette.

Így merült fel nálunk — méghozzá részben az ipar (értve alatta az ÉVM-et)
konkrét igénye alapján — és még 1968-ban, az egységes építészmérnökkép-
zés gondolatának felülvizsgálatára épülő új építészképzési koncepció kidol-
gozásának szüksége.

i

Ez az új és még 1968 májusában elkészült tervezet — a problémakör ala-
pos elemzése után — az alábbi elvekből indult ki:

a) az oktatás bizonyosfokú differenciálására van szükség — a jelenlegi
szemléleti alapok lényegének megtartása mellett — méghozzá olyanra,
amely a képzés egységes jellegét még nem fenyegeti, de ugyanakkor
módot ad arra, hogy a hallgató mestersége egy-egy szűkebb területé-
nek problematikájában valóban elmélyülhessen, mivel az építészet tel-
jes ismeretanyagának elsajátítása ma már szinte lehetetlen, mivel ez
a tananyag egészségesebb tagolásához és a hallgatók bizonyosfokú
tehermentesítéséhezis vezet;

b) ami azt jelenti, hogy az Építészmérnöki Karon belül be kell vezetni —

a hajlamra és rátermettségre támaszkodó, a szakma fő tudományte-
rületeihez igazodó — ágazati képzést, azaz fel kell adni a mindenre-
tanítás elvét és módszerét, mert az veszélyezteti, sőt esetleg lehetet-
lenné teszi az igazi elmélyülést, mert ezáltal az oktatási idő egy részét
— különösen pedig a mindenretanítás elvének feladásából származó
jelentős időnyereséget — az elmélyülés módszerének elsajásítására, fő-
ként pedig sajátos ismeretanyag megszerzésére lehet fordítani;

c) e sajátos tananyag terjedelme azonban nem haladhatja meg az ösz-
szes ismeret aránylag kis (kb. 10) százalékát, hogy az egyetemet el-
végző hallgatók munkájukat — bizonyos gyakorlat megszerzése után —

az építészet bármelyik szakterületén jól végezhessék, de annyi sajátos
ismeretet is kell nyújtani, hogy azok később munkakörük jellege, vagyAlá alapján — bármelyik szakterület specialistájává válhas-
sanak;

d) mert csak így érhető el az építész sajátos feladatához igazodó
képzési cél, azaz csak így érhető el, hogy az építész feladatát — ami
mesterséges természet, térbeli rend, emberi jellegűvé formált környe-
zet megteremtése az emberi társadalom és a benne élők számára —

jól, megfelelő áttekintés birtokában végezhesse el, hogy munkájában
képessé váljék az állandóan és egyre gyorsabban felé áramló nagyon
sokféle információ értékelésére, súlyozására, koordinálására és össze-
gezésére,
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hogy szakmai ismeretei alapján a megoldás keresésekor alkalmas le-
gyen arra, hogy az esetek legtöbbjében adódó rengetegféle lehető-
ségből az építészetileg legszebbet, a műszakilag legértelmesebbet és
a gazdaságilag legokosabbat választhassa;

e) mert így könnyebben küszöbölhetők ki a tananyag felépítésének logi-
kai hibái, kerülhetők el annak belső ellentmondásai, csiszolhatók ki
részletei és finomíthatók ki közlési módszerei.

Az oktatás korszerűsítésének fentiekben felvázolt útja — meggyőződésem
szerint — még nagymértékben fejleszthető, pl. a részben egyéni tanulási
tantervek lehetőségének megadásával, új nagy hatásfokú ismeretközlési mó-
dok alkalmazásával, aritmizált oktatási időszakok segítségégvel, a közvet-
len érintkezés formájában nevelő, mentor funkciót betöltő szakember veze-
tés létrehozásával, a team rendszerű és atelierekbe szervezett munka meg-
valósításával.

A ránk váró feladat tehát világos, a megoldás útja azonban sokféle lehet,
és az optimális út kiválasztásához még nagyon soka tennivaló és a tanulni-
való, hiszen fel kell mérni az e területen mutatkozó próbálkozások eredmé-
nyeit, el kell kerülni kudarcaikat, végre kell hajtani kísérletek sorát, ki kell
értékelni azok tapasztalatait, végül, de nem utolsósorban le kell küzdeni a
merészen újtól való félelmet, a hagyományoshoz való túlzott ragaszkodást.

Engedelmükkel, ez volt a magyarországi építészképzés nagyon rövid törté-
nete, múltjának és jelenének ismertetése és talán egy kissé jövőjének fel-
vázolása is.
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A SZÁZ ÉVES VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR TÖRTÉNETE

Elnök Úr! Tisztelt Ünnepi ülés!
A kémia tanításának hagyományai Magyarországon igen régiek. A Sel-

meci Bányászati Akadémiának világviszonylatban úttörő szerepét a kémiai
laboratóriumi oktatás megteremtésében ma már a külföld is elismeri. Ké-
mia tanítás a tudományegyetemen is folyt 1769-től kezdve. Sőt a kémia ta-
nítása Műegyetemünkön is megelőzte a vegyészmérnöki kar alakulását, hi-
szen mára József Ipartanoda, amely ún. gazdászati, műtani és kereskedelmi
képzést adott, előadott kémiát és kémiai techológiát gyakorlatokkal. Leg-
régibb tanszékünk, az Általános Kémia, 25 évvel idősebb karunknál és a 7
legrégibb, 1846/47-ben felállított tanszék egyike.

Első professzora Nendtvich Károly volt. A műtani és gazdászati osztály
hallgatóinak adott elő , általános és műi vegytant" heti 5 órában gyakorla-
tokkal a második évfolyamon. Tanszéke kezdetben a pesti egyetem épüle-
tében, 1854-től a Várban az Országház u. 14. sz. alatt ma is létező házban
volt. Karunk második legöregebb tanszéke szintén megelőzte valamivel a
kar megalapítását. 1870-ben létesült a Vegyipar-Műtani Tanszék, mai ne-
vén a Kémiai Technológia, Wartha Vince vezetésével. Wartha egy későbbi
visszaemlékezéseiben írta intézetéről: ,Akkor beszereltettem a világítógázt

a várbeli régi épületbe. Ez valamikor klastrom lehetett, mert rengeteg vastag
falakkal bírt. A II. emeleten még másfél méter vastagok voltak a falak, a
földszinten már 21/4, m volt a fal úgy, hogy a gázmunkásoknak új szerszámo-
kat kellett szerezniök a falak átfúrására."

Az Ipartanoda első tanszékei között szerepelt még a Természetrajz és Áru-
ismeret Tanszék (professzorai: 1846-tól 1849-ig Mihálka Sándor, 1858-ig
Pauer Sándor, 1864-ig Kerner Antal). 1864-ben a tanszéket két részre osz-
tották, éspedig Növény-Állattan és Áruisme, valamint Ásvány- és Földtani
Tanszékre. Az elsőre Kriesch János, utóbbira Hoffmann Károly nyert kineve-
zést. Hoffmann 1868-ban a Földtani Intézetbe távozott. Utóda Wartha Vince
lett helyettes tanárként 1870-ig. Ekkor Krenner Józsefet nevezték ki. Ezek a
tanszékek később a vegyészmérnöki szakosztályhoz tartoztak.

A kiegyezés után gyorsan napirendre került a Műegyetem korszerűsítésé-
nek kérdése, 1870. áprilisban terjesztette be az akkori vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter, Eötvös József a József Műegyetem újjászervezése tárgyában a
parlamentelé a törvényjavaslatot. Eszerint a Műegyetem a többi egyetemek-
kel egyenrangúvá válik. Ot osztályra oszlik: mérnöki, építészmérnöki, gépész-
mérnöki, vegyészi és egyetemes szakosztályokra, amelyek élén dékán áll, az
addigi igazgatóból rektor lesz.

Az egyetemes szakosztály általános tárgyakat adott elő, s annak egy évét
eredetileg a technikai szakosztályok első éve előtt kellett elvégezni. Bizo-
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nyos tárgyakból letett vizsga -előfeltétele volt a továbbtanulásnak. A Mű-
egyetemen kötelező tanrend még akkor sem volt, tanszabadság uralkodott
a tárgyak választását és sorrendjét illetően, csupán a szigorlatok voltak elő-
írva. Az új szervezetet Ferenc József 1871. július 10-én hagyta jóvá és az az
1871/72. tanévben lépett életbe. Ugyanakkor elhatározták új Műegyetem
építését, addig is ideiglenesen áthelyezték Pestre az 1872/73. tanévtől kezdve
a Nagel-féle házba a Két Nyúl utca és a Csillag utca sarkán, amelyet
megfelelően átalakítottak. (A ház a IX., Gönczy Pál u. 3. szám alatt ma
is áll.) Szükséges megjegyezni, hogy a Műegyetem mégsem volt teljesen
egyenrangú az egyetemekkel, mert doktori címet nem adhatott. Ezt a jogot
csak 1901-ben nyerte el. Elég gyorsan bebizonyosodott továbbá, hogya tel-
jes tanszabadság a Műegyetemen nem lehetséges, hiszen a tárgyak egy-
másra épülnek. Ezért már 1874/75-től kezdve ajánlott, 1882-től kötelező tan-
rendeket írt elő Egyetemünk.

Vajon volt-e Magyarországnak akkor olyan , technikai vegyész" szükség-
lete, amely indokolta a vegyészeti szakosztály felállítását? Magyarország
vegyipara nem volt fejlett, 500 fős munkáslétszámú vegyipari nagyüzem 1870-
ben csupán egy volt. A többi kisüzem volt. A gázgyártás ugyan sok város-
ban megindult már, de egyéb említésreméltó nem igen volt. A kiegyezéssel
megvalósult vámunió pedig nehezítette a vegyipar kibontakozását, hiszen
szabaddá tette a piacot a fejlettebb osztrák és cseh vegyipar termékei előtt.
A vegyiparnak tehát aligha volt túl sok vegyészre szüksége. A nehéziparnak,
a vasútnak, a megalakuló vegyvizsgáló intézményeknek volt bizonyos vegyész
felvevőképessége, elsősorban analitikusokban, de a két tudományegyetem a
maga vegyészképzésével ezt valószínűleg ki tudta elégíteni. A mezőgazda-
sági kémiai ipar inkább jöhetett számba, hiszen a cukorgyártás, a keményí-
tőipar, a falepárlás stb. nemzetközi viszonylatban is jelentős volt; utóbbi má-
sodik helyen állt a világban. A vámunió ezen iparra kedvezően hatott; ter-
mékeinek nagy és verseny elől védett piacot biztosított a monarchián belül.
A századfordulón már biztatóbb volt a vegyipar képe. A nyolcvanas években
indult meg a kőolajfinomítás hazánkban, s lett csakhamar jelentős ténye-
zővé. A szervetlen kémiai nagyiparban számos kénsav és foszfát műtrágya-
gyár alakult a század végén. Világcégek is alapítottak vegyi gyárat, így $ol-
vayék szódagyárakat, Nobelék dinamitgyárat. A gumigyártás 1890-ben vette
kezdetét. A XX. század első évtizede a magyar gyógyszeriparnak is kezdete.
1898-ban a tulajdonképpeni vegyipar az egész ipari termelés 7,22/5-át, a
munkáslétszámnak 4,62/5-át (13 000) és az összes — lóerőben kifejezett —

gépparknak 39/4-át jelentette. A malomipar nélkül számított mezőgazdasági
ipar pedig a munkáslétszám 220/;-át, a lóerőszám 8,79/5-át képviselte..A
vegyipari üzemek száma 1913-ra 182-ről 367-re, a munkáslétszám 22 000-re
nőtt, vagyis megduplázódott, százalékos aránya azonban nagyjából a ko-
rábbinak felelt meg (7,6, ill. 5,29/4).

A vegyipar nagyobbik része külföldi tőke tulajdonában volt .Századunk
elejének napi- és szaksajtójában gyakori panaszokat olvashatunk a magyar
vegyészmérnökök részéről, hogy nehéz elhelyezkedniök, mert a vállalatok
előnyben részesítik az idegen vegyészeket, s megismétlődik a követelés, kö-
telezzék a magyarországi gyárakat magyar vegyészek alkalmazására.

A vegyészi szakosztály létesítése tehát igen jól átgondolt, előremutató in-
tézkedésvolt.

Létrejötte elsősorban Wartha Vince érdeme, aki korán meglátta az elmé-
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leti képzés fontosságát és állást foglalt mindenféle szűk látókörű prakticista
kiképzés ellen, írván ,Az elvont tudomány teszi alapját a tisztán műszaki
tudományoknak. Ő az, ki lelket lehel a holt tömegbe. Tudományosalap nél-

kül ipar sem létezhetik és maga a föld is csak a tudomány varázsvesszejé-
nek érintésére szolgáltatja ki kincseit. Bár sokat halljuk, mégpedig irányadó
körökben is, hogy a műszaki iskola túlnyomóan gyakorlati irányt kövessen,
halljuk a mesét az arany praxisról és a szürke teóriáról, de ne hallgassunk
rá, mert ez a legtöbb esetben olyanoktól származik, kiknek sem az elmélet-
ről, sem a gyakorlatról helyes fogalmuk nincsen. Az elméletnek helyes gya-
korlati alkalmazása szülte az újkor bámulatos eredményeit. Valóban életre-
való ipar csak ott fejlődhetik, ahol a tudományt fejlesztik". ;

Karunk igyekezett ennek megfelelően úgy oktatni, hogy valamivel mindig
előbbre legyen a termelési igényeknél.

Mindenesetre a vegyészi szakosztály első évei elég nehezek lehettek. Fel-
tehetően jelentkezők hiányában nem létesült végül is önálló szakosztály;
1873/74-től neve egyetemes és műszaki vegyészi szakosztály. A dékán is kö-
zös volt. Az első dékán Szily Kálmán, a fizika professzora volt.

A kezdeti nehézségekre utal Stoczek József rektor 1877/78. tanévi meg-
nyitó beszéde: ,Az építészeti és vegyészi szakosztály az alakulás nehézsé-
gein túl van. Az építészeti szakosztály gyorsabban halad és remélhető, hogy
kultúrérdekeink előmozdításában hasznosan fog közreműködni. A vegyészeti
szakosztálynak lassúbb haladása abban leli magyarázatát, hogy vegyi ipa-
runk csak kezdetleges állapotban van."

A korábban felsorolt tanszékek vezetésében a század végéig alábbi vál-
tozások álltak be: A Növény- és Állattani Tanszék 1871-ben kettévált. Az Ál-
lattan Tanszéket megtartotta Kriesch János, a növénytan élére Klein Gyula
nyert kinevezést. Kriesch elhunyta után (1888) Entz Géza lett az állattan pro-
fesszora, 1901-ig, utána Daday Jenő következett. Az Ásványtan Tanszék ve-
zetését 1894-ben Schmidt Sándor, 1904-ben Schafarzik Ferenc vette át.

A Fizika Tanszék matematikai és kísérleti fizikára vált szét. A Kísérleti Fi-
zika Tanszék vezetője Schuller Alajos lett (1872), aki .a tanszéket 1916-ig
vezette. Ő adott elő fizikán kívül kémiai fizikát is a vegyészeknek.

Matematikát 1889-ig Hunyadi Jenő adott elő a vegyészeknek, attól kezdve
Kürschak József.

Változás állt be 1882-ben a Kémiai Tanszék vezetésében is. Nendtvich Ká-
roly nyugalomba vonult, utóda Ilosvay Lajos lett, aki a tanszéket több mint
félévszázadon keresztül vezette.

1898-ig egyébként mindössze 33 vegyészi oklevelet állított ki az Egyetem,
ami mutatja az érdeklődés csekély voltát. Az első 3 vegyészi oklevelet Gritt-
ner Albert, Sonnefeld Jakab és Szilágyi Gyula nevére állították ki. Itt je-
gyezzük meg, nem elírásként mondtam mindeddig vegyészit vegyészmérnöki
helyett. A Műegyetem .1907-ig vegyészi oklevelet adott, csak attól kezdve tért
át a vegyészmérnöki elnevezésre. Az első vegyészdoktori oklevelet Reisz Fri-

gyes számára állították ki 1902-ben.
1881-ben megkezdődött a Műegyetem építkezése a Múzeum körút és Esz-

terházy utca közti telken s a kémiai tanszékek 1882-ben márbe is költözhet-
tek az Eszterházy (Puskin) utcai új, korszerű, megfelelő laboratóriumokkal el-
látott pavilonjukba. E pavilon máig is a kémiai felsőoktatásnak szolgál. A
lágymányosi Műegyetem elkészülte után régi épületeit a tudományegyetem
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vette át; a volt műegyetemi kémiai pavilon jelenleg a természettudományi
kar fizikai kémiai és kolloidkémiai intézeteinek nyújt hajlékot.

Ha a vegyészkar 1882/83-ban bevezetett első kötelező tantervét megnéz-
zük, akkor látjuk, hogy az korszerűnek mondható, különösen azért, mert ké-
miai fizika és szerves kémia is előadásra került. Igaz, hogy a kémiai fizika
még távol állt attól, amit később értettek alatta. A program szerint tárgya:
súlymérések, fajsúly, gőzsűrűség meghatározás. Fajmeleg. Távcsövek és gór-
csövek. Polározódás. Szacharimetria. 1891-ben már hőmennyiségmérés,
1898-ban elektromos mérések is szerepelnek anyagában.

A diploma megszerzéséhez két szigorlatot kellett sikeresen letenni. Ennek
tárgyai az első szigorlatban kezdetben fizika és ásványtan, a másodikban
kémia (általános, szervetlen és szerves), továbbá kémiai technológia és ké-
szítmények gyártása voltak. 1898-ban a kémia az első szigorlatba került át.

Szép számmal voltak nem kötelező tárgyak is. Így Ilosvay Lajos ,, Elméleti
chemia" és , Alkaloidok", Wartha Vince "Világítás és fűtés", továbbá , Bo-rászati chemia elemei", Klein Gyula , Borászati mikroszkópia" címen hirde-
tett előadásokat 1892-ben, 1899-ben , Erjedés", ,Gázelemzési műveletek",
(Szarvasy) , Elektrochemia" és (Pfeifer) ,Tüzelő anyagok technológiája" című
magántanári tárgyakkal találkozunk. 1898-ban Ilosvay Lajos egy felszólalá-
sában már szót emelt önálló mezőgazdasági kémiai technológiai és elektro-
kémiai tanszékek, továbbá szerves kémiai laboratórium létesítése érdekében.
Helyhiány miatt a javaslatok érdembeli tárgyalását azonban későbbi időre
hatganoál Időközben ugyanis már felmerült új Műegyetem építésének kér-
ése.

A Műegyetem Múzeum körúti hajlékát is gyorsan kinőtte. Sok vita, továbbá
megfelelő hely keresése után végül 1902-ben határozta el az országgyűlés
új műegyetem építését a lágymányosi Dunapartra. Ma is tanúsítja, hogy
célszerűségi, városképi és építészeti szempontból egyaránt nagyszerűt al-
kottak tervezői. Az akkori létszámhoz képest minden igényt kielégíthetett.Bár Ilosvay Lajos mint rektor 1903/04-ben a kémia pavilon nagyságát már
nem megfelelőnek ítélte: , Méltán aggaszt, hogy a lassú előkészületek kö-
vetkeztében, ha a hallgatói létszám ilyen mértékű növekedést mutat, már
kinövünk, az új intézetnek régi viszonyok alapján megállapított méreteiből"
— mondotta. Akkor a vegyészi hallgatók összlétszáma 68, az épületbe köl-
töző 2 tanszék oktatóinak száma ő fő volt. Más elképzeléseink lehettek ak-
kor a szűkről, mint késői jelenbeli utódaiknak ugyanott. Igaz, hogy a követ-
kező években megnövekedett az érdeklődés a vegyészmérnöki pálya iránt,
amit a hallgatói létszám gyors növekedése mutat. Az új Műegyetem beren-
dezését már több kritika érte. Pfeifer Ignác ezt írta a század elején egy új-
ságcikkben: ,, Most van épülőben az új Műegyetem. Építünk palotát, mely-
nek csodájára járhat a világ, mikor azonban az intézet felszereléséről és an-nak kellő személyzettel való ellátásáról van szó, akkor nincs hitel, nincs do-
táció s a tanerők, akiknek tudományos önálló kutatásra is időt kellene
hagyni, még előadói kötelességüknek is csak úgy tudnak eleget tenni, ha
hajnaltól éjszakáig robotolnak".

Ezt egy, a , Vegyészeti Lapok" hasábjain folyó vita során írta, melyben ahazai vegyészmérnök képzést érte bírálat. A kritikusok élén Bartal Aurél ál-lott, ő volt vitaindító is. Szerinte a műegyetemi oktatást , Nagy általános tech-
nikai képzettség, kisebb általános kémiai tudás, még kisebb speciális kép-
zettség, sok analitikai, de kevés preparatív s igen kevés organikus kémiai
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tudás, s túl sok fizikai-kémiai képzettség valamennyi előbbi rovására jel-
lemzi." Szakosított jellegű kiképzést sürgetett. Pfeifer Ignác válaszolt. Osz-
szehasonlította a vegyészi tantervet német főiskolák tantervével megállapít-
ván, hogy általában megegyezik azokkal. A technológia talán nálunk több
is. Elismerte az organikus kémiai gyakorlatok hiányát, helyeselné, ha eze-
ket mielőbb bevezetnék. Kevesellte az oktatói létszámot. Szerinte eredmé-
nyes laboratóriumi oktatás csak úgy érhető el, ha egy asszisztensre nem
esik több 8—10 hallgatónál. Ellenezte a szakosítást, mert hiszen a magyar
vegyészeket a magyar vegyipar számára kell képezni és az nem hasonlít-
ható össze a német vegyipar méreteivel. Egy másik hozzászóló megjegyezte,
hogy nálunk az iparban az analitikai munka dominál, iparvállalataink kö-
zül alig egy-kettő rendelkezik kísérleti osztállyal. Bartal viszontválaszában
egy-két olyan megjegyzést tett, amelyek máig találóak: Pl.: ,Az organikus
kémiai ipar hiánya nem mentsége annak, hogy organikus kémia tanítása
nincsen, mert így nem is lesz soha." Vagy méginkább ,, sokkal kevésbé az
ipar neveli a kémikust, mint amennyivel inkább a jól végzett vegyészgárda
viszi előre az ipart".

Az új Műegyetemnek egyébként először a Gellért téren álló kémiai pavi-
lonja készült el, melynek terveit Czigler Győző készítette, s költsége 1 361 265
korona 44 fillért tett ki. Az épületbe a kémiai, a kémiai technológiai és —

ideiglenesen — a növénytani tanszék költözött be. 1904Í05 tanévtől kezdve
már itt folytak a kémiai előadások és gyakorlatok.

A XX. század első évtizedében más téren is rendkívül sokat fejlődött a
vegyészmérnökképzés. Különösen kiemelkedő, hogy a szakosztály igen ko-

rán átlátta profilírozott szaktanszékek létesítésének szükségességét az akkor
az egyetemen szokásos párhuzamos és csak számokkal megkülönböztetett
kémiai tanszékek helyett, melyek mindegyike az egész kémia művelésére
volt — legalábbis elméletben — hivatott. Ezen felismerés jegyében alakult
meg 1902-ben az elektrokémiai tanszék Szarvasy Imre vezetésével (mely gya-
korlatilag működését azonban csak 1905-ben kezdte meg a Budafoki úti új
fizikai pavilonban.

1908-ban alakult a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék. Műkö-
dését a kémiai pavilonban, a növénytani tanszék helyén kezdte meg, első
professzora "Sigmond Elek lett.

1913-ban alakult meg a Szerves Kémiai Tanszék ugyancsak a kémiai pa-
vilonban Zemplén Géza vezetésével.

Wartha Vince 1912-ben nyugalomba vonult. Utóda a Kémiai Technoló-
giai Tanszék élén Pfeifer Ignác lett. Nyugalomba vonult 1916-ban Schuller
Alajos is, a Kísérleti Fizika Tanszék új vezetőjévé Tang! Károlyt nevezték ki.
Nyugalomba vonult (1914) s csakhamar elhunyt (1915) Klein Gyula, a nö-
vénytan professzora is, utóda Istvánffy Gyula lett (1915). Végül 1917-ben
nyugalomba vonult Ilosvay Lajos is, aki ezt megelőzően kultuszminisztériumi
államtitkári tisztet töltött be. A Kémiai Tanszékre azonban közel húsz évig
nem neveztek ki professzort, megbízott tanszékvezetőként ezalatt a hosszú
idő alatt továbbra is Ilosvay vezette.

Az új tanszékeknek megfelelő tantárgyak kötelező jelleggel beépültek az
órarendbe, bár ez gyakran már a tanszék létesítése előtt is megtörtént. Lát-
tuk, hogy szerves kémiát már kezdet óta előadtak. Szerves kémiai gyakorla-
tokkal először az 1912/13. tanévben találkozunk, heti 30 órában még Ilosvay
Lajos neve alatt. Ugyancsak ő adott elő analitikai kémiát is. Mezőgazdasági
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kémiai technológia c. tantárgyat 1905 óta hallgattak kötelezően. A tanszék
megalakításáig ezt Kosutány Tamás, az Országos Kémiai Intézet igazgatója,
a lisztkémia híres tudósa adta elő.

A Műegyetem 1918/19. tanévig bezárólag összesen 372 vegyészi, ill. ve-
gyészmérnöki oklevelet adottki.

A köztársaság, majd Tanácsköztársaság nagyon rövid korszakot jelentett
ahhoz, hogy maradandó alkotásokat tudott volna létrehozni az egyetemi
szakoktatásban, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy vesztett háború után
gazdaságilag kimerült országban jött létre, külföldi fegyveres intervenció kö-
zepette. E rövid korszaknak, amelyben inkább tervek, elképzelések születtek,
akkora volt a dinamikája, s tervei annyira korszerűek és jövőbelátóak vol-
tak, hogy közülük több a kor életének következő korszakában megvalósult,
annak ellenére, hogy az ellenforradalmi korszak volt, amely a Tanácsköztár-
ságot alapjaiban tagadta és intézkedéseit annullálni kívánta.

Az 1919. május 22-én a Műegyetem általános reformjáról szóló közokta-
tási népbiztosi leirat a vegyészmérnöki osztállyal kapcsolatban hangsúlyozta,
hogy, különösen a fizikai kémia oktatásának kívánok az eddiginél jóval na-
gyobb teret biztosítani". Az Általános Kémiai Tanszék helyére egy , anorga-
nikus és analitikai kémiai" és egy , fizikai kémiai" tanszék felállítását gon-
dolta a népbiztosság célszerűnek. Valószínűleg tartozott a leirathoz egy rész-
letesebb tantervi javaslat is, melyet azonban meglelni nem sikerült. Az osz-
tály július 5-i ülésén vitatta meg e javaslatot "Sigmond dékán vezetésével és
készítette el reformjavaslatát. Ebben az osztály , örömmel üdvözli a Népbiz-
tosságnak szándékát, hogy a vegyészmérnök hallgatók kiképzését új tanszé-
kek felállításával és szakelőadók megbízásával tökéletesíteni kívánja. Vi-
gyázni kell azonban arra, hogy a magasabb elméleti kiképzés ne történjék
a technikai gyakorlati kiképzés rovására." A kar nem értett egyet az anali-
tikai gyakorlatok óraszámának csökkentésével, sem avval, hogy ez a tárgy
az első félévben kezdetét vegye. Nyomatékosan hangsúlyozza a javaslat,
hogy a legelső teendő egy megfelelő szerves kémiai laboratórium létesítése,
ahol megfelelő gyakorlatok végezhetők. Javasolja a matematika óraszámá-
nak emelését. Javasolja speciális kollégiumok hirdetését termodinamikából,
metallográfiából, fotografiából, radiokémiából, agrogeológiából és talajtan-
ból. Helyesli új fizikai kémiai tanszék létesítését.

A tantervi reformra természetesen nem került sor. A benne foglalt gondo-
latokból azonban, mint említettük, szükségszerűen megvalósult néhány a
Tanácsköztársaság bukása után is. Így új tanszékeket szervezetek. A Kémiai
Tanszékből leválasztva megszervezték a Szervetlen Kémiai Tanszéket 1921-
ben. Vezetője Putnoky László lett. Daday Jenő, az állattan professzora 1920-
ban elhunyt, utána ezt a tanszéket már nem töltötték be, hanem átszervezték
Élelmiszerkémiai Tanszékké, melynek első professzorává 1921-ben Vuk Mi-
hályt nevezték ki. Tangl Károly, a kísérleti fizika professzora 1921-ben a tu-
dományegyetem meghívásának tett eleget. A tanszéket utána kettéválasztot-
ták kísérleti és kémiai fizikára. A kísérleti fizika kivált a vegyészmérnöki osz-
tály keretéből, helyette maradt az 1924-ben alakult Kémiai Fizikai Tanszék.
Ez volt Magyarország első kémiai fizikai tanszéke. A tanszéket Strauss Ár-
min vezette rendkívüli tanárként, aki akkor már több mint húsz éve tevé-
kenykedett Schuller és Tang! mellett s vett részt a vegyészek oktatásában.
Egyetemi tanárrá azonban csak 1926-ban nyert kinevezést.

Pfeifer Ignác a Tanácsköztársaság alatt a szociális termelési népbiztos-

52



ság vegyészeti osztályát vezette, ezért utána eljárás indult ellene. Bár for-
mailag csupán megrovásban részesült, a zaklatásoktól elkedvetlenedve 1922-
ben lemondott katedrájáról és nyugdíjazását kérte. Utóda Varga József lett
a Kémiai Technológiai Tanszék élén (1923), Schafarzik Ferenc 1926-ban el-
hunyt, az Ásvány- és Földtani Tanszék professzorává Vendl Aladárt nevez-
ték ki.

Istvánffy elhunyta után (1927) a növénytani tanszéket sem töltötték már
be, egyes, a vegyészek számára szükséges óráit (mikroszkópia) az Élelmi-
szerkémia Tanszék vette át.

Az egyetemes és vegyészmérnöki osztály jellege tehát egyre kémiaibb lett.
Az egyetemes osztály eredeti célkitűzése, előkészítő jellege a gimnáziumi
oktatás fejlődésével megszűnt, de a programok hivatalos szövege a József
Műegyetem 1934-ben történt átszervezéséig egyetemes és vegyészmérnöki
osztályról írt továbbra is. Az új tanszékek szervezése és hallgatói létszám-
nak a háború utáni rohamos növekedése folytán a hely megint kevés lett.
A két tanszékre tervezett kémiai pavilonon már 5 tanszék osztozott, s a to-
vábbiak más épületekben nyertek elhelyezést. Ezért 1928-ban elhatározták,
egy II. számú kémiai pavilon építését. Ám ez nem valósult meg, ami maga
is jelzi azt a stagnálást, ami a két háború közti korszakot jellemezte. A do-
táció olyan kismértékű lett, ami már a legelemibb gondokat okozta, külön-
ben is a régóta kritizált felszereltség mélypontra süllyedt. A tanszékeknek
modernebb műszerek beszerzésére egyáltalán nem volt lehetőségük. A ta-
nári kar színvonala és lelkiismeretessége azonban e körülmények közt is biz-
tosítani tudta a másutt is elismert színvonalas vegyészmérnökképzést.

1934-ben nagyarányú átszervezés folytán elsősorban takarékossági célki-
tűzéssel megalakult a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem. Az éppen önállósághoz jutott vegyészmérnöki szakosztály az új egye-
temen a Gépész- és Vegyészmérnöki Karnak vált részévé, ahol évente cse-
rélődött a dékáni tisztség a kart alkotó két osztály között.

1934-ben Ilosvay Lajos végleg megvált az Általános Kémiai Tanszék veze-
tésétől, miután annak 52 éven átélén állt. Utóda Gróh Gyula, aki azonban
alig több mint egyéves közreműködése után a tudományegyetemre nyert
meghívást. Őt Plank Jenő követte, aki a tanszéknek már régi munkatársa
volt. Nyugalomba vonult 1936-ban Strauss Ármin is. Utóda hosszabb inter-
regnum után 1939-ben Náray-Szabó István lett. 1939-ben elhunyt "Sigmond
Elek, utóda a Mezőgazdasági Kémiai Technológiai Tanszék élén Binder Kotr-
ba Géza lett.

A Kürschák József vezette Matematikai Tanszék 1918/19. tanévig a vegyé-
szeti osztályhoz tartozott, akkor átkerült a mérnöki és építészeti osztályhoz.
Attól kezdve 30 évig nem volt vegyészeti matematika tanszék, a matematika
oktatását a vegyészeknek más karok tanszékeinek előadói, illetőleg profesz-
szorai végezték, név szerint Kőnig Dénes, Szentmártony Tibor, Szücs Adolf.

15 éves szünet után 1939-ben a Goldberger gyár anyagi támogatásával
megint egy új, a kar által szükségelt tanszék létesült, a Textilkémiai Tanszék,
melynek első professzorává Csürös Zoltán nyert kinevezést.

1942-ben elhunyt Szarvasy Imre, az elektrokémia új professzora Lányi Béla
lett, aki már 1939 óta rendkívüli tanárként működött a tanszéken.

A korabeli vegyészmérnöki órarend lényegében a húszas évek elején ala-
kult ki és kisebb változásoktól eltekintve a felszabadulásig nem változott.
Az elméleti és gyakorlati órák száma elég magas volt. Már 1928/29. tanév-
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ben kezdeményezték, hogy az órák számát annyira csökkentsék, hogy azok
hetente a negyvenet ne haladják meg, ez azonban mégsem történt meg. Ál-
talában minden tanszékhez tartoztak laboratóriumi gyakorlatok, ezek azon-
ban, bár különböző neveken, de még a technológiai tárgyak neve alatt is,
kevés kivételtől eltekintve, analitikai gyakorlatokat jelentettek. Egyre érez-
hetőbbé vált az ipari fejlődéssel lépést tartani tudó mérnöki kiképzéshez el-
engedhetetlenül szükséges félüzemi és üzemi műhelyek teljes hiánya. En-
nek érdekében a Műegyetem részéről hiába történtek kezdeményezések.

A József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen megjelentek
a női hallgatók. Elvileg a vegyészmérnökség is megnyilt a nők előtt, ami
gyakorlatilag nem jelentett többet, mint évfolyamonként 1—2 nőhallgatót.
Az első női vegyészmérnökhallgató Magyarországon Pogány Judit volt, okle-
velét 1939-ben nyerte.

1944 végén a kar hallgatóságának nagy részét katonai behívás alapján
Drezdába telepítették át. A kar professzorai, egy kivételével, azonban vona-
kodtak a nyilas utasításoknak eleget tenni és Budapesten maradtak. A ki-
telepített hallgatóság, aránylag szerencsésen, kevés áldozattal, átesett a bor-
zalmas drezdai bombázáson, ugyanakkor az Alma Mater Budapesten hete-
kig a tomboló harc középpontjában állt; helyiségei, laboratóriumai géppus-
ka és ágyúállásoknak szolgáltak. A harcok különösen érintették a vegyé-
szeti képzést, melynek főépülete a Dunaparton állt. A vegyészmérnöki tan-
székek mintegy 50 százalékban elpusztultak. A felszabadulás romokat talált.
A hallgatóság szerteszéjjel szóródott. Ilyen körülmények között kezdődött a
vegyészmérnöki kar legújabb negyedszázada.

A romok közt haladéktalanul megindult az áldozatos munka. Romos tan-
termekben és romos laboratóriumokban megindult az oktatás; a Műegye-
temen a háború és ostrom nem okozott egyetlen félév kiesést sem. Hala-
déktalanul megindult az újjáépítés is, melyben értékes támogatást nyújtott
a Magyar Kommunista Párt kezdeményezésére megindult , Munkások a tu-
dományért, tudósok a munkásságért" mozgalom, melyben számos vállalat
önkéntes brigádjai vettek részt. A kar szervezete egyelőre nem változott, sze-
mélyi változások voltak. Ezekre az évekre eléggé jellemző volt a hosszú in-
terregnum a tanszékek élén.

Az ország szocialista átalakulása a felsőoktatásban is gyökeres reformok-
hoz vezetett.

Számos új egyetem alakult, így a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem több kara önálló egyetemmé szerveződött, az egyetemen vé-
gül csak a régi mérnöki karok maradtak. 1949-ben neve és szervezete meg-
változott, Budapesti Műszaki Egyetem néven folytatta működését. Az egyete-
men belül önálló Vegyészmérnöki Kar alakult. Bár a régi egyetemes és ve-
gyészmérnöki osztály gyakorlatilag létezése utolsó szakaszában már kizáró-
lag vegyészi volt, nevében csupán most először alakult teljesen független
Vegyészmérnöki Kar. A vegyészmérnöki kiképzés mind ez ideig egységesvolt.
A szocialista iparosítás igényeinek kielégítésére szükségesnek mutatkozott
azonban bizonyos szakosítás. A Vegyészmérnöki Kar a szakosítás terén tu-
datában volt annak, hogy az ország ipari struktúrája e téren helyénvaló
mértéktartást tesz szükségessé.

1948-ban három szak alakult, a szervetlen kémiai technológiai, a szerves
kémiai technológiai és a mezőgazdasági és élelmiszerkémiai szak. Az első
azután Nehézvegyipari Karrá alakult, amelyik 1951-től kezdve Veszprémben
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önálló egyetemként folytatta működését. A budapesti vegyészmérnökképzés
pedig evvel egyidejűleg szerves és mezőgazdasági-élelmiszerkémiai profilú
képzést alakított ki, az élesebb szakosodást 1955-ben megszüntették.

A tanterv módosítása és modernizálása újabb tanszékek létrehozását kö-
vetelte meg. A Vegyészmérnöki Kar önálló matematikai tanszéket kapoit
1948-ban. 1952-ben Vegyipari Műveletek, 1953-ban alakult a Műanyag- és
Gumiipari Tanszék, 1965-ben kezdte meg működését a Vegyipari Géptan
Tanszék, 1966-ban az Általános Kémiai Tanszékből leválasztották a Műegye-
tem többi karának kémia oktatását szolgáló részleget, mely Alkalmazott Ké-
miai Tanszék néven önállósult. Az Általános Kémiai Tanszék pedig Általá-
nos és Analitikai Kémia Tanszék nevetvette fel.

1956-ban az Ásvány- és Földtani Tanszék kivált a kar kötelékéből, a ve-
gyészmérnök hallgatók oktatásában azonban továbbra is közreműködik. A
Textilkémia Tanszék még 1947-ben a Szerves Kémiai Technológia nevet vette
fel.

Azoknak a tehetséges dolgozóknak, akiknek az elmúlt társadalmi rendszer
keretei közt nem volt lehetőségük mérnöki tanulmányok folytatására, az Ál-
lami Műszaki Főiskola keretében nyújtott az állam módot esti oktatásban
munkaviszony mellett oklevél szerzésére. A Műszaki Főiskola 1951-ben meg-
szűnt, körvonalazott feladatkörét a Budapesti Műszaki Egyetem vette át. Et-
től kezdve működik karunk esti tagozata. Ezt kezdetben egyetlen tanszék, a
Műszaki Főiskola volt kémia tanszéke végezte, amelyik Gyakorlati Kémia
néven sorolt a kar tanszékei közé. Az esti hallgatók kezdetben szakmérnöki
oklevelet nyertek 7 szemeszteres képzésben, az idők folyamán a képzési idő
8, 10, majd 12 szemeszterre emelkedett és a hallgatók a nappali képzésben
részesültekkel egyenrangú vegyészmérnöki oklevelet nyertek. A kezdetben
egy tanszékre épült oktatást a Gyakorlati Kémia Tanszék fokozatosan át-
adta a kar megfelelő tanszékeinek, akik attól kezdve mind a nappali, mind
az esti képzést tudományágaikban ellátták. Az önálló Gyakorlati Kémia Tan-

.
szék ezért 1959-ben megszűnt.

A tanszékvezetőket itt már felesleges felsorolnom. Csupán azokról emlé-
kezem meg kegyelettel, akik azóta már örökre elhagytak minket, olyanok,
akik még a megelőző korszakban kezdték el működésüket, Vuk Mihály,
Zemplén Géza, Varga József, Proszt János, Lányi Béla és sajnos már olyan
kollégák is, akik a felszabadulás után kezdték professzori tevékenységüket:
Balló Rudolf, Beke Dénes, Erdey László. Mindnyájukra méltán lehet büszke
karunk.

A hazánkban bekövetkezett forradalmi társadalmi változás a kulturális
élet minden területén hatalmas fejlődést hozott, így különösen a felsőokta-
tásban. A hallgatói létszám nagymértékben emelkedett, soraik között több-
ségben a dolgozó osztályoknak addig az egyetemektől elzárt ifjaival. Még
nagyobb arányban emelkedett az oktatói létszám. A háború előtti utolsó év-
ben 10 professzor, 9 adjunktus, 12 tanársegéd és 5 gyakornok, összesen 36
főből állt az oktatói létszám. 1971. szept. 1-én 15 professzor, 31 docens, 97
adjunktus, 78 tanársegéd és 6 gyakornok, összesen 227 fő volt. A háború
előtt a tanszékek területe hallgatói laboratóriumok nélkül 6700, ma 11 000
m2. A hallgatói laboratóriumok területe 3000, ill. 5746 m?. Egy oktatóra 155,
ill. 50,4 m?, egy hallgatóra 12,8 m?, illetve 5,6 m? esett, ill. esik. A területi
fejlődés tehát nem állt arányban a létszámfejlődéssel, egy probléma, mely
a világnak szinte minden egyetemén fennáll.
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Felszerelésben és berendezésben az elmúlt 25 év viszont igen nagymér-
tékű fejlődést hozott. Korunk a korszerű oktatáshoz és kutatáshoz szüksé-
ges műszerek többségével rendelkezik. A tanterv ezen idő folyamán gyakran
változott, jeléül annak a szakadatlan törekvésnek, hogy oktatásunk lépést
tartson a rohamos tudományos-technikai forradalommal, ami korszakunk vi-
lágának társadalmi-gazdasági életére olyan nagy befolyással van. A képzés
ideje 8 félévről 1955/56-ban 9 félévre, 1960—61-ben 10 félévre emelkedett.
A képzést a korszerű mérnökképzés irányába fordulás egyre határozottab-
ban jellemzi. Miután a vegyészet kiváltképpen kísérletes tudomány, tisztá-
ban volt a kar, hogy a képzésben kellő súllyal kell szerepelnie a kísérletező
készségre és szemléletre való nevelésnek. Ezért a vegyészmérnökképzésnek
biztosítania kell az alapos elméleti és laboratóriumi képzés mellett az üzemi
szemlélet hathatósabb kialakítása érdekében a hagyományos laboratóriumi
gyakorlaton kívül a félüzemi műveleti ismeretek megszerzését is. A kar tan-
tervi reformjáiban az elméleti megalapozást adó alaptárgyakra épülő foko-
zódó műveleti és folyamati (operating and engineering) képzés lépett a ha-
gyományos technológiák helyébe, annak ellenére, hogy a tanszékek nevé-
ben a hagyományok jegyében a technológia elnevezés még gyakori. Az ana-
litikai jellegű képzést egy helyre koncentrálva az egyes tanszékeken a mű-
veleti jellegű gyakorlatok léptek előtérbe, amit megkönnyített a régóta hiá-
nyolt félüzemi berendezésekkel is ellátott üzemcsarnokok fokozatos megva-
lósulása. A kezdeményezés e téren a Mezőgazdasági Kémiai Technológiai
Tanszéken történt 1952-ben. Jelenleg már ezenkívül a Vegyipari Műveletek
és a Kémiai Technológia Tanszék üzemcsarnokkal, a Műanyag és Gumiipari
Tanszék a Kábelgyárban félüzemi csarnokkal, a Mezőgazdasági Kémiai Tech-
nológia Tanszék pedig Ácsott kísérleti üzemmel is rendelkezik. Tehát ma már
senki nem vonhatja kétségbe, éppen az elmúlt időszak nagy erőfeszítése és
céltudatos munkája eredményeképpen, hogy a Vegyészmérnöki Kar is épp
olyan mérnöki kara egyetemünknek, mint a többi fakultás.

A szocialista társadalom létrejötte új oktatási intézményeket, új oktatási
formákat hozott létre, szélesre tárva az oklevélszerzés addig csak viszonylag
kevesek, elsősorban privilegizáltak számára nyitott kapuját. Az első lépés
szükségszerűen mennyiségi növekedést jelentett. A tudományos-techni-
kai fejlődés csakhamar a minőségi szempontoknak fokozott előtérbe helye-
zését követelte meg. Mindazonáltal az egységes képzés színvonalának csök-
kentése, illetőleg emelése egyaránt nem elégíthette ki a vegyészmérnök iránti
társadalmi igényt. A kor követelményeinek csak úgy lehetett eleget tenni,
hogy az egységes szintet jelentő képzés helyett differenciált szintű képzést
vezetünk be.

A kétszínű képzésnek vegyészmérnöki vonalon nem azt a módját válasz-
tották Magyarországon, hogy az alacsonyabb szintű képzés számára külön
oktatási intézményt hoztak létre, hanem úgy, hogy kísérletképpen a karon
többlépcsős oktatást vezettek be az 1969/70. tanévtől kezdve. Eszerint a kar
vegyész üzemmérnököket és okleveles vegyészmérnököket képez.

Ez mindnyájunk előtt jól ismert, most folyó szerkezeti változás, mely a kez-
deményezés nehézségeitől ugyan nem mentes, de amelyről bizalommal hisz-
szük, hogy végső soron a kitűzött várakozásoknak teljes mértékben meg fog
felelni, s kielégíti célkitűzésünket, a tudással, eszközökkel és műszerekkel
korszerű fejlesztési feladatok ellátására alkalmas vegyészmérnökök és az
üzemvezetési feladatok megoldására képes üzemmérnökök kiképzését.
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Nagyobb évfordulókon nem árt néha megállni és visszapillantani a múlt-
ba, összegezni, a tanulságokat levonni, vagy példát venni és aztán folytatni
az utat, előre, a jövőbe, mert hiszen az oktatás szükségszerűen mindig a
jövő felé fordul, a jövőnek dolgozik. Karunk, azt hiszem, büszke lehet múlt-
jára, szolgáljon e visszapillantás arra, hogy határozottan és lelkesen telje-
sítsük tovább elsőszámú feladatunkat, a múlt példáin emberileg és erköl-
csileg, szakmailag és politikailag méltó mérnököket képezzünk népünk és or-
szágunk javára.
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DR. PERÉNYI IMRE REKTOR BESZÉDE
AZ EGYETEM TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGÉN

Tisztelt Egyetemi Tanács! Kedves Vendégeink, kedves Munkatársak!
Egyetemünk Hallgatói!

Egyetemünk ma tartja az Institutum Geometricum első tanévkezdése óta
a 190. és egyetemmé válása óta a 100. tanévnyitó ünnepélyt. Ebből az alka-
lomból köszöntöm az Egyetem oktatóit, nem oktató dolgozóit, hallgatóit és
az ünnepségünkön megjelenteket. Külön szeretettel üdvözlöm Egyetemünk
első éves új hallgatóit, akik a mai nappal elindulnak a mérnökké válás
nehéz, sok erőfeszítést kívánó, de nagyon szép útján.

A tanévnyitás alkalmából szeretném bemutatni ifjú mérnökjelöltjeinknek
Egyetemünket, melynek a mai napon teljes jogú állampolgáraivá lettek.

A Budapesti Műszaki Egyetem Közép-Európa legnagyobb műszaki egye-
temei közé tartozik, hazánknak pedig legnagyobb egyeteme. Hallgatóink
képzésével, nevelésével mintegy 1500 oktató foglalkozik, akiknek egyhar-
mada tudományos fokozattal rendelkezik. Munkájukat 2800 nem oktató
dolgozó segíti.

A nappali tagozaton kereken 7700, az esti-levelező tagozaton 3 ezer, a
szakmérnök, gazdasági mérnök és mérnöktanár szakokon több mint 2 ezer
hallgató tanul. Osszes hallgatóink száma megközelíti a 13 ezret. A most le-
zárult 1970—71-es tanévben több mint 2800 hallgató fejezte be tanulmányait
és nyert jogot államvizsgák letételére. Az Egyetem Továbbképző Intézetében
közel 20 ezer mérnök és technikus részesült továbbképzésben a múlt tanév
folyamán. Úgy vélem, ezek a számadatok elégségesek annak érzékeltetésére,
hogy a Budapesti Műszaki Egyetem milyen jelentős szellemi erőt képvisel,
hogy pártunk és kormányzatunk milyen nagy horderejű feladatokkal bízta
meg intézményünket. Nagy megtiszteltetés mindnyájunk számára az egye-
temhez tartozni, ennek a kollektívának tagjává válni.

A mérnökképzés és mérnöktovábbképzés a társadalom, a tudomány és
technika rendkívül dinamikus fejlődésének korszakában mind nagyobb fel-
adatot jelent.

Népgazdaságunk és társadalmunk egyre fokozottabb követelményeket
támaszt a felsőoktatással, így Egyetemünkkel szemben is. Az elmúlt tanév-
ben is azon fáradoztunk, hogy ezeknek a feladatoknak megfelelhessünk.
Úgy vélem, hogy számos feladatot sikeresen oldottunk meg, vagy tettünk
folyamatba. Ezek eredményei a következő tanévekben fognak megmutat-
kozni.

— E munkák közül első helyen kell megemlítenem az Egyetem távlati fej-
lesztési koncepciójának elkészítését. Ezt oktatóink a napokban fogják
megkapni tájékoztatás és véleményük kifejtése végett. Állásfoglalásaik
alapján készítik el a karok távlati fejlesztési terveiket. Ezen fejlesztési
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koncepció realizálása erőteljesen fogja szolgálni mind az oktató-nevelő
munka, mind pedig a tudományos kutatómunka fejlesztését.
Tervünkben fontos helyet foglal el a hallgatók, oktatók és nem oktató
dolgozók szociális és kulturális igényeinek kielégítésére való törekvés.
Valamennyiünk közös erőfeszítésére van szükség ahhoz, hogy ez irányú
elképzeléseink is valóra váljanak. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezet
jelentős része csak a szerződéses munkák segítségével biztosítható.
Az elmúlt tanév folyamán sokat tettek a karok az oktatás korszerűsítése
érdekében. Kidolgozás alatt vannak az új tantervi irányelvek, ezenkívül
több tervezet készült oktatásunk igen jelentős korszerűsítésére.
Kormányzatunk erőteljes támogatása következtében jelentős lépést tet-

tünk a számítástechnikai program megvalósítására. A meglevő kisebb
kapacitású elektronikus számítógépek mellett az elmúlt tanévben 4 na-
gyobb teljesítményű számítógépet kapott Egyetemünk és négy kari szá-
míitóközpontot hoztunk létre.
A számítógépek beszerzése lehetővé tette a számítástechnikai ágazati
képzés bevezetését a Villamosmérnöki, a Gépészmérnöki és a Közleke-
désmérnöki Karon. Emellett a jelenlegi tantervek módosításával lehe-
tőség nyílott a számítástechnikai ismeretek oktatására más karokon is.
Az elmúlt tanévben behatóan foglalkoztunk az MSZMP Központi Bizott-
sága ifjúságpolitikai irányelveinek Egyetemünkön történő megvalósítá-
sával. A további feladatokra intézkedési tervet készítettünk.
Az MSZMP KB tudománypolitikai irányelveinek végrehajtása érdekében
számos intézkedést tettünk. Az egyetemi tudományos kutatás helyzeté-
ről beszámoltunk a kormány tudománypolitikai bizottságának, ezenkívül
meghatároztuk saját feladatainkat és megjelöltük azokat a tennivalókat,
amelyek megoldásához főhatóságunk és felső szerveink segítsége szük-
séges.
Az 1970—71-es tanévben először működtek Egyetemünk választott vezető
testületei az új Szervezeti és Működési Szabályzat szellemében. Ennek
előírásai szerint mind a kari tanácsokban, mind az Egyetemi Tanácsban
nagyobb számban foglalnak helyet fiatalabb oktatóink, hallgatóink és
nem oktató dolgozóink is. Bár az új szervezeti formák megfelelő tartalom-
mal való kitöltése még nem fejeződött be, mégis megállapíthatjuk, hogy
előbbre haladtunk az osztott vezetés rendszerében a szocialista demok-
ratizmus kiszélesítésének útján.

A szervezeti kérdések között kell megemlítenem, hogy az egyetemeken
kialakult tanszéki rendszer megtartása mellett szükségesnek tartottuk
olyan új, hatékonyabb szervezeti formák keresését, amelyek jobb lehe-
tőséget teremtenek mind az oktató-nevelő, mind pedig a tudományos
kutatómunka számára. Ennek a gondolatnak a jegyében határozta el
az Egyetemi Tanács, hogy az 1971—72-es tanévben több intézetet, illetve
tanszékcsoportot hoz létre a szellemi kapacitás és a felszerelés jobb
kihasználása érdekében.
Az elmúlt tanévben jelentős munkát végeztünk a műszaki tanárképzés
korszerűsítése és kiszélesítése érdekében. Ezzel a feladattal az e célra
létrehozott Tanárképző és Pedagógiai Intézet foglalkozik, segítséget
nyújtva e téren más, műszaki felsőoktatási intézményeknek is.



— Az elmúlt tanévben került átadásra a most felépült egyetemi Atom-
reaktor, amely jó lehetőséget biztosít az oktatás és tudományos kutatás
új területre történő kiterjesztésére.

— Az elmúlt tanévben a már korábban meglevő 6 karunkhoz a kormány-
zati intézkedés következtében hetedik karként csatlakozott a Baján mű-
ködő Vízgazdálkodási Főiskolai Kar. Arra törekedtünk, hogy ez a kar
beilleszkedjék Egyetemünk életébe és megkapja azt a támogatást,
amely egyúj főiskolai kar működéséhez szükséges.

— Beruházási tevékenységünkből meg kell említeni, mint kiemelkedően
fontos munkát az építész- és építőmérnökkari laboratóriumi épület és
balatonfüredi üdülő építését, továbbá a balatonlellei KISZ-tábor építé-
sének befejezését.

Az itt vázlatosan felsorolt tevékenység mellett még számos, igen fontosfel-
adatot teljesítettünk az elmúlt tanév folyamán. Feladatainkra, eredményes
munkánkra visszatekintve nem mulaszthatom el, hogy köszönetet mondjak
mindazoknak, akik Egyetemünkért, sokrétű munkaprogramunk sikeres végre-
hajtásáért áldozatos munkát végeztek. Őszinte köszönetemet fejezem ki az
Egyetem pártszervezetének, a KISZ-szervezetnek, a szakszervezetnek és a ta-
nácsoknak az Egyetem vezetése számára nyújtott hatékony segítségért.

Kiemelkedőnek kell minősítenünk azt az útmutatást, amelyet az MSZMP X.

kongresszusa nyújtott az egész ország, ezen belül Egyetemünk számára is.
A következő évek feladata lesz a Kongresszus határozatainak bennünket
érintő részét realizálni. A határozatok végrehajtásában — különösen ami
oktatási rendszerünk felülvizsgálatát illeti — Egyetemünk számos oktatója,
dolgozója bekapcsolódott. Ez a munka tovább folyik és mindent elkövetünk,
hogy e nagy jelentőségű feladat megvalósítását a magunk részéről minden-
ben támogassuk.

Tisztelt Hallgatóság! Kedves Elvtársak!
Az előbbiekben ismertetett sokrétű tevékenység természetesen nem feje-

ződhetett be, nem záródhatott le minden vonatkozásban az elmúlt tanévvel.
Az Egyetem vezetése gondot fordít arra, hogy az új tanév új feladatai mel-
lett az oktató-nevelő munka, a tudományos kutatás, a szocialista demokra-
tizmus kiszélesítése, a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, a nők helyzetének
megjavítása, a célszerű gazdálkodás és más fontos kérdésekben az előző
tanévben hozott felsőbb szintű és egyetemi tanácsi határozatok mielőbb
megvalósuljanak.

A követekező tanév munkaprogramját e törekvésünknek megfelelően állí-
tottuk össze. Engedjék meg, hogy néhány jelentős feladat vázlatos ismerte-
tésével körvonalazzam az új tanévben megvalósítandó terveinket.

— Az oktatási célkitűzések folyamatban levő felülvizsgálatával összhang-
ban folytatnunk kell az oktatás- és tantervkorszerűsítési munkákat a tan-
tervek, a tantárgyak, a programok, a tankönyvek és jegyzetek vonatko-
zásában.

— Gyorsítani kívánjuk az oktató-nevelő munka módszereinek továbbfej-
lesztését, a hallgatók önálló, aktív tevékenységét elősegítő kiscsoportos
oktatás, a számonkérési módszerek továbbfejlesztése, az oktatástech-
nikai eszközök felhasználása terén.
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— A számítástechnikai program végrehajtása keretében fejleszteni kíván-
juk a számítástechnikai képzést. A program sikeres megvalósítása érde-
kében meg kell gyorsítanunk a már meglevő számítógépeink megfelelő
perifériákkal való kiépítését.

— Az eddigieknél is nagyobb mértékben kell törekednünk arra, hogy post-
graduális képzési rendszerünk, beleértve a doktoranduszok és az aspi-
ránsok témaválasztását, még jobban igazodjék a népgazdaság célki-
tűzéseihez, a tanszéki kutatásokhoz.

— A tudománypolitikai irányelvek szellemében szorgalmazzuk az Egyetem
fokozottabb bevonását az országos és a tárca kutatási tervek kidolgo-
zásába és végrehajtásukat szolgáló munkába. A tárcákkal kötött szo-
cialista szerződéseink alapján kezdeményezni fogjuk tanszékek és ipari
kutató, tervező intézetek társulását, közösen üzemeltethető félüzemi la-
boratórium létesítését az Egyetem mellett.

— Fokoznunk kell erőfeszítéseinket az Egyetemen már adott és a szervezeti
korszerűsítés révén tovább növekvő komplex kutatási kapacitás kihasz-
nálása érdekében.

— A KISZ-szervezettel együttműködve törekednünk kell a hallgatóság foko-
zott bevonására a tudományos kutatómunkába.

— A demokratizmus kiszélesítése, a tanácsi munka intenzitásának és haté-
konyságának növelése terén is előbbre kívánunk lépni. Ennek érdeké-
ben egyfelől egyetemi tanácsi bizottságokat állítunk fel, másfelől új-
szerű információs rendszert vezetünk be az oktatók, a nem oktató dol-
gozók, és hallgatók megfelelő tájékoztatására.

— Fejleszteni kívánjuk bérezési, jutalmazási rendszerünket is és ezért az
új bér- és jutalmazási rendszer bevezetése óta szerzett tapasztalatain-
kat figyelembe véve felül fogjuk vizsgálni az Egyetem bérezési, jutalma-
zási politikáját.

— Mint korábban említettem, intézményünk 1871-ben kapott egyetemi ran-
got. A 100 éves évforduló méltó megünneplését fontos feladatunknak
tekintjük és a centenáriumi ünnepségek keretében jubileumi tudomá-
nyos ülésszakot rendezünk.

Az ünnepi beszédnek nem lehet célja a teljes tájékoztatás, az elmondottak
kal csak körvonalazni kívántam az új tanévben előttünk álló feladatokat.

Kedves elsőéves hallgatóink! Kedvesfiatal barátaim!
Egyetemünk felvételi bizottságai nagy felelősséggel bírálták el a pályázók

alkalmasságát, felkészültségét. A felvételek befejeződtek és az ünnepélyes
tanévnyitó után megkezdődnek a hétköznapok, amelyek során remélhetően
bebizonyítják, hogy a mérnöki pályára méltő fiatalokra esett a választás.

Tagadhatatlan, hogy nem könnyű az az út, amelyet Önöknek 5 év alatt
végig kell járniuk, ugyanakkor életük egyik legszebb időszakát fogják az
Alma Mater falai között eltölteni. Használják jól ki az időt már az
első tanítási napoktól. Gyorsan változó világban élünk, amely szinte naponta
produkál a tudomány, a technika fejlődése területén újat, érdekeset, izgal-
masat. Ezek megértéséhez és majd később, mérnöki pályájuk folyamán az
ismeretek, eredmények alkalmazásához, továbbfejlesztéséhez sokat és alapo-
san kell tanulniuk. El kell sajátítaniuk a marxista—leninista ideológiát, hiszen
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a mérnöki foglalkozás nem független a társadalomtól, annak érdekeit kell
szolgálnia. Egy pillanatra sem szabad elfelejteniök, hogy hazánk boldogu-
lása nagymértékben függ attól, hogy a fiatal mérnökök milyen szellemi fegy-
verzetben jelennek meg az iparban, a tudományos kutatás területén.

Az Egyetem nagy tapasztalatú oktatói kara, párt- és KISZ-szervezete, idő-
sebb társaik arra fognak törekedni, hogy átsegítsék Önöket a középiskoláké-
tól eltérő módszerű egyetemi tanulás első nehézségein és megismerhessék
a mérnöki gondolkodás logikáját, a mérnöki hivatás szépségeit. Munkájuk
hatásfoka, eredménye azonban csak saját erőfeszítéseiktől függ.

Az 1971—72-es tanévet ezennel megnyitom. Mindnyájuknak eredményes
munkát, sok sikert és jó egészséget kívánok.
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AZ 1971172. TANÉV TÖRTÉNETE

Az Egyetem Tanácsa az 1971/72. tanév munkatervében az oktató-nevelő
munka, a tudományos kutatás, a szocialista demokratizmus kiszélesítése, az
új szervezeti egységek létesítése, a nemzetközi kapcsolatok, a nők helyzeté-
nek megjavítása, a takarékos, célszerű gazdálkodás és más fontos kérdések-
ben hozott korábbi határozatok realizálásában jelölte meg az Egyetem fő
feladatait. E célkitűzések teljesítése érdekében végzett tevékenység külön-
böző munkaterületek szerint csoportosított összefoglalása és értékelése előtt,
röviden ismertetjük azokat a jelentős munkákat, amelyek nem tartoznak
konkrétan jelentésünk valamelyik további részéhez, hanem kihatottak, illetve

kihatnak az Egyetem valamennyi fő tevékenységi területére.
Az Egyetemi Tanács múlt év április 5-i ülésén elhangzott észrevételek, va-lamint a Szakszervezeti Bizottság állásfoglalása szerint kiegészített fejlesz-

tési koncepciót az 1971/72. tanévben az oktatók tanszéki viták keretében
megtárgyalták. A viták tapasztalatairól és az ott kialakult álláspontokról ösz-
szegező értékelő jelentés készült a kari tanácsok számára. Ezen észrevételek
és az Egyetem fejlesztési koncepciója alapján elkészültek a karok és a köz-
ponti tanszékek fejlesztési tervei. (A Villamosmérnöki Kar, tekintettel a tervbe
vett oktatási kísérletekkel kapcsolatos előkészítő munkájára, fejlesztési ter-
veinek téziseit dolgozta ki. Részletes tervének elkészítésére ez év szeptembe-
réig haladékot kapott.) A feljesztési terveket a kari tanácsok, illetve a társa-
dalomtudományi tanszékek tanácskozó testülete megtárgyalták.

Az 1971/72. tanévben realizálódott az érintett karok és az Egyetem Tanácsa
által javasolt intézetek, tanszékcsoportok felállítását elrendelő 69.531/1971.
számú miniszterhelyettesi leiratban foglaltak végrehajtása. Ugyancsak a tan-
év folyamán elkészültek és az Egyetemi Tanács által elfogadást nyertek az új
egységek, nevezetesen 8 intézet és 3 tanszékcsoport szervezeti és működési
szabályzatai is. Ezeket a múlt év december 27-én történt miniszteri jóváha-
gyást követően hatályba léptettük.

A múlt tanévben együttes ülésen tárgyalta meg az Egyetemi Tanács és a
pártbizottság ,, A szocialista demokrácia érvényesülése, fejlesztésének fel-
adatai az osztott vezetés rendszerében a Budapesti Műszaki Egyetemen"
című anyagot. E tárgyalásra előzetes széles körű közvéleménykutatáson ala-
puló elemző vizsgálat után került sor. Az együttes ülésen elhangzott észre-
vételek figyelembevételével határozattá emelt előterjesztés hármas feladatot
teljesített, mégpedig: röviden összefoglalta a szocialista demokrácia helyes
értelmezésével kapcsolatos fontosabb megállapításokat; elemezte a szocia-
lista demokrácia egyetemi érvényesülésének tapasztalatait; és végül vázolta
a demokrácia fejlesztésének legfontosabb feladatait. Az elfogadott előter-
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jesztést megkapták a karok és az önálló egységek vezetői, továbbá a párt-
alapszervezetek, elnökségi, vezetői értekezleteken, illetve alapszervezeti tag-
gyűléseken történő ismertetés céljából.

Az osztott vezetési rendszer bevezetése óta eltelt idő tapasztalatai alapján
olyan következtetésre jutottunk, hogy a Tanács hatáskörébe utalt ügyek nagy
száma és jellege olyan új testületi munkamódszereket kíván, amelyek job-
ban lehetővé teszik a kérdések érdemi tárgyalását és testületi elbírálását.
E kívánalmak teljesülésének elősegítésére az Egyetem Tanácsa a tanév első
tanácsülésén három egyetemi tanácsi bizottságot, nevezetesen Oktatási-
Nevelési Bizottságot, Tudományos Bizottságot, valamint Egyetemfejlesztési
Bizottságot alakított. E bizottságok elsősorban a Tanács hatáskörébe utalt

és a munkatervben rögzített kérdésekkel foglalkoznak. A tanácsi bizottságok
működését már az első év tapasztalatai alapján is pozitívan értékeljük.

1. AZ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA

Az elmúlt tanév oktató-nevelő munkáját a már említett célkitűzésnek meg-
felelően a korábban hozott határozatok megvalósítására irányuló törekvés
jellemezte. A célkitűzés és a tanév folyamán szükségessé vált újabb munkák
teljesítése érdekében végzett oktató-nevelő tárgyú feladataink közül az Egye-
temi, illetve a Rektori Tanács több témát megvitatott. A témák között szere-
pelt olyan is, ami többször került a tanév folyamán az ülések napirendjére.
Az Egyetemi, illetve a Rektori Tanács a következő főbb kérdésekkel foglal-
kozott:

— a világnézeti oktatás helyzetének ismertetése és a korszerűsítésével kap-
csolatos határozatok végrehajtása,

— a III. Országos Felsőoktatási Nevelési Konferencia határozatainak vég-
rehajtása,

— az oktató-nevelő munka egységesértékelési rendszere,
— a Villamosmérnöki Kar oktató-nevelő munkájának megvitatása,
— a Villamosmérnöki Kar oktatási kísérletre vonatkozó javaslata, a. kísér-

leti oktatás új tantervei és célkitűzései,
— a számítástechnikai program végrehajtása, a számítástechnikai képzés

tantervei,
— a Vegyészmérnöki Kar esti-levelező tagozatának új tanterve,
— a határterületi képzés helyzete, oktatási célkitűzései, tantervei, beveze-

tésének kérdései,
— az Építészmérnöki Kar új tanterve,
— a műszaki és mérnöktanári és a szakmérnökképzés tanterveinek és tan-

tárgyprogramjainak jóváhagyása,
— az ágazati gazdaságtan, a szervezés- és vezetéstudomány oktatásának

helyzete,
—afelvételi rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei,
— a tanulmányi eredmények értékelése, a fizikai foglalkozású szülők gyer-

mekeinek tanulmányi megsegítése,
— az esti-levelező oktatás hatékonyságának növelését szolgáló intézkedé-

sek végrehajtása,
— a modern oktatástechnikai eszközök használata.

66



Az e téren elért eredmények röviden a következőkben foglalhatók össze:
A.Művelődésügyi Minisztérium elvi irányítása mellett megszerveztük .és

eredményesen lebonyolítottuk a III. Országos Felsőoktatási Nevelési Konfe-
renciát. A III. Országos Felsőoktatási Nevelési Konferencia és a kollégiumi
nevelőtanári értekezlet újabb ösztönzést adott a nevelőmunka hatékonysá-
gának elősegítését célzó munkának.

A Villamosmérnöki Kar elkészítette a korszerűsített nappali tagozatos 10
féléves (,, A "-típusú) képzés és az új intenzív 8 féléves (..B"-típúsú) képzés
oktatási célkitűzéseit és tanterveit. Ugyancsak elkészítette a fejlesztő-kutató
mérnöki tevékenység végzésére alkalmas szakemberek képzését biztosító, el-
sősorban a ,,B"-, de az ,, A"-típusú képzésben résztvettek számára is intenzív
továbbképzést nyújtó 2 éves (,, C"-típusú) oktatási forma célkitűzéseit és alap-
elveit. Az Egyetemi Tanács határozatának megfelelően az oktatási célkitűzé-
seket és a szakok névváltozására vonatkozó javaslatot felterjesztettük a Mű-
velődésügyi Minisztériumba jóváhagyásra, ugyanakkor a Tanács a tanterve-ket ideiglenes jelleggel jóváhagyta annak érdekében, hogy a korszerűsített
képzés már az 1972/73. tanévtől kezdve bevezetésre kerülhessen.

Jelentősen előrehaladtunk a számítástechnikai oktatás bevezetése terén.
Az alapképzés szinte általánossá vált. A Művelődésügyi Minisztérium 68.167/
1971. számú leiratának megfelelően 1971. szeptemberében megindult a szá-
mítástechnikai speciális képzés az Építőmérnöki, a Gépészmérnöki és a Köz-
lekedésmérnöki Karon, folytatódott, illetve újonnan indult a Villamosmérnöki

Karon. Valamennyi érdekelt kar elkészítette a tanterveket, amelyeknek elvi
jóváhagyása is megtörtént. .

A Vegyészmérnöki Kar elkészítette a kétfokozatú esti-levelező vegyészmér-
nökképzés oktatási célkitűzéseit és tantervét. A tantervet az Egyetemi Tanács
ideiglenes jelleggel jóváhagyta, a képzésre vonatkozó oktatási célkitűzést
pedig elfogadásra javasolta a Művelődésügyi Minisztériumnak.

A tanév folyamán elkészültek az első konkrét tervezetek az egyes határ-
területi képzési formák bevezetésére. A Gépészmérnöki Kar a matematikus-
mérnök, a Vegyészmérnöki Kar a mérnök-biológus szak oktatási célkitűzéseit,
az oktatás szervezeti formáira vonatkozó tervezetét, valamint a szak tantervtervezetét dolgozta ki. A karok előterjesztését az Egyetemi Tanács elfogadta.
A két szak bevezetésére vonatkozó javaslatot felterjesztettük a Művelődés-
ügyi Minisztériumnak.

i

Az Építészmérnöki Kar az ez év tavaszán kiadott irányelvek alapján meg-kezdte a már korábban elkészült, új korszerű tantervének végső finomítását.
Annak érdekében, hogy a Karon 1971/72-ben beindított, korszerűsített kép-
zés töretlenül haladhasson, az Egyetemi Tanács határozata alapján az 1971.
májusában két félévre ideiglenesen jóváhagyott tanterveket 1972. júniusá-ban a rektor további két félévre jóváhagyta.

Ugyancsak kiadta a Művelődésügyi Minisztérium az építőmérnökképzés
tantervi irányelveit. Ezek alapján tovább folytatódott az Építészmérnöki Kar
oktatásának korszerűsítését célzó munka olyan ütemben, hogy az 1973/74.
tanévben sor kerülhessen az új, korszerűsített tanterv bevezetésére.

A gépészmérnökképzés tantervi irányelveinek kidolgozásával párhuzamo-
san a Gépészmérnöki Kar előkészítő munkákat végzett a tanterv korszerűsí-
tésével kapcsolatban és pontosította azokat az elképzeléseket, amelyek célja
új rendszerű, szélesen megalapozott, egységesebb jellegű gépészmérnökkép-
zés kialakítása.
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Elkészült a tanév folyamán a nappali 3 éves üzemmérnökképzésre épülő
műszaki (mérnök) tanárképzés tanterve a gépész, a vegyipari, a villamos-
ipari és a vegyesipari szak részére. A tanterveket részben a Minisztérium,
részben — felhatalmazás alapján — a rektor hagyta jóvá. Három szakon
1971. őszén a képzés meg is indult.

A Közlekedésmérnöki Kar az Ágazati Gazdaságtani Tanszékcsoport kez-
deményezésére javaslatot dolgozott ki a gazdasági mérnökképzés továbbfej-
lesztésére. A népgazdasági hatékonyság fokozásának követelményeit jobban
figyelembe véve javaslatot tett az építési szakon belül új, a szervező gazda-
sági mérnöki ágazat létesítésére, a közlekedési szakon belül a jármű-gép-
javítási és üzemfenntartási ágazat nevének megváltoztatására és a tanter-
veknek e szerinti módosítására. Az Egyetemi Tanács felhatalmazása alapján
a rektor ideiglenesen engedélyezte az új tanterv szerinti oktatás megkezdé-
sét az 1972/73. tanévtől.

A Minisztérium felkérésére részletesen elemeztük az 1969-ben bevezetett
állami támogatási rendszer, valamint a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat gya-
korlati alkalmazásának tapasztalatait és javaslatokat tettünk a rendelkezé-
sek finomítására.

Í

Elkészült a Vízgazdálkodási Főiskolai Karon a szaktechnikusok üzemmér-
nöki képesítésének megszerzését szabályozó utasítás.

Módszertani szempontból a karok a már megkezdett kísérleteket folytat-
ták, mélyítették el (ciklikus oktatás, 10 4- 4-es oktatás, , tervezz, építs, mérj",
önálló laboratórium, nyitott laboratórium, atelier oktatás stb.).

Az oktatói, párt és KISZ vélemények alapján megállapítható, hogy hallga-
tóink politikai arculata, hangulata általában pozitív. A hallgatók politikai-
lag érdeklődők és tájékozottak.

Hallgatóink többsége megfelelő fegyelemmel eredményesen teljesítette
tanulmányi kötelezettségeit. A tanulmányi eredményekben nem következett
be lényegbevágó változás az előző évhez képest, azonban változatlanul ma-
gas (100/4, körüli) a halasztott vizsgával rendelkezők és az elégtelen rendűek
részaránya.

2. TUDOMÁNYOS MUNKA-IPARI KAPCSOLATOK

Az Egyetem tudományos kutatómunkáját az elmúlt tanévben a tudomány-
politikai irányelvek egyetemi megvalósítása, a 3 éves kutatási tervünk telje-
sítése és értékelése, valamint az 1972. évben kezdődő új 4 éves tudományos
terv készítése határozta meg. Ezen belül alapvető szemponttá vált számunkra
a tudománypolitikai irányelveknek az a megállapítása, hogy az eddigi meny-
nyiségi fejlesztés helyébe minőségi fejlesztésnek kell lépnie. Az Egyetemi és
a Rektori Tanács több ülésen tárgyalta a tanév folyamán a tudományos ku-
tatómunkát meghatározó és az ezzel összefüggő kérdéseket. Ezek közül a
következő fontosabbakat említjük meg:

— beszámoló a 3 éves tervidőszakról,
:

— az 1972—75. évi tudományos tervek és a távlati kutatásra vonatkozó elő-
készítő munkák,

— a Magyar Tudományos Akadémia illetékes szakosztályainak véleménye
az Egyetemen folyó kutatómunkáról,

— az aspiránsképzésre vonatkozó végrehajtási utasítás,
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a szocialista szerződések végrehajtása,
— a tudományos továbbképzés helyzete; tudományos továbbképzési ösz-

töndíjasok tevékenysége,
— az Egyetemen folyó feltalálói tevékenység,
— a szerződéses munkák 1971. évi alakulása; a Belső Utasítás módosítá-

sának hatása,
— az Egyetemi Atomreaktor 1971/72. tanévi tevékenysége.
Az e téren elért eredményekről röviden a következőkben számolhatunk be:
A tudománypolitikai koncepciókkal összhangban végrehajtott egyetemen

belüli szervezeti változások révén a társadalomtudományi kutatások vonatko-
zásában a beszámolási időszakban a Marxizmus—Leninizmus Tanszékcsoport,
az Ágazati Gazdaságtani Tanszékcsoport, illetőleg a Tanárképző és Pedagó-
giai Intézet létrehozásával már megteremtődött a kutatások megvalósításá-
nak jobb feltétele.

A társadalomtudományok vonatkozásában bekapcsolódtunk a , , Szocialista
Vállalat", a , Pedagógiai Kutatások" című, valamint a Művelődésügyi Mi-
nisztérium Marxizmus—Leninizmus Oktatási Főosztálya által kiemelt kutatási
témákba. Az 1971. évi MM támogatás 1970-hez képest mutatkozó többleté-
nek jelentékeny részét a MM intencióinak és a tudománypolitikai irányelvek-
nek megfelelően a társadalomtudományi kutatások fokozott céltámogatására
fordítottuk.

A tervszerű kutatómunka során az elmúlt 3 éves tervperiódusban Egyete-
münk tanszékei összesen 225 témacsoporton belül 556 téma kutatására vál-
lalkoztak, szemben az 1966—1968. évi tervidőszak 467 témájával, ami 164
témacsoportba tömörült.

Az MM támogatott tsz-ek 119 témacsoportban 292 témával
az MTA támogatott tsz-ek 106 témacsoportban 264 témával

összesen: 556 témával
szerepeltek.

A beszámolási időszakban nem sikerült a témák számának csökkentése.
Várható, hogy az OTTKT közelmúltban történt jóváhagyása, illetőleg az ahhoz
való bekapcsolódásunk a témakoncentrációtis elősegíti.

Az elmúlt tanévben a rendelkezéseknek megfelelően elkészült Egyetemün-
kön a kutatási egységek 1972—75. évi, úgynevezett középtávú kutatási terve.
Annak érdekében, hogy az országos és a tárcaszintű kutatásokért és cél-
programok teljesítéséért felelős szervek tájékozódást nyerjenek lehetősé-
geinkről, a beszámolási időszak végén összeállítottuk és megküldtük a Ma-
gyar Tudományos Akadémiának és valamennyi tárcának, országos főható-
ságnak az OTTKT-be felvételre javasolt központi és tárcaszintű kutatási cél-
programok tervtanulmány vázlatai alapján a programokba való bekapcsoló-

dásra az egyetemi tanszékek, intézetek, karok jelentkezését.
A kutatókapacitás bővítését jelentette a tudományos továbbképzési ösztön-

díjasok, valamint a hallgatók fokozott bevonása a tudományos kutatási mun-
kába. 1971-ben 29 tudományos továbbképzési ösztöndíjas kezdte meg, 30
pedig folytatta munkáját. 1971-ben a hallgatók 1,3 millió forint jutalomban
részesültek a kutatómunkáért, elsősorban az ipari megbízásokkal kapcsolat-
ban végzett munkájukért. A hallgatók kutatómunkába való bevonásának
szervezett formája a tudományos diákköri munka. A tudományos diákkörök-
ben dolgozó hallgatók száma 1971-ben 1062. Arányuk a nappali hallgatók
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létszámához viszonyítva 13,79/). Megállapíthatjuk, hogy a tudományos diák-
köri tevékenység a múlt tanévben komplexebbé, sokrétűbbé, intenzívebbé vált
a korábbi időszakhoz viszonyítva.

Az elmúlt tanév folyamán bekapcsolódott az Egyetemi Atomreaktor a Bu-
dapesti Műszaki Egyetem és más hazai felsőoktatási intézmények munká-
jába. Ez a korszerű, a mai igényeknek megfelelő létesítmény ugyancsak ka-
pacitásbővítést jelentett oktató és kutatómunkánkban.

A BME egyetemi rangra emelésének, valamint a Gépész-, az Építész- és a
Vegyészmérnöki Kar alapításának 100. évfordulója alkalmából 1971. októ-
berében tudományos ülésszakot rendeztünk.

Az Egyetem a IV. ötéves terv időszakára több tárcával kötött szocialista
szerződést, illetve több tárcával hosszabbította meg a szocialista szerződést.
Ezen túlmenően eddig négy kutatóintézettel kötöttünk újtípusú, egy-egy tan-
szék és az érdekelt tudományos kutatóintézet együttműködését szorosabb
alapokra helyező társulási szerződést.

A szocialista szerződések nyomán kapott ipari megbízások összege 1971-
ben 144 820 000,— Ft volt. Az Egyetem szerződéses munkákból származó ár-
bevétele 139 121 300,— Ft-ot tett ki az 1971. június 1—1972. június 1-ig
terjedő időszak alatt. A múlt tanév folyamán az Egyetem vezetése, a Szak-
szervezeti Tanáccsal egyetértésben, jutalmazási irányszámokat állapított megannak érdekében, hogy a megfelelő munkamegosztásra befolyásolják a szer-ződéses munkák vállalását. Az oktatás és a kutatás felszereltségének fejlesz-tése céljából 1972. január 1-től kezdődően 6—120/, műszerpótlási díjat ve-
zettünk be a bruttó árbevétel után.

Az elmúlt tanévben megállapodásra jutottunk a MTA-val az Egyetem terü-
letén felépítendő Műszaki Mechanikai Kutatóintézet laboratóriumának közös
létesítésében. Erre a célra az Akadémia 45 millió forintot bocsát rendelkezé-
sünkre.

Oktatóink a múlt tanévbenis igen aktívan vettek részt a tudományos minő-
sítés munkájában, 4 professzorunk a TMB tagja, számos munkatársunk szak-
bizottságokban lát el különböző feladatot. Oktatóink közül 66-an kaptak a

TMB-bóől aspiránsvezetői megbízást és vezetésük alatt 83 aspiráns működik.
A tanév folyamán az Egyetem szellemi alkotásait két alkalommal, a KGM

által rendezett kiállításon, valamint ezt követően az 1972. évi BNV-n állítot-
tuk ki. Az idén is nyertünk BNV díjat.

A tanulmányi tevékenység egyenletesen fejlődött, a bejelentett találmá-
nyok száma 11 db, a megadott szabadalmak száma pedig 2 db volt.

3. A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Az 1971. évi nemzetközi kapcsolatainkat a közvetlen kapcsolatok terén
főleg a tartalmi elmélyülésre való törekvés jellemezte, míg az egyéb kapcso-
latoknál a kiküldetések számának növekedése mutatja a fejlődést. Az Egye-
tem ezen tevékenységi területével összefüggő kérdéseket az alábbi bontás-
ban tárgyalta a Rektori Tanács:

— a BME 1971. évi nemzetközi kapcsolatai,
— a BME oktató és nem oktató dolgozóinak hivatalos külföldi kiküldetései

az 1971. évben,
— a BME nemzetközi kapcsolatainak 1972. évi terve.
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Az Egyetem nemzetközi kapcsolatai az 1971. évben a korábbi időszakhoz
viszonyítva tovább fejlődtek. A hivatalos külföldi kiküldetések száma az 1970.
évi 854-ról .1398-ra emelkedett, ezek közül 1058 szocialista, 340 pedig tőkés
országokba irányult. "

Nemzetközi kapcsolataink közül nagy jelentőségűek Egyetemünk közvet-
len kapcsolatai. Az Egyetemnek jelenleg 25 külföldi intézménnyel van köz-
vetlen együttműködési szerződése. Ezek közül 22 intézmény szocialista orszá-
gokban működik. Célkitűzéseinknek megfelelően sikerült több esetben a már
meglevő közvetlen kapcsolatot tartalmilag elmélyíteni: megállapodásban
rögzítettük a közös kutatási célokat és azokon a tudományterületeken, ahol
már van közös kutatási tevékenység, ott a közvetlen kapcsolatok egyúttal tar-
talmilag is telítődtek. Elmélyült az oktatók kölcsönös tapasztalatcseréje, fo-
kozódott az oktatási és kutatási dokumentáció csere.

Az elmúlt tanévben számottevően emelkedett az olyan kiküldetések száma,
amelyeknek anyagi fedezetét Egyetemünk a KK alapból biztosította. Ily mó-
don 141 oktatót tudtunk külföldre küldeni jelentős ipari rendezvényekre, fon-
tos kutatási célkitűzésekkel. Ezenkívül számos kiküldetéshez, illetve meghívás-
hoz jelentős anyagi támogatást nyújtottunk.

1971-ben Egyetemünk hivatalosan 455 külföldi vendéget fogadott. Külföldi
vendégeink ösztöndíjas tanulmányútra, rövid tanulmányútra, előadások tar-
tására, tapasztalatcserére érkeztek.

Az intézményünk egyetemi rangra emelésének 100. évfordulója alkalmával
rendezett centenáriumi ünnepségeknek komoly jelentősége volt az Egyetem
nemzetközi élete szempontjából is. Az ünnepségeken 35 külföldi hivatalos
vendég vett részt. Szerződéses partnereink magasrangú vezetőkkel képvisel-
tették magukat az ünnepségeken.

A tanév befejeztével hallgatóink közül 367 fő 38 oktató kíséretében kül-
földön végezte termelési gyakorlatát. Közel ilyen számban fogadott Egyete-
münk külföldi hallgatókat termelési gyakorlatra. A külföldi termelési gyakor-
latoknak komoly jelentőséget tulajdonítunk. Hallgatóink legjobbjai szervezet-
ten, az egyetemi tanulmányi munkába illeszkedve ismerkednek meg a baráti
szocialista országok műszaki egyetemeivel és a képzési irányuknak megfelelő
üzemi létesítményekkel. A gyakorlatok szakmai hatékonysága azonban még
nem kielégítő. Viszont igen hasznosak e gyakorlatok a szocialista országok
életének megismerése, az általános műveltség emelése és a nyelvtudás szem-
pontjából.

A fejlődő országok oktatási intézményeiben oktatóink közül többen vállal-
tak, illetve folytatták a már korábban vállalt — hosszabb időre szóló — okta-
tási és tudományos munkát az 1971/72. tanévben is. Bebizonyosodott, hogy
a külföldön szolgálatot teljesítő oktatóink munkáját igen nagyra értékelik.

Megkezdtük a nemzetközi szervezetekben viselt tagságok felülvizsgálatát
abból a szempontból, hogy ahol csak lehet, a kollektív tagságot helyezzük
előtérbe az egyéni tagsággal szemben.

Az elmúlt tanévben a Szovjetunióból vendégoktatóként szakemberek ér-
keztek Egyetemünkre. Munkájukat igen nagy érdeklődés kísérte. E kapcso-
lati formát a jövőben még gondosabban igyekszünk megtervezni.

Mindezen fejlődés és az elért eredmények mellett nemzetközi kapcsola-
tainknak ma még több hiányossága is van. A kapcsolatok sokszor még
eléggé formálisak, gyakran csak látogatás jellegűek. Ezért a kapcsolatok
tartalmi javítása továbbra is fontos feladat.
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4. SZEMÉLYZETI MUNKA

Az 1971/72. tanévi személyzeti munkát túlsúlyban a 4 évre szóló egyéni
káderképzési tervek készítésével kapcsolatos feladatok szervezése, irányítása,
koordinálása, valamint a nők helyzetének javítására hozott egyetemi tanácsi
határozatok végrehajtása szabta meg.

Az elmúlt tanév folyamán az Egyetemi és a Rektori Tanács a következő
fontosabb kérdésekkel foglalkozott:

— az egyéni káderképzési (továbbképzési) tervekről szóló jelentéssel,
— a nők helyzetének javítására hozott egyetemi tanácsi határozatok végre-

hajtásával,
— vezetői megbízatásokkal.
A tanév folyamán tett intézkedéseket és az azok alapján kialakult helyze-

tet a következőkben összegezhetjük:
Oktatói állásaink száma az 1971. október 15-i adatfelmérés szerint 1501,5.

A párttagok aránya 349/4. Az elmúlt évben az oktatók 2,50/)-ának szűnt meg
a munkaviszonya. A megszűnésfő okai: elhalálozás, nyugdíjazás és más te-
rületre való távozás. A belépések száma a távozások mintegy kétszere-
sét tette ki. Az oktatói állomány 169/4-a 30 év alatti, 359/)-a 30—40 év közötti,
499/5-a pedig 40 év feletti életkorú. A fiatal oktatók száma az elmúlt évben
150/5-kal emelkedett. A nők aránya változatlan. :

A káderhelyzet általános értékelését tartalmazó, 1971-ben jóváhagyott ká-
derutánpótlási terv alapján a tanév folyamán mintegy 1400 egyéni káder-
továbbképzési terv készült Egyetemünkön. A terveknek tanszéki értekezlete-
ken való részletes megvitatása is lezajlott.

Nagy gondot fordítottunk az utánpótlás nevelésének egyik bázisára, a tu-
dományos továbbképzési ösztöndíjak odaítélésére, a pályázatok megjelen-
tetésére, de különösképpen a pályázatok elbírálására.

A beszámolási időszakban folytattuk az 1969-ben megkezdett minősítést
és most jutottunk el odáig, hogy — néhány vezető kivételével — kádereink
ismételt minősítése befejeződött.

Megvizsgáltuk és elemeztük a fejlődő országokban hosszabb időt eltöltött
oktatók külföldi munkavállalásával kapcsolatos problémáit.

A Bér- és Munkaügyi Osztállyal közösen kidolgoztuk a , másodállás, mel-
lékfoglalkozás, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony kere-

tében történő munkavégzések újbóli szabályzata" alapján az Egyetemre vo-
natkozó rendet.

Az összes kádernyilvántartásra kötelezett személy anyagát kiegészítet-
tük, adataikat pontosítottuk. A továbbiakban is nagy erőfeszítést kíván azon-
ban káder-nyilvántartásunk adatainak viszonylagos naprakészen tartása az
adatváltozások hiányos jelentése miatt.

A nők helyzetének tervszerű javítására a karok és az önálló egységek in-
tézkedési terveket készítettek. Ezzel egyidőben az 5. fejezetben ismertetette-
ken túl központilag intézkedtünk:

— az anyasági segélyben részesülő nőkkel való szorosabb kapcsolat tar-
tásáról,

— a tisztálkodási körülmények megjavításáról az Üzemeltetési Osztályon,
— azon hallgatók fokozott anyagi támogatásáról, akiket egyedülálló szülő

tart el (a Gépészmérnöki és a Vegyészmérnöki Karon).
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— a kollégiumok berendezéseiben, felszereléseiben mutatkozó hiányok fel-
méréséről és pótlásáról (a KISZ kezdeményezése alapján),

— a nőhallgatók számára albérlet és munkaalkalom biztosításáról (a KISZ
közreműködésével).

A központi intézkedéseket számos helyi intézkedés követte, amelyek a bér-
aránytalanságok csökkentését, a nők vezetésben való nagyobb arányú be-
vonását, továbbképzését, munkakörülményeik javítását és fokozott erkölcsi
megbecsülését szolgálják.

5. DOLGOZÓINK ÉLET- ÉS MUNKAKORÜLMÉNYEI

Az elmúlt évben is erőfeszítéseket tettünk dolgozóink élet- és munkakö-
rülményeinek további javítására. Ezt elsősorban a költségvetésben és a KK
fejlesztési alapokon biztosított pénzeszközök ésszerűbb felhasználásával ér-
tük el.

— A költségvetési előirányzaton belül béralapunk mintegy 132 millió fo-
rintot tett ki. A bérgazdálkodásban bekövetkezett változás lehetővé tette,
hogy az átmeneti bérmegtakarítás összegét adott évben jutalmazásokra,
illetve új álláshelyek szervezésére felhasználjuk.
A bérmegtakarítás terhére, a technikai segédszemélyzet létszámának
növelése érdekében 53 új állást szerveztünk. 72 új állás szervezését tette
lehetővé a Művelődésügyi Minisztérium által rendelkezésünkre bocsá-
tott béralap, amelyeket elsősorban a számítástechnikai és a kiscsopor-
tos oktatás továbbfejlesztésére fordítottunk. Így Egyetemünk létszáma
az elmúlt évben 125 fővel nőtt, amely tovább javította az oktatók tech-
nikai segédszemélyzettel való ellátottsági arányát. Belső tartalékaink
feltárásával és átcsoportosításával az újonnan létrehozott intézetek
megerősítésére 17 új állást biztosítottunk.

— Az elmúlt évben rendeztük a könyvtári, egészségügyi, óvodai és a gép-
kocsiszolgálat dolgozóinak bérét.
Így a rendelkezésünkre bocsátott bérszintfejlesztési keret és a tartós
bérmegtakarítás felhasználásával az egy főre eső béralap az elmúlt
tanévben mintegy 49/,-kal nőtt.

— Az elmúlt tanévben 110 fő részesült törzsgárda kitüntetésben és az ezzel
járó jutalomban.

— Tovább támogattuk dolgozóink saját erőből történő lakásépítkezéseit;
28 fő részére — különböző forrásokból — 1,4 millió forint kamatmen-
tes kölcsönt folyósítottunk.

— Az Egyetem saját alapjából megkezdte — és megfelelő ütemben foly-
tatja — a balatonfüredi 160 férőhelyes sportüdülő építését.

— Az elmúlt tanévben több határozatot hoztunk nődolgozóink helyze-
tének javítására. A többgyermekes anyák és az egyedülálló családos
nők részére évi egy alkalommal szociális segélyt biztosítottunk. Megál-
lapodást kötöttünk a XI. ker. Tanáccsal közös épületben létesítendő 100
férőhelyes óvoda felépítésére. Az ehhez szükséges 7,2 millió forintot
átutaltuk a Tanács egyszámlájára.
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— A lehetőségekhez képest növeltük az üdültetésben résztvevők számát.
1972. szeptember 1-ig 2127 főt üdültettünk, 297 fővel többet, mint 1971-
ben.

— Jelentős erőfeszítéseket tettünk dolgozóink és hallgatóink kulturáltabb
étkezési lehetőségeinek javítására. Többször folytattunk megbeszélése-
ket az éttermeinket üzemeltető Pest-Budai Vendéglátó Vállalat vezetői-
vel. Ennek eredményeként nyitottuk meg az I-es modulban a agrill-kony-
hát, korszerűsítettük büféhálózatunkat, átépítésre került a Stoczek ut-
cai étterem, stb. A probléma megoldása azonban még további erőfe-
szítéseket igényel.

— Hallgatóink kulturáltabb elhelyezése és dolgozóink étkeztetési feltéte-
leinek megfelelő kielégítése érdekében megkezdtük a Stoczek és Krus-
pér utcai sarok telek beépítésének műszaki előkészítését. Ezen a terü-
leten egy 600 férőhelyes kollégium és 1500 adagos konyha és étterem
épülne.

6. A GAZDASÁGI MUNKA

Az oktató-nevelő, valamint a tudományos kutatómunka korszerűsítése, az
új szervezeti egységek kialakítása nagy feladatokat hárított Egyetemünk
gazdálkodó szerveire. A feladatok meghatározását és végrehajtását az
Egyetemi, illetve a Rektori Tanács több alkalommal tárgyalta. Napirendre
kerültek a következő kérdések:

— az Egyetem 1971. évi gazdálkodásának elemzése,
— az 1972. évi költségvetés és beruházás,
— az 1972. évi gép- és műszerbeszerzési keretek karok közötti felosztása,
— az 1972. évi bérszintfejlesztési keret felosztása,
— az Egyetem fejlesztési tervének végrehajtása, figyelembe véve az új

szervezeti egység létrehozását,
— az egyetemi ügyvitelgépesítés helyzete.
A tanácsülések határozata, valamint az Egyetem munkaterve alapján a

gazdálkodás terén végzett legfőbb munkákat a következőkben foglaljuk
össze.

Fokozott súlyt helyeztünk a társadalmi tulajdon védelmére, és ennek ér-
dekében megállapítottuk a leltározási és selejtezési rendet.

A számítógépeknek az Egyetemünkre történt telepítése és kiépítése meg-
teremtette a feltételeit annak, hogy intézményünk bonyolult ügyvitelét gé-
pesítés révén gyorsítsuk és korszerűsítsük. A munka koordinálására bizott-
ságot hoztunk létre, amely kidolgozta az ügyvitelszervezés minimális és ma-
ximális programját, valamint a megvalósítás feltételeit. Várható, hogy az
ügyvitelgépesítés a hallgatói nyilvántartás és a gazdasági folyamatok egyes
részterületein még ez évben megkezdődik.

Az egyetemi feladatok ellátásához a Minisztérium 336 millió forintot biz-
tosított az állami költségvetésből. Figyelembe véve azonban a néhány terü-
leten mutatkozó lemaradást (gép- és műszerállomány stb.), több vonatko-
zásban csak a megelőző év szintjének megtartására törekedtünk. Még így
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is szükség volt költségvetésünk bizonyos belső átcsoportosítására. Ugyanezt
tettük a kari fejlesztési alapok egy részével is.

Beruházások vonatkozásában a már említett balatonfüredi sportüdülő épí-
tésén és a 100 férőhelyes óvoda létesítésére történt megállapodáson kívül

meg kell még említenünk az építőipari laboratórium építését, amely szer-
kezetileg ebben az évben befejezést nyer. Tereprendezéssel a tanév folya-
mán befejeztük a Balatonlellén létesített ifjúsági üdülőtelep és továbbképző
tábor építését. A Schönherz Zoltán Kollégium túlzsúfoltságának enyhítése
érdekében egy új barakk-kollégium építését bonyolítottuk le.

Megnövekedett nyomdai szükségleteink kielégítése érdekében bővítettük
és korszerűsítettük sokszorosító üzemünket. Ez berendezésénél és kapacitá-
sánál fogva a szokásos feladatok ellátásán kívül, a legszükségesebb jegy-
zetek nyomdai előállítására is alkalmassá vált.
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AZ EGYETEM VEZETŐI

Dr. Dr. h. c. Perényi Imre okl. építészménök, egyetemi tanár, rektor, a mű-
szaki tudományok doktora, a Moszkovszkij Inzsenerno—Sztroitel"nüj Insztitut
tiszteletbeli doktora, a Városépítési Tanszék vezetője.

Dr. Lásztity Radomir okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, oktatási rektor-
helyettes, a kémiai tudományok doktora, az Élelmiszerkémia Tanszék veze-
tője.

Dr. Lévai András okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tudományos rektor-
helyettes, :az MTA levelező tagja, a Hőerőművek Tanszék vezetője.

Dr. Benke István okl. közgazda, egyetemi tanár, rektorhelyettes, a közgaz-
dasági tudományok kandidátusa, a Politikai Gazdaságtan Tanszék II. veze-
tője.

Dr. Orosz Zoltán okl. közgazda, gazdasági főigazgató, közgazdasági
doktor.

AZ EGYETEM TÁRSADALMI SZERVEINEK VEZETŐI

Thernesz Vilmos okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású), a Párt-
bizottság titkára.

Dr. Meisel János okl. geológus, egyetemi tanár, a föld- és ásványtani tu-
dományok kandidátusa, a Szakszervezeti Tanács elnöke, az Ásvány- és Föld-
tani Tanszék vezetője.

Hajdú István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású), a KISZ
Bizottság titkára.
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AZ EGYETEMI TANÁCS TAGJAI

Szavazati jogú tagok

Elnök: Dr. Dr. h. c. Perényi Imre egyetemi tanár, rektor
Titkár: Dr. Frigyes Andor egyetemi tanár
Dr. Lásztity Radomir egyetemi tanár, rektorhelyettes
Dr. Lévai András egyetemi tanár, rektorhelyettes
Dr. Benke István egyetemi tanár, rektorhelyettes
Dr. Halász Ottó egyetemi tanár, dékán
Dr. Varga József egyetemi tanár, dékán
Dr. Gábor László egyetemi tanár, dékán
Dr. Holló János egyetemi tanár, dékán
Dr. Geszti P. Ottó egyetemi tanár, dékán
Dr. Turányi István egyetemi tanár, dékán
Dr. Orosz Zoltán gazdasági főigazgató
Thernesz Vilmos adjunktus, a Pártbizottság titkára
Dr. Meisel János egyetemi tanár, a Szakszervezeti Tanács elnöke
Hajdú István a KISZ Bizottság titkára
Dr. Csáki Frigyes egyetemi tanár, előző rektor
Czédli György, a Vízgazdálkodási Főiskolai Kar igazgatója
Dr. Dr. h. c. Kézdi Árpád egyetemi tanár
Havas Iván adjunktus
Dr. Winter János adjunktus
Dr. Gillemot László egyetemi tanár
Dr. Petrik Olivér egyetemi tanár
Dr. Andrási József adjunktus
Dr. Major Máté egyetemi tanár
Malecz Erika adjunktus
Vörös Ferenc tanársegéd
Dr. Tettamanti Károly egyetemi tanár
Dr. Nagy József egyetemi docens
Dr. Neumann Ernő egyetemi docens
Dr. Fodor György egyetemi tanár
Dr. Pach Zs. Pálné adjunktus
Dr. Orosz József egyetemi tanár
Dr. Rácz Elemér egyetemi tanár
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Hodvogner László adjunktus
Dr. Gerendás István egyetemi tanár
Dr. Elek Tibor egyetemi tanár
Dr. Molnár István adjunktus
Dr. Füves Odön, a Nyelvi Intézet igazgatója
Vöneky ÁgnesV. éves hallgató
Ábrahám György V. éves hallgató
Németh Tatjana IV. éves hallgató
Szabolcsi Tamás V. éves hallgató
Szekér Ottó IV. éves hallgató
Varga András V. éves hallgató
Pálfai Pál, a Rektori Hivatal vezetője
Dr. Varga Sándor, a Személyzeti Osztály vezetője
Varjú Olga főelőadó
Sebestyén József műhelyvezető
Dr. Csanádi György egyetemi tanár, miniszter
Dr. Szabó János egyetemi tanár, miniszterhelyettes
Dr. Korányi György címzetes egyetemi tanár, főosztályvezető
Dr. Valkó Endre MTESZ főtitkár
Dr. Sándor Imre egyetemi docens, ezredes

Tanácskozási jogú tagok

Dr. Pásztor Endre egyetemi docens
Dr. Földes Péter egyetemi tanár
Dr. Kozák Miklós egyetemi tanár
Dr. Héberger Károly, a Központi Könyvtár igazgatója
Lochmayer György, a MAFC elnöke
Marsi Péter Pál IV. éves hallgató
Boros Sándor IV. éves hallgató
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A TANÉV FOLYAMÁN KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLTEK

MUNKAÉRDEMREND arany fokozata
Dr. Hazay István egyetemi tanár
Dr. Homoródi Lajos egyetemi tanár, intézeti igazgató
Dr. Rados Kornél egyetemi tanár
Dr. Turányi István egyetemi tanár, tanszékvezető

MUNKAÉRDEMREND ezüst fokozata
Dr. Babanászisz Szterjosz egyetemi docens
Dr. Borsos József egyetemi tanár
Dr. Hajnóczi Gyula egyetemi tanár
Mátrainé dr. Zemplén Jolán egyetemi tanár, tanszékvezető
Dr. Szebényi Imre egyetemi docens, tanszékvezető
Thernesz Vilmos egyetemi adjunktus, a Pártbizottság titkára
Dr. Varga László egyetemi docens

MUNKAÉRDEMREND bronz fokozata
Dr. Gergő Gézáné egyetemi adjunktus
Gönyei Antalné egyetemi adjunktus
Malecz Erika egyetemi adjunktus
Suhai Ernőné hivatalvezető
Dr. Szabados Gábor egyetemi adjunktus

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM arany fokozata
Dr. Dux Erik egyetemi docens
Dr. Kator Lajos egyetemi docens
Dr. Szántó Sándor egyetemi adjunktus

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREMezüst fokozata
Csongrádi Dánielné előadó
Józsa László egyetemi adjunktus
Kelemen László előadó

HAZA SZOLGÁLATÁÉRT ÉRDEMÉREM bronz fokozata
Fehérvári Mária egyetemi tanársegéd
Kaszás Istvánné előadó
Magyar Jánosné csoportvezető
Szincsák József egyetemi tanársegéd
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OKTATÁSÜGY KIVÁLÓ DOLGOZÓJA
Bauer Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Eisler János egyetemi tanár
Dr. Feniczy György nyelvtanár
Dr. Gádoros Lajos egyetemi tanár, tanszékvezető

7 Gerendás István egyetemi tanár, a Mérnöki Továbbképzési Tanács el-
nöke

Dr. Görög Jenő egyetemi docens
Dr. Héberger Károly könyvtárigazgató
Holub János kollégiumi igazgató
Dr. Juhász Bertalan egyetemi docens
Dr. Kecskés Sándor egyetemi docens
Liptai Vilmos egyetemi adjunktus
Pál Imre egyetemi docens
Dr. Pőcze János osztályvezető
Dr. Pristyák András egyetemi docens
Sajgál Józsefné kollégiumi igazgató
Dr. Siklósi Pál csoportvezető
Dr. Szemere Imréné egyetemi docens
Tőke Gyula egyetemi adjunktus

KIVÁLÓ DOLGOZÓ
Bőcs Lajos laboráns
Fischer Júlia előadó
Lipcsei András csoportvezető
Miksai Károly technikus
Polgár László gépkocsivezető
Puszta Oszkár osztályvezető
Simon Sándorné előadó
Tarics Vladimirné előadó

MINISZTERI DICSÉRET

Bagi István egyetemi tanársegéd
Bajzáth Gyula tűzrendészeti előadó
Bercsey Tibor egyetemi tanársegéd
Csiszér Józsefné adminisztrátor
Gábor Miklós egyetemi tanársegéd
Müller Ferenc egyetemi adjunktus
Dr. Nagy Gáborné csoportvezető
Dr. Németh József egyetemi adjunktus
Pintér Gézáné előadó
Pintér József egyetemi tanársegéd
Dr. Tarnai Géza egyetemi adjunktus
Véghseő Istvánné előadó
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NYUGALOMBA VONULTAK

BÁN GÉZA 1958. aug. 1-én került a BME Politikai Gazdaságtan I. Tan-
székére.

Személyében jólképzett, nagytapasztalatú marxizmus oktatót nyert az egye-
tem. Az egyetemi marxizmus oktatás megindítása óta részese ennek a mun-
kának. Több évig volt a Villamosmérnöki Karon folyó politikai gazdaságtani
oktatás irányítója és aktív részvevője. Hallgatói, kollégái tisztelték és sze-
rették őt. 1931 óta vesz részt a munkásmozgalomban: fő tevékenységi terü-
lete a propagandamunka volt, de részt vett sok politikai akcióban is. A fel-
szabadulást követő években az ország különböző részein vezetett pártisko-
lákat, aktív részese volt ezen évek politikai küzdelmeinek.

!

Munkáját, emberi magatartását több rangos kitüntetés dicséri: A Szocia-
lista Hazáért Érdemrend, a Munkaérdemrend arany fokozata (2 ízben), a
Munkaérdemérem bronz fokozata, a Felszabadulási Jubileumi Emlékérem, a
Munkásőr Szolgálati Emlékérem, az Oktatásügyi Kiváló Dolgozója kitüntető
cím.

Nyugalomba vonulása mindannyiunkban felidézte példamutató munkás-
ságát, egész élettevékenységét.

DR. BORSOS JÓZSEF okl. mérnök, egyetemi tanár, műszaki doktor, a mű-
szaki tudományok kandidátusa. Oklevelét 1924-ben szerezte a Budapesti Jó-
zsef Műegyetemen. 1924—1930. években tanársegéd az Alkalmazott Szilárd-
ságtan, majd a Hiídépítéstan I. tanszékén, részt vett dr. Czakó Adolf és
dr. Mihailich Győző professzorok tervezési munkáiban.

1925. nov. 1-én Budapest Főváros szolgálatába lépett és ott az Út- és
Mélyépítési Ügyosztály Vízépítési Alosztályán kikötő, támfal, híd, árvízvédel-
mi, alapozási és csatornázási munkáknál tervezői, kivitelezői, később köz-
ponti irányítói feladatokat végzett. 1946-ban fővárosi tanácselnökké válasz-
tották, 1951-ig vezette az Út- és Mélyépítési Ügyosztályt, irányította a Duna-
hidak feljáró útjainak, az út és villamosvasúti hálózat rekonstrukciójának
építését és felelős vezetője volt a főváros árvízvédelmének, vállalattá szer-
vezte át a Fővárosi Csatornázási Műveket és a Fővárosi Kertészetet. Részese
volt Nagy-Budapest műszaki igazgatása megszervezésének. 1951—53-ban a
Fővárosi Beruházási Vállalat vezérigazgatója, 1953—54-ben a Beruházási
Igazgatóság főmérnöke. E két szerv bonyolította le az akkori nagyberuhá-
zásokat.

1954. szept. 1-én tanszékvezetővé és egyetemi tanárrá nevezték ki, 1957—
59-ig rektorhelyettes. Kinevezésekor megbízták a Városgazdasági Tanszék,
valamint a város- és községgazdálkodási (kommunális) mérnökképzés meg-
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szervezésével. Egyetemi munkáját főként ennek a feladatnak szentelte. Ok-
tatott az építőmérnöki, építészmérnöki karon és a gazdasági mérnöki sza-
kon, ahol 1960 óta dr. Kádas Kálmán irányításával az építésügyi és telepü-
lésgazdasági alágazat műszaki vezetője. Több szakmérnöki tanfolyamon elő-
adó. Nyugdíjazásakor a Vízgazdálkodási Tanszéken működött.

Tudományos és kutató munkásságának fő témáit is a településtudomány,
az urbanisztika mérnöki, gazdasági és üzemgazdasági kérdései közül válasz-
totta. Különösen kiterjedt volt jegyzetírói tevékenysége. 11 db egyetemi, 9 db
gazdasági mérnöki, 5 db szakmérnöki, 6 db Mérnök Továbbképző Intézeti
jegyzetet írt. Ezzel nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a hazánkban általa első
ízben kialakított és továbbfejlesztett képzésben részt vett kommunális mér-

vk százai tevékenykednek településeink fejlesztése és vezetése érdeké-
en.

Főszerkesztője és jelentős részben szerzője volt a Vidéki városaink című
könyvnek és hosszabb tanulmányokat írt a Mérnöki kézikönyv IV. kötetébe.
Külföldi és hazai folyóiratokban megjelent cikkeinek száma: 160 db.

Társadalmi munkát főként mint az MTA Településtudományi Bizottságá-
nak, Vízellátási és Csatornázási Szakbizottságának, Budapest Főváros Taná-
csa Műszaki és Kommunális Bizottságának, a Magyar Urbanisztikai Társa-
ság vezetőségének, a Hazafias Népfront Országos Tanácsa Várospolitikai,
valamint Honismereti Bizottságának tagja végez.

Kitüntetései: Magyar Munka Érdemrend, Munka Érdemrend ezüst foko-
zata két alkalommal, Magyar Munkaérdemérem, a Köztársasági Elnöki El-
ismerés bronz koszorúja, a Dunai Árvízi Emlékérem, a Város- és Községgaz-
dálkodás, a Vízgazdálkodás és az Építőipar Kiváló Dolgozója.

DR. CHOLNOKY TIBOR az Építőmérnöki Kar Mechanika Tanszékénekta-
nára és vezetője, több mint 46 évi szolgálat után 1971. december 31-én vo-
nult nyugalomba.

1901. július 29-én, Budapesten született. Elemi és gimnáziumi tanulmá-
nyait Kolozsvárott végezte, majd Budapesten a Műegyetem Mérnöki Osztá-
lyán szerzett kitűnő minősítésű oklevelet.

1925 szeptemberétől a Műegyetem Mechanika Tanszékén kisegítő, majd
megbízott, később pedig rendes tanársegédként dolgozott. 1934-ben az Ál-
lamvasutak szolgálatába lépett. Itt először a Hídosztályon látott el külön-
böző műszaki feladatokat, majd pedig a Kereskedelem- és Közlekedésügyi
Minisztériumban a vasúti hidak, sodronykötélpályák és siklók ügyeinek elő-

adója lett. Ezzel párhuzamosan két MÁV Üzletvezetőség miniszteri vonal-
biztosi teendőit is ellátta és fokozatosan elnyerte a főmérnöki és a műszaki
tanácsosi címet.

A Felszabadulás után a háború alatt elpusztított vasúti hidak helyreállí-
tási munkáiban töltött be igen fontos irányító szerepet. Kiváló munkájának
elismeréséül 1946-ban újjáépítési jelvényt, 1947-ben Köztársasági Elnöki el-
ismerést, 1948-ban , Kiváló munkáért" jelvényt kapott, 1950-ben pedig a Ma-
gyar Népköztársasági Arany Érdeméremmel tüntették ki. Közben tényleges
műszaki tanácsossá, majd főtanácsossá, végül pedig MÁV igazgatóhelyet-
tessé léptették elő és megbízták egy ügyosztály vezetésével.

Minisztériumi működésével párhuzamosan, mint fizetés nélküli adjunktus,
illetőleg félnapos demonstrátor a Műegyetem Mechanika Tanszékének mun-
kájában is részt vett. Kiváló előadói képességeit és tapasztalatait igazán
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akkor tudta kibontakoztatni, amikor 1950-ben a Műszaki Egyetem szolgála-
tába lépett. Először mint intézeti tanár, majd docens, a Mechanika Tanszék
vezetője lett, 1952-ben pedig egyetemi tanárrá és egyidejűleg a Mérnöki Kar
dékánjává nevezték ki. Két évi dékáni működés után 1954-ben az Építőipari
és Közlekedési Műszaki Egyetem rektora lett. Ezt a funkciót három éven ke-
resztül töltötte be. Mint a Mechanika Tanszék vezetője, az Egyetem és az
Építőmérnöki Kar oktatási és szervezési feladatainak ellátásából ezután is,
egészen 1971. évi nyugalomba vonulásáig, fontos és igen aktív részt vál-
lalt. Munkaszeretete azonban még akkor sem engedte pihenni. Tudományos
főtanácsadói minőségben ma is fáradhatatlanul dolgozik és hasznos segít-
séget nyújt a Tanszék és a Kar problémáinak megoldásában. Egyetemi szol-
gálata alatt a Közlekedés- és Postaügyi Minisztériumtól fizetés nélküli sza-
badságot élvezett és ebben a minőségében MÁV igazgatóvá léptették elő.

Dr. Cholnoky Tibor sok évtizedes magasszintű oktatói, szervezői és vezetői
tevékenységével hervadhatatlan érdemeket szerzett. Ennek elismeréséül 1953-
ban Kiváló Dolgozó kitüntetést, 1957-ben Kossuth-díjat kapott, 1971-ben pe-
dig a Munkaérdemrend Arany fokozatával tüntették ki. Tudományos mun-
kájának eredményeként 1961-ben megszerezte a kandidátusi fokozatot, majd
a műszaki doktori címet, a Műszaki Egyetem sportegyesületének elnökeként,
illetőleg az Egyetemi és Főiskolai Sporttanács társelnökeként kifejtett tevé-
kenységéért pedig 1960-ban megkapta a Magyar Népköztársasági Sport Ér-
demérem arany fokozatát.

:

Talán nincs egyetlen olyan hazánkban aktívan szolgáló építőmérnök sem,aki ne ismerné dr. Cholnoky Tibor logikusan felépített, valamennyi részlet-
kérdést is alaposan megvilágító előadásait, nagy gonddal és pontossággal
megírt jegyzeteit, ill. 3 kötetes mechanika tankönyvét. Az oktatói munka iránt
érzett szeretete, hihetetlen munkabírása, lelkiismeretes és hibát soha nem
tartalmazó munkája Egyetemünkön fogalom és valamennyiünk részére kö-
vetendő például szolgálhat.

DR. EISLER JÁNOS egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora, 1907.
november 27-én született Kiskőrösön. Gépészmérnöki oklevelének megszer-zése után kisegítő tanársegédként 1930—1936-ig a Műegyetem Elektrotech-
nika Tanszékén dolgozott. Ezután 1939-ig a Felten és Guilleaume Kábelgyár-
ban, majd 1948-ig az Erőátviteli és Világítási Rt-nél végzett mérnöki mun-
kát. 1950-ig a villamosenergia iparban dolgozott, ahonnan a Gazdasági és
Műszaki Akadémiára tanszékvezetőnek nevezték ki, majd 1952 óta a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen docens, 1954 óta egyetemi tanár. 1952—1953-ig a
Villamosmérnöki Kar dékánhelyettese, 1954—1957-ig dékánja volt. 1960—
1967-ig a Nagyfeszültségű Technika és Készülékek Tanszék vezetője.

A Műszaki Egyetemen ő fejlesztette ki a nagyfeszültségű technika, ill. a
szigeteléstechnika oktatását. Kitüntetései között szerepel a Népköztársasági
Érdemérem arany fokozata, a Munkaérdemrend ezüst fokozata és három íz-
ben kapta meg az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntető címet. Szakmai
munkájának kezdetétől fogva a szigetelőanyagok villamos jelenségeivel fog-
talkozott, ebből készített egyetemi doktori disszertációt 1953-ban. 1954-ben
megszerezte a műszaki tudományok doktora tudományos fokozatot. Több
mint 50 publikációja jelent meg részben külföldi lapokban. Aktív tevékeny-
séget fejtett ki az IEC és a CIGRÉ nemzetközi szervezetekben.
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DR. GELENCSÉR KÁROLY a BME Nyelvi Intézet Gépészmérnökkari Ide-
gennyelvi Csoport nyelvtanára 1907. február 10-én született Felsőiregen. Kö-
zépiskolai tanulmányai után 1932-ben magyar-német szakos tanári oklevelet
szerzett. 1943-ban olasz nyelvtanári, 1948-ban angol nyelvtanári és 1953-ban
orosz nyelvtanári képesítést szerzett.

1934. október 1-től Gödöllőn, Kaposvárott és Budapesten középiskolai ta-
nárként működött; 1953. július hó 1-ével a Budapesti Műszaki Egyetem Gé-
pészmérnökkari Idegennyelvi Lektorátusára kapott kinevezést és itt nyelvta-
nárként működött megszakítás nélkül 1972. június 30-ig, nyugdíjaztatásáig.

Ot nyelvszakos tanári képesítése birtokában rendkívül értékes, alapos és
eredményes oktató-nevelő munkásságot fejtett ki. Majdnem két évtizedes,
a Műszaki Egyetemen végzett munkájának hasznát és eredményeit nemcsak
hallgatói, hanem munkatársai is élvezték.

DR. GERGŐ GÉZÁNÉ SZILÁGYI ANNA, a Gépészmérnöki Kar Matema-
tika Tanszékének adjunktusa, a BME törzsgárdájának ezüst jelvényes tagja,
1972. jan. 15-én nyugdíjba vonult. Kiváló és áldozatkész oktatómunkája pél-
daként szolgál a tanszék jelenlegi és leendő munkatársai számára. Emberi
magatartását kedvesség, segítőkészség és nagyfokú szerénység jellemzi. Se-
gített mindenkinek — kollégáknak és hallgatóknak. Konzultált szakérettségi-
sekkel és pártösztöndíjasokkal, belföldiekkel és külföldiekkel, nappali és esti
hallgatókkal, mindenkivel, akinek erre szüksége volt.

Miután 1934-ben matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett, tel-
jesen reménytelen volt, hogy szakmájában elhelyezkedhessen, sőt ahhoz,
hogy az Orion gyárban segédmunkási felvételt nyerjen, fizika professzorá-
nak, Bay Zoltánnak közbenjárására volt szükség. Üzemi munkája során kap-
csolódott be a munkásmozgalomba, 1943 óta tagja a pártnak. Szakmai és
politikai munkásságát kormányzatunk 1968-ban a Szocialista Hazáért Ér-
demrend, 1970-ben a Felszabadulási Jubileumi Emlékérem és 1971-ben a
Munkaérdemrend bronzfokozatával ismerte el.

Reméljük, hogy megérdemelt pihenő éveiben továbbra is módot talál arra,
hogy a tanszék külső munkatársaként részt vegyen a további gépészmérnök
generációk nevelésében és oktatásában.

DR. RADOS KORNÉL egyetemi tanár, az Ipari és Mezőgazdasági Épület-
tervezési Tanszék vezetője Pozsonynádasdon született 1901-ben, Érsekújvá-
rott végezte a gimnáziumot. 1925-ben szerezte meg mérnöki diplomáját. Ter-
vezőmérnökként, majd mint magántervező dolgozott a felszabadulásig. Nagy-
számú ipari, lakó- és középületet tervezett.

Már fiatal korában kapcsolatba került a munkásmozgalommal. 1918—19-
ben tagja volt a budapesti ifjúmunkások IX. kerületi szervezetének, 1945-
ben mint a francia kommunista párt tagja jött haza, azóta a Magyar Kom-
munista Párt, illetve a Magyar Szocialista Munkáspárt tagja, pártmunkás.
1970-ig bezárólag az egyetemi MSZMP Pártbizottság és a XI. ker. Pártbi-
zottság tagja volt.

1945 után szakmai képességeit az újjáépítés szolgálatába állította, a fő-
város romeltakarítási, újjáépítési és városrendezési munkáit irányította 1949-
ig, majd a minisztertanács az Építéstudományi Intézet igazgatójává ne-
vezte ki.

1950-ben indult meg egyetemünkön az ipari épülettervezés jelentőségé-
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nek megfelelő oktatása. Az új tanszéket dr. Rados Kornél szervezte meg,
s dolgozta ki az oktatás tematikáját, módszereit. 1952—54-ben és 1957—60-
ban rektori tisztségetviselt.

Mindig nagy szeretettel foglalkozott a fiatalokkal, sokat tett a műszaki
oktatás színvonalának emeléséért. Részt vett a felsőfokú műszaki oktatási re-
form kidolgozásában, mint az egyetem volt rektora s a Központi Oktatási Bi-
zottság elnöke. ;

Széles körű szakmai-tudományos munkásságot fejtett ki. Sok tudományos
cikk, tanulmány szerzője, több szakkönyvet, tankönyvet írt, számos előadást
tartott külföldi egyetemeken, tudományos fórumokon. A műszaki tudományok
kandidátusa 1958, a műszaki tudományok doktora 1970 óta.

Igen aktív tevékenységet fejtett és fejt ki több társadalmi szervezetben.
Az Építőipari Tudományos Egyesület alapító tagja, 1968-ig elnöke volt.

Munkájának elismeréseként számos kitüntetést kapott, 1971-ben a Munka
Érdemrend arany fokozatával tüntették ki.

Dr. Rados Kornél továbbra is foglalkozik tudományos munkával, s vezeti
az MTA Ipari és Mezőgazdasági Építészeti Szakcsoportját.

További munkájához jó egészséget kívánunk.

DR. SZALAY GYORGYa Nyelvi Intézet Építőmérnökkari Idegennyelvi Cso-
portjának vezető nyelvtanára 1902. január 5-én Budapesten született. Kö-
zépiskoláit Budapesten, egyetemi tanulmányait pedig a Bécsi Tudomány-
egyetem Bölcsészkarán végezte, ahol francia—német szakos nyelvtanári ké-
pesítést, majd bölcsészdoktori címet szerzett. A Budapesti Pázmány Péter Tu-
dományegyetem 1934-ben honosította oklevelét. 1953-ban a Lenin Intézet-

ben szerzett orosz szakos középiskolai tanári oklevelet.
1920—26. évek közt magántisztviselő volt Budapesten, majd Bécsben. Az

1931—41 közti időszakban tanárként, majd 1941—46-ig gimnáziumi igazgató-
ként tevékenykedett. 1946—1951. években tanári szolgálatra beosztott gim-
náziumi igazgató volt Budapesten.

1951—52-ben nyelvtanárként működött a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1952-től 1972. június 30-ig ugyanott vezető nyelvtanár volt az Építőmérnöki
Karon.

Hosszú tanári tapasztalatra és kiváló szakmai tudásra támaszkodó ered-
ményes  oktató-nevelőmunkája elismeréséül 70. születésnapján nyug-
díjba vonulása alkalmával megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozata
kitüntetést.
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IN MEMORIAM

DR. ELEK TIBOR (1910—1972)
1910-ben született, 1927-ben érettségizett, ugyanabban az évben az or-

szágos középiskolai tanulmányi versenyeken fizikából az első, az Eötvös Lo-
ránd fizikai versenyen a második díjat nyerte. Mint a budapesti Tudomány-
egyetem I. éves hallgatója, 1929-ben matematikai egyetemi pályázatot nyert,
1932-ben matematika-fizika, ábrázoló, geomet-
ria szakos tanári oklevelet, 1936-ban egyetemi
doktori diplomát szerzett matematikából mint
főtárgyból, elméleti és kísérleti fizikából mint
melléktárgyakból. Mint alkalmazott matemati-

kus, 10 évig dolgozott az iparban. 27 éves ko-
ráig 7 matematikai és fizikai dolgozatot pub-
likált. Egyetemi doktori értekezését és előző-
leg pályázatát is projektív geometriai téma-
körből készítette.

A felszabadulás után 1945 májusától 1956
augusztusáig az új hadseregben szolgált mint
politikai tiszt. Ekkor cukorbetegsége miatt. le-

—

szerelt, és a Budapesti Műszaki Egyetem Fi-
lozófiai Tanszék docense, majd tanszékveze-
tő professzora lett; 6 évig tudományos rektor-
helyettese volt az egyetemnek. A filozófiai tu-
dományok kandidátusa fokozatot 1961-ben
nyerte el, fő kutatási területe: a fizika filo- :

zófiai problémái. ,, A relativitáselmélet filozófiai probláinát" címmel közös
kötetet publikált Jánossy Lajos akadémikussal (Akadémiai Kiadó 1963).

1971-ben elnyerte a filozófiai tudományok doktora fokozatot , Marxizmus
és relativitáselmélet" című értekezésével. E munkáját az Akadémiai Könyv-
kiadó könyvalakban is megjelenteti, 1973-ban kerül az olvasók kezébe.

Ezeken kívül 1945 óta 5 könyvrészletet, 26 filozófiai, 19 különböző társa-
dalomtudományi, 18 ismeretterjesztő folyóiratcikket, 3 teljes egyetemi jegy-
zetet és 12 jegyzet-fejezetet publikált, amelyekkel hozzájárult a matematika
lényegének és szerepének, a mérésnek és műszeres megfigyelésnek a meg-
ismerésében betöltött helyének, az anyag, a tér és az idő fogalmának tisz-
tázásához, s jelentékeny részt vállalt a marxista-leninista filozófia tovább-
fejlesztésében, oktatásában és terjesztésében egyaránt.

Számos előadást tartott különböző kül- és belföldi tudományos konferen-
ciákon és kongresszusokon. Évekig titkára volt a Magyar Tudományos Aka-
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démia Filozófiai Bizottságának. A Munka Érdemrend arany fokozatának és
6 kormánykitüntetésnek a tulajdonosa, az oktatásügy kiváló dolgozója volt.

Nem érhette meg oly nagyon várt összefoglaló könyve megjelenését. 1972.
június 14-én, 62 éves korában, alkotóereje teljében ragadta el a halál.

DR. KLÁR JÁNOS (1906—1972)

Dr. Klár János egyetemi tanár 1906-ban Szakolyon született. Természettu-
dományi oklevelét Halle/Wittembergben 1928-ban szerezte meg, ugyaneb-
ben az évben jog- és államtudományi doktor lett a Szegedi Tudományegye-
temen. 1961-ben a közgazdasági tudományok kandidátusává, majd 1971-
ben akadémiai doktorrá avatták. Kedvenc témája volt Egyetemünk tudomá-

nyos életének jövője, a jövő tervszerű formá-
lása, a futurológia. Meggyőzően magyarázta,
hogy hosszú, elemző, értékelő munka után
végre tisztán látja, miként kellene megoldani,
hogy az egyetemeknek, a mi Egyetemünknek
távlati tudományos terve legyen. Rendkívül
bensőséges légkört tudott maga köré vará-
zsolni pillanatok alatt, de ami különösen jel-
lemző volt rá, ezen a barátian bensőséges
hangon nem privát ügyekről, hanem a mun-
káról, az egyetemről beszélt. Ahhoz a ritka
embertípushoz tartozott, aki ,, hivatalos kérdé-
sekhez" is mert és tudott merevség nélkül,
egyéni közvetlenséggel hozzányúlni és akinek
lényében keveredett a közös ügyek és az egyes
emberek iránti érdeklődés. Jólinformáltságát,
élénk érdeklődését az emberek iránt, az em-
beri viszonyokban, kapcsolatokban való neme-

sebb értelemben vett beavatottságát egyetemi, kollektív célok érdekében
hasznosította. Valamilyen titok birtokában volt, amely képessé tette, hogy
az emberek és viszonyok ismeretében olyasmit hozzon létre, amit talán csak
ő tudott megteremteni. Nem véletlen, hogy ő hívta életre a , , Periodica Poly-
technika"-t, amelyet ma mindenütt ismernek, mint az Egyetem lapját. Ő
indította el a műszaki értelmező szótársorozatot és egyik kezdeményezője
és szerkesztője volt a Műszaki Lexikonnak. Ezek olyan természetű munkák,
amelyhez sokféle embert kell ismerni, ezeknek az embereknek képességeit,
érdekeit, törekvéseit és ami a legfőbb, — tudni kell mindezt egy-egy közös
cél szolgálatában megnyerni, összehangolni. Ha valaminek, akkor en-
nek igazán mestere volt, mert nemcsak sok nyelven beszélt, széles körű,
gazdag ismeretei voltak, de minden egyes embernek a nyelvén külön is
értett. Tudta hogyan kell közelkerülni kollégához, diákhoz úgy, hogy egy-
szersmind a közös teendőket vigyék előbbre.

Az emberekkel való jó kapcsolatából természetszerűleg adódott, hogy sze-
retett tanítani. Hosszú évekig oktatott a Vegyészmérnöki Karon ipargazda-
ságtant, a gazdasági mérnököket tanította kutatás-tervezésre, szervezésre.
Mégis, amikor az oktatást megreformáltuk és új módszereket vezettünk be,
azt mondotta, hogy ez már legyena fiatal oktatók ügye, s csak egy fakultatív
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tárgy tanítását vállalta. Ekkor a rendszeres tanítás helyett teljesen a tudo-
mányos munkára koncentrálta erejét: egymásután jelentek meg könyvei,
1966-ban A kutatásgazdaságosság és mérési módszerei (Közgazdasági Ki-
adó), 1967-ben A kutatásszervezés gazdasági kérdései (Akadémiai Kiadó),
1969-ben társszerzőkkel Effektivitát der Forschung und Entwicklung (Ver.
lag-Wirtschaft), 1969-ben társszerzőkkel A tudomány néhány elméleti kér-

dése (Akadémiai Kiadó). Értekezést írt az ipari tudományos kutatás elmé-
leti és módszertani problémáiról — 1971-ben — az értekezést elfogadják —
akadémiai doktor lesz.

Újabban a tudomány prognosztikája, a jövő kutatása, a futurológia érde-
kelte. Azok közé tartozott, akik a jövő kérdéseivel foglalkoztak, azzal, hogy
mi lesz tíz vagy húsz év múlva.

Alig lehet elhinni, hogy nemcsak az általa elképzelt jövőben nem lesz
benne, de már a jelenben sincs. Azaz, hogy benne van a jelenünkben és a
jövőnkben is könyveivel, tanulmányaival és mindazzal, amit barátainak, ta-
nítványainak egy gazdag életen keresztül szelleméből átadott.

DR. MERÉNYI GÁBOR (1905-1972)
Egyetemünkön a Textiltechnológia Tanszék megalakulása óta 1949—1968-

ig teljes állású docens, majd 1968—1971-ig mint nyugdíjas szakértő műkö-
dött. Előadója volt a , fonástechnológia" rendes, valamint a , gyűrűsfonás
elméleti és gyakorlati problémái" című fakul-
tatív tárgynak. Előadásokat tartott a Mérnök-
továbbképző Intézetben, részt vett a szakmér-
nökképzésben.

Tudományos munkásságaa textiliparon be-
lül a pamutfonásnak elméleti és gyakorlati
munkájára terjedt ki. Ezen témakörben hozzá-
vetőleg mintegy 40 szakcikk jelent meg, ezek
közül négyet a Periodica Polytechnica, és az
Acta Technica, további nyolc cikkét külföldi
szaklapok közölték. Irodalmi tevékenységéhez
tartozik, hogy 12 db egyetemi, ill. szakmérnöki
jegyzetet és egy db szakkönyvetis írt.

A fonástechnológia c. tárgy felsőfokú okta-
tásának kidolgozása terén jelentős érdemeket
szerzett. A fonóiparban dolgozó mérnökök
egész generációját oktatta. Tudományos mun-
kásságával az ipari kultúra fejlesztését nagy-mértékben elősegítette. Aktív közreműködője :

volt a fonodai rekonstrukciós tevékenység megindításának. Elméleti mun-
kássága a gyakorlat számára irányt mutatott. Értékes szakmai, társadalmi
munkásságot folytatott a TMTE-ben.

PÁSZTOR LÁSZLÓ (1910—1972)
Szegény kisiparos családból származott. Nagy erőfeszítéssel szerzett kö-

zépiskolai végzettséget. A két háború közötti mostoha időszakban a megél-
hetés, a munkalehetőség keresése külföldre vitte, évekig élt Franciaország-
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ban. Korán kapcsolatba került a munkásmoz-
galommal, amelynek haláláig odaadó harcosa
lett. A felszabadulás hozta megszámára is ké-
pességei kibontakoztatásának lehetőségét. El-

végezte a Pártfőiskola filozófiai szaktanfolya-
mát és különböző ideológiai munkaterületeken
dolgozott. Ebben nyelvtudása is segítette, a
francián kívül jól beszélt angol, német és orosz
nyelven.

A Kossuth Könyvkiadótól került egyetemünk
Filozófiai Tanszékére 1960-ban.

Hallgatóival példamutató alapossággal fog-
lalkozott, vérbeli nevelő volt. Az esti és leve-
lező tagozat hallgatóit, valamint a mérnök-
tanár hallgatókat oktatta. Hallgatói között
osztatlan népszerűségnek és megbecsülésnek
örvendett.

Tagja volt a Közlekedésmérnöki Kar Taná-
csának.

Munkája, tevékenysége elismeréseképpen a , , Szocialista Hazáért" érdem-
érem kitüntetésben részesült.

DR. SZÉCHY KÁROLY (1903—1972)
Széchy Károly, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Geo-

technikai Tanszék tanára ,a helsinki és a wroclawi műszaki egyetem tiszte-
letbeli doktora, számos kitüntetés — Kossuth-díj, Munka Érdemrend, Pro
Urbe érem stb. — tulajdonosa 1972. május 22-én válatlanul elhunyt. A ma-

;

gyar mélyépítés vezéralakja, hivatásunk rangot
adó képviselője távozott el, aki évtizedeken át
dolgozott, harcolt, alkotott a legszebb eszmé-

. nyek szolgálatában.
1903-ban született. Mérnöki oklevelének

megszerzése után tanársegédként dolgozik a
Műegyetemen, majd néhány, az építési gya-
korlatban töltött év után a Kereskedelmi és
Közlekedésügyi Minisztérium—Hídosztályára
kerül. A háború befejeztével az elsők között
vesz részt a lerombolt hidak helyreállítási
munkáiban, majd a földalatti vasút meginduló
munkálatait irányítja.

1949-től meghívott előadó egyetemünkön,
kialakítja az alapozás tantárgy anyagát, majd
1953-ban tanári kinevezést nyer. E minőségé-
ben az alapozás tantárgy mellett az alagút-
építés, majd a földalatti műtárgyak c. kollé-

gium oktatását látta el s tevékenyen részt vett az egyetem, a kar életében.
Az oktatási munka mellett széles körű tudományos kutató tevékenységet

is folytatott. Sokat foglalkozott síkalapok teherbírásának növelési kérdései-
vel, alapok süllyedésével, cölöpalapok tervezési és kiviteli kérdéseivel, kőzet-
nyomási kérdésekkel, felszínsüllyedéssel. Kutatási eredményeit több mint

92



száz szakcikkben és szerte a világon konferenciákon és egyetemeken tartott
előadásban tette közzé.

Külön kell szólni Széchy Károly könyvírói tevékenységéről. Elsőként, 1951-
ben, az Alapozás első kötete jelenik meg, kielégítve azt az igen erős igényt,
mely az újjáépülő országban ilyen mű iránt jelentkezett. A kétkötetes mű
magyarul három, németül és angolul egy kiadásban jelent meg. Széles körű
világhírre jutott ,Alapozási hibák" c. könyve: nyolc országban, nyolc idegen
nyelven adták ki. Szintén világsiker lett Alagútépítéstan könyve, mely ugyan-
csak számos nyelven, köztük japán nyelven is, sok kiadásban szolgálja az
építés ügyét.

Gyakorlati tevékenysége jelentősen kiegészítette munkáját. Az ország sok
nagyszabású mérnöki, mélyépítési munkájában vett tervezőként, tanácsadó-
ként részt. Széles körű közéleti és társadalmi tevékenységet is fejtett ki, itt-
hon és külföldön számos tudományos-műszaki társaságban működött.

E hatalmas életművet egy szerény és nagyszorgalmú, nagyvonalú és pu-
ritán, a tudományt és az országot szolgáló ember hozta létre. Élete teljes
volt, ha nem is volt lezárt és befejezett. Teljes volt, mert osztályrészéül ju-
tottak a legszebb emberi örömök, az alkotás öröme, a természet megisme-
résének öröme, az ifjúság tanító irányításának öröme, a szeretet és a tiszte-
let. A veszteség a miénk, ittmaradottaké, akik előtt az a nehéz feladat áll,
hogy megkíséreljük Széchy Károly nélkül vinni tovább a feladatokat. Egy tel-
jes életmű, tettek, alkotások, könyvek őrzik meg számunkra emlékét.

VARGA LÁSZLÓ (1915-—1971)

Varga László adjunktus 1915-ben született Budapesten. Gépészmérnöki
oklevelét 1940-ben szerezte meg a Budapesti Műegyetemen. Első munkahe-
lye a Műegyetem Aerodinamikai Tanszéke mellett működő Aerodinamikai In-
tézet volt, ahol különféle típusú repülőgépek
tervezési munkáiba kapcsolódott be. Ez a
munkaköre ki is jelölte további pályafutása
irányát.

Amikor a felszabadulás után a repülőmér-
nökképzés megindult Egyetemünkön, a Repü-
lőgépek Tanszék keretében kezdettől fogva
eredményesen közreműködött a repülőmérnök-
képzés egész koncepciójának kialakításában,
a tantervek, majd a tanszék tantárgyai rész-
letes kidolgozásában.

Több jegyzetet írt és nagymértékben kivette
részét a tanszéki egyetemi tankönyvek írásá-
ban is, így a ,, Repülőgéptervezés" (1955)
egyetemi tankönyvben öt fejezetet, 251 oldal,
a ,Repülőgépek szerkezete és rugalmassága"
(1962) egyetemi tankönyvben 3 fejezetet 101
oldal terjedelemben állított össze. Az előbb
említett könyvben a repülésben érthetően rendkívül fontos súlyelemzés

kérdését olyan terjedelemben és színvonalon dolgozta fel, amire nem igen
lehet példát találni a nemzetközi szakirodalomban.

Midőn a tanszék — a repülőtárgyú oktatás csökkenésével — évekkel ez-
előtt feladatául kapta a műszaki lengéstan oktatását is, igen nagy érdek-
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lődéssel fordult az új témakör felé. Ő kezdeményezte e tantárgyban a labo-
ratóriumi gyakorlatok bevezetését és a mérési berendezések nagy részét is ő
tervezte. Amikor a Repülőgépek Tanszék a Közlekedésmérnöki Kar kereté-
ben, mint Aero- és Termotechnikai Tanszék folytatta munkáját, nagy ambí-
cióval kapcsolódott be a tanszék új tantárgyainak oktatásába.

Igen jó oktató volt, tudását maradéktalanul át tudta adni hallgatóinak,akikkel közvetlen kapcsolatot tudott teremteni. Különösen eredményes mun-kát fejtett ki több mint 10 éven keresztül a repülőgépek c. tantárgy esti és
levelező oktatásában. A levelező oktatás eredményességének fokozását
mindig szívén viselte. E témakörben írt értékes tanulmánya rektori jutalom-ban részesült.

Tudományos.munkásságában vonzódott a laboratóriumi kutatáshoz. Az
elméleti alapok tisztázása után elektrodinamikus rezegtető berendezést ter-
vezett a repülőgépek rezgési jelenségeinek vizsgálatához. Másik kedvelt té-
mája az áramlástani gépek lapátrezgéseinek laboratóriumi vizsgálata volt.
E tárgykörben társszerzővel írt egyik dolgozatát a Magyar Tudományos Aka-
démia az 1959. évi pályázatán díjazásban és külön dicséretben részesítette.

Publikációi az Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya Közleményeiben,
külföldi és MTESZ-lapokban jelentek meg. Több értékes tanulmánya látott
napvilágot a Természet Világa című lapban is.Kiemelkedő ismeretterjesztő tevékenységet fejtett ki: ismeretterjesztő cik-
keinek száma meghaladja a 30-at, és a Magyar Rádió felkérésére közel 40
alkalommal tartott előadást a repülés tárgyköréből.

Emberileg a szerénység, megbízhatóság, lelkiismeretesség, kötelességtu-dás és komolyság voltak a legfőbb jellemző tulajdonságai. Komolyságával
jól megfért megnyerő szellemessége és kedves humora. Művelt, olvasott, szé-
leslátókörű ember volt, távol állt a szakmai egyoldalúságtól. Munkatársaihoz
való viszonya igen jó volt.

Társadalompolitikai kérdésekben tájékozott volt, szocialista hazánk célki-
tűzéseit teljes mértékben magáévá tette és azok megvalósításán kötelessé-
geinek maradéktalan teljesítésével munkálkodott.

Korai eltávozásával igen nagy veszteség érte a tanszéket.
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AZ EGYETEM OKTATÓIL,
TUDOMÁNYOS ÉS IGAZGATÁSI DOLGOZÓI"

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Dr. Halász Ottó okl. mérnök, egyetemi tanár, dékán, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa, az Acélszerkezetek Tanszék vezetője.

Dr. Kaliszky Sándor okl. mérnök, egyetemi tanár, dékánhelyettes, a mű-
szaki tudományok doktora, a Mechanika Tanszék vezetője.

Dr. Kerkápoly Endre okl. mérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a mű-
szaki tudományok doktora, a Vasútépítési Tanszék vezetője.

Dr. Orosz Árpád okl. mérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

DÉKÁNI HIVATAL

Bőcs Ferenc hivatalvezető.

ACÉLSZERKEZETEK TANSZÉK

Dr. Halász Ottó okl. mérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Dr. Platthy Pál okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok kan-
didátusa.

Szépe Ferenc okl. mérnök, egyetemi docens.
Dr. Csellár Odön okl. mérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudományok

kandidátusa.
Farkas Mihály okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Hunyadi Ferenc okl. mérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Iványi Miklós okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Nagy Sándor okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Szatmári István okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Szántó Sándor okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Tóth Béla okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Visontai József okl. mérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudomá-

nyok kandidátusa.
Verőci Béla okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Kristóf László okl. mérnök, hegesztő szakmérnök, tanszéki mérnök.

" A személyi részben a nem oktató dolgozók közül csak a csoportvezető és magasabb
beosztásúak szerepelnek.
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Tudományos kutató részleg

Szittner Antal okl. mérnök, tudományos főmunkatárs.
Köröndi László okl. mérnök, tudományos munkatárs.
Tomka Pál okl. mérnök, tudományos munkatárs.
Hegedüs László okl. mérnök, tudományos segédmunkatárs.
Kálló Miklós okl. villamosmérnök, tudományos segédmunkatárs.

ÁSVÁNY- ÉS FOLDTANI TANSZÉK

Dr. Meisel János okl. geológus, egyetemi tanár, tanszékvezető, a föld- és
ásványtani tudományok kandidátusa.

Dr. Bidló Gábor okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Kertész Pál okl. mérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudományok

kandidátusa.
Dr. Kleb Béla okl. geológus, egyetemi adjunktus, természettudományi dok-

tor.
Dr. Török Endre okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, természettu-

dományi doktor.
MarekIstván okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Bauer Jenő tanszéki főmunkaerő, bölcsészdoktor.

ÉPÍTŐANYAGOK TANSZÉK

Dr. Talabér József okl. kohómérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető (fél-
állású), a kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Balázs György okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Dr. Kilián József okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Borján József okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Erdélyi Attila okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Horváth Albert okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Juhász Zoltán okl. vegyész, egyetemi adjunktus, a kémiai tudományok

kandidátusa.
Ludányi Tibor okl. vegyészmérnök, okl. kutatóbiológus, okl. középiskolai

tanár, egyetemi adjunktus.
Szücs Ferenc okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Arany Piroska okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.

Tudományos kutató részleg

Dr. Palotás László okl. mérnök, ny. egyetemi tanár, tudományos tanács-
adó, a műszaki tudományok doktora.

Dr. Halász István okl. mérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Boros Jánosné dr. Osvald Margit okl. középiskolai tanár, tudományos mun-
katárs. ;

Kovács Károly okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs.
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GEOTECHNIKA TANSZÉK

Dr. Dr. h. c. Kézdi Árpád okl. mérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, az
MTA levelező tagja, a T. U. Dresden tiszteletbeli doktora.

Dr. Petrasovits Géza okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Varga László okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Lazányi István okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Marczal László okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Timár András okl. mérnök, egyetemi adjunktus (félállású), műszaki

doktor.
Farkas József okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Jancsecz Sándor okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Kabai Imre okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.

KÍSÉRLETI FIZIKA TANSZÉK"

Dr. Mátrai Lászlóné dr. Zemplén Jolán okl. középiskolai tanár, egyetemi
tanár, tanszékvezető, a fizikai tudományok doktora.

Dr. Bíró (Goitein) Gábor okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a fizi-
kai tudományok kandidátusa.

Dr. Bukovszky Ferenc okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a fizikai
tudományok kandidátusa.

,

Dr. Kiss József okl. fizikus, egyetemi docens, a Fizika Tanszékcsoport ve-
zetőhelyettese, a fizikai tudományok kandidátusa.

i b. Zimonyi Gyula okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, bölcsész-
oktor.

Dr. Kuti Csaba okl. fizikus, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Ring Gusztáv okl. fizikus, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Szabó Piroska okl. középiskolai tanár, egyetemi. adjunktus,
Tóth András okl. fizikus, egyetemi adjunktus.
Hadnagy Andrásné Garancsy Marianne okl. középiskolai tanár, egyetemi

tanársegéd.

Tudományos kutató részleg

Dr. Balázs Tibor okl. középiskolai tanár, tudományos főmunkatárs, a tör-
ténelemtudományok kandidátusa.

Dr. Boros János okl. középiskolai tanár, tudományos főmunkatárs, a fizi-
kai tudományok kandidátusa.

Dr. Hartmann Ervin okl. fizikus, tudományos főmunkatárs, a fizikai tudo-
mányok kandidátusa.

,

Dr. Láng László okl. középiskolai tanár, tudományos főmunkatárs, a ké-
miai tudományok kandidátusa.

Dr. Malicskó László okl. középiskolai tanár, tudományos főmunkatárs, a
fizikai tudományok kandidátusa.

Jeszenszky Béla okl. középiskolai tanár, tudományos munkatárs.
? Fizika Tanszékcsoporthoz tartozik
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Jeszenszky László okl. középiskolai tanár, tudományos munkatárs.
Szomor Pál okl. középiskolai tanár, tudományos munkatárs.
Palló Gábor okl. vegyész, tudományos segédmunkatárs.
Vannay László okl. villamosmérnök, műszaki ügyintéző.

MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK

Lux László okl. építészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető.
Dr. Gerendás István okl. építészmérnök, egyetemi tanár, a Mérnök To-
vábbképzési Tanács elnöke, a műszaki tudományok kandidátusa.
Bruzsa László okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Dr. Karácson Sándorokl. építészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Kincsi István okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Valiskó János okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Balázs Ferenc okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).

s Barcza Lajosné Kárpáthy Piroska okl. építészmérnök, egyetemi ad-
junktus.

Dr. Bartha Jenő okl. mérnök, okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

polo Mihály okl. gépészmérnök, okl. mérnök-közgazdász egyetemi ad-
junktus.

Király Sándor okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Lévai Jenő okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Liebhauser József okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Petényi János okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Pogány István okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Szlávik Tibor okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Tömöry Tamás okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Barkóczi György okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Ékes László okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Jaklics Ervin okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Töröcsik Sándorné Sajó Ildikó okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.

MATEMATIKA TANSZÉK

Dr. Rózsa Pál okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a mate-
matikai tudományok kandidátusa.

Dr. Mikolás Miklós okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, a matematikai
tudományok kandidátusa.

Dr. Reimann József okl. középiskolai tanár, egyetemi docens (félállású), a
matematikai tudományok kandidátusa.

Dr. Béres Elek okl. mérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Bézi Magdolna okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Hódi Endre okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású).
Dr. Sándor István okl. középiskolai tanár, okl. matematikus, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
Sebestyén Lukács okl. alkalmazott matematikus, okl. mérnök, egyetemi ad-

junktus.
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Dr. Szilvay Gézáné Pósa Anna Mária okl. alkalmazott matematikus, egye-
temi adjunktus.

Tóth Ferencné Varró Hedvig okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Kluge Gyuláné Károlyi Katalin okl, középiskolai tanár, egyetemi tanárse-

géd(félállású).
Dr. Nagy Béláné Szilvási Márta okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár-

segéd.
Sulyok Ágnes okl. matematikus, egyetemi tanársegéd.
Ádám Katalin okl. matematikus, egyetemi gyakornok.

MECHANIKA TANSZÉK

Dr. Kaliszkty Sándor okl. mérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékán-
helyettes, a műszaki tudományok doktora.

Dr. Szabó János okl. mérnök, egyetemi tanár, az építésügyi és városfej-
lesztési miniszter első helyettese, az MTA levelező tagja.

Dr. Németh Ferenc okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Dr. Roller Béla okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok kan-
didátusa.

Dr. Vértes György okl. mérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Árvay Kálmán okl. mérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Györgyi József okl. mérnök, okl. szakmérnök, egyetemi adjunktus.
Nagy Tamás okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Szilágyi György okl. mérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi adjunk-

tus, műszaki doktor.
Tamássy Tamás okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Velsz Odön okl. mérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Cserhalmi Imre okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Kurutz Károlyné Kovács Márta okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Lovas Antal okl. építőmérnök, egyetemi tanársegéd.
Pásztor Erzsébet okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Szentiványi Béla okl. építőmérnök, egyetemi tanársegéd.

Tudományos kutató részleg

Gáspár Zsolt okl. mérnök, okl. alkalmazott matematikus, tudományos
munkatárs.

Nédli Péter okl. építőmérnök, tudományos segédmunkatárs.
Dr. Popper György okl. alkalmazott matematikus, tudományos munkatárs,

műszaki doktor.

Számítástechnikai Csoport
Havas Iván okl. mérnök, tudományos osztályvezető.
Kápolnai András okl. villamosmérnök, tudományos ösztöndíjas.
Szélig Károly okl. villamosmérnök, tudományos segédmunkatárs.



ÚTÉPÍTÉSI TANSZÉK

Dr. Nemesdy Ervin okl. mérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a műszaki
tudományok doktora.

Dr. Bényei András okl. mérnök, egyetemi docens, a közlekedéstudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Koller Sándor okl. mérnök, egyetemi docens, a közlekedéstudományok
kandidátusa.

Buócz Tibor okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Krizsán Gyula okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Lukovich Pál okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Mentsik Győző okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Pápay Zsolt okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Török Kálmán okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Fi István okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.

t

VASBETONSZERKEZETEK TANSZÉKE

Dr. Bölcskei Elemér okl. mérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, az MTA
levelező tagja. !

Dr. Juhász Bertalan okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa. :

Dr. Orosz Árpád okl. mérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Dr. Szalai Kálmán okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Dr. Tassi Géza okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok kan-
didátusa.

Baksa István okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dalmy Dénes okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Horváth Sándor okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Szerémi László okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Almási József okl. építőmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Farkas Györgyokl. építőmérnök, egyetemi tanársegéd.
Hegedüs István okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Kovács Béla okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Simurda László okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Windisch Andor okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Ódor Péter okl. építőmérnök, tudományos gyakornok.

Tudományos Kutató részleg

Dr. Sebők Ferenc okl. mérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki tu-
dományok kandidátusa.

Dr. Szalai János okl. mérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

:
Dulácska Endréné Szederjei Ilona okl. építészmérnök, tudományos mun-

atárs.
Walter Géza okl. középiskolai tanár, tudományos segédmunkatárs.
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VASÚTÉPÍTÉSI TANSZÉK

Dr. Kerkápoly Endre okl. mérnök, egyetemi docens, tanszékvezető, dékán-
helyettes, a műszaki tudományok doktora. ;

Dr. Csanádi György okl. mérnök, okl. közgazda, egyetem tanár (félállású,
jelenleg illetmény nélküli szabadságon), közlekedés- és postaügyi miniszter,
akadémikus.

Dr. Kecskés Sándor okl. mérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi do-
cens, a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Megyeri Jenő okl. mérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi docens,
a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Horváth Attila okl. mérnök, egyetemi adjunktus (félállású), műszaki
doktor.

Kósa Tibor okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Molnár György okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Domsa Izabella okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Székely János okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.

GEODÉZIAI INTÉZET

Dr. Homoródi Lajos okl. mérnök, egyetemi tanár, intézeti igazgató.

ÁLTALÁNOS GEODÉZIA TANSZÉK

Dr. Sárközi Ferenc okl. mérnök, egyetemi docens, tanszékvezető, intézeti
igazgatóhelyettes, a műszaki tudományok kandidátusa.

L" Auné Ottó okl. mérnök, egyetemi docens.
Dr. Horváth Kálmán okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok

kandidátusa.
Dr. Sárdy Andor okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok

kandidátusa.
Dr. Forgács István okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Holéczy Gyula okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Lukács Tibor okl. mérnök, egyetemi adjunktus (félállású), a műszaki

tudományok kandidátusa.
Dr. Kiss Antal okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Májay Péter okl. földmérőmérnök, egyetemi adjunktus.
Noéh Ferenc okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Pribék Mihály okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Simonyi Gyula okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Czakó János okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Graczka Gyula okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Kalach Ferenc .okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Szent-Iványi Edit okl. földmérőmérnök, egyetemi tanársegéd.
Zsilák István okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Márkus Béla okl. mérnök, tudományos ösztöndíjas gyakornok.
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FELSŐGEODÉZIA TANSZÉK

Dr. Bíró Péter okl. mérnök, egyetemi docens, tanszékvezető, a műszaki
tudományok kandidátusa.

Dr. Hazay István okl. mérnök, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja.
Dr. Hőnyi Ede okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok kan-

didátusa.
Dr. Miskolczi László okl. földmérőmérnök, egyetemi docens, a műszaki tu-

dományok kandidátusa.
Dr. Detrekői Ákos okl. mérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudomá-

nyok kandidátusa.
Földváry Szabolcsné dr. Varga Magdolna okl. mérnök, egyetemi adjunk-

tus, műszaki doktor.
Dr. Ódor Károly okl. földmérőmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Szalontai László okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Bánhegyi István okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Dede Károly okl. építőmérnök, egyetemi tanársegéd.

FOTOGRAMMETRIA TANSZÉK

Dr. Homoródi Lajos okl. mérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézeti
igazgató, a műszaki tudományok doktora. :

Domokos Györgyné dr. Holub Mária okl. földmérőmérnök, egyetemi do-
cens, a műszaki tudományok kandidátusa.

Blahó Imre okl. földmérőmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Kis Papp László okl. földmérőmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Kis Papp Lászlóné Zinyina Alvina okl. földmérőmérnök, egyetemi ad-

junktus.
Dr. Láng Gertrud okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.

LABORATÓRIUM

Dr. Krauter András, okl. mérnök, egyetemi adjunktus, laboratóriumvezető,
a műszaki tudományok kandidátusa.

Völgyesi Lajos okl. geofizikus, egyetemi tanársegéd.
Farkas Ervin okl. villamosmérnök, tanszéki mérnök.
Dr. Ugrin Nándor okl. mérnök, tanszéki mérnök (félállású), műszaki doktor.

VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS VÍZÉPÍTÉSI INTÉZET

Dr. V. Nagy Imre okl. mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok dok-
tora, intézeti igazgató.

VÍZÉPÍTÉSI TANSZÉK

Dr. Kozák Miklós okl. mérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a Tudomá-
nyos és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály vezetője, a műszaki tudományok
doktora.

102



Dr. Bogárdi János okl. mérnök, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja.
Sabathiel József okl. mérnök, egyetemi tanár, intézeti igazgatóhelyettes.
Papp Gábor okl. mérnök, okl. alkalmazott matematikus, egyetemi ad-

junktus.
Sváb János okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Szalay Miklós okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Csongrádi Kornél okl. mérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Kalina Ernő okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.

VÍZGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK

Dr. V. Nagy Imre okl. mérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, intézeti igaz-
gató, a műszaki tudományok doktora.

Dr. Salamin Pál okl. mérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok kan-
didátusa.

Dr. Dobos Alajos okl. mérnök, egyetemi docens (félállású), a műszaki tu-
dományok kandidátusa.

Dr. Fekete András okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. ljjas István okl. mérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudományok

kandidátusa.
Dr. Illés István okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Lipták Ferenc okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Vas Károly okl. mezőgazdasági mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Winter János okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Kontur István okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Kóris Kálmán okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Mészáros Csaba okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.

VÍZELLÁTÁSI ÉS CSATORNÁZÁSI OSZTÁLY

Dr. Ollős Géza okl. mérnök, egyetemi docens, osztályvezető, a műszaki
tudományok kandidátusa.

Bozóky-Szeszich Károly okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Dávid Sándorné dr. Deli Matild okl. mérnök, egyetemi adjunktus, mű-

szaki doktor.
Dulovics Dezső okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Szolnoky Csaba okl. mérnök, egyetemi adjunktus.

LABORATÓRIUM

Dr. Sárosi Lajos okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Dr. Szabó László okl. mérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Mészáros Gábor okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Gróf Ferenc okl. mérnök, tanszéki mérnök.
Gruber Kornél okl. gépészmérnök, tanszéki mérnök.
Kaposi László okl. villamosmérnök, tanszéki mérnök.
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GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

Dr. Varga József okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, dékán, a műszaki
tudományok doktora, a Vízgépek Tanszék vezetője.

Dr. Kator Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Farkas János okl. gépészmérnök, egyetemi. docens, dékánhelyettes,
a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Kalmár István okl. gépészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes,
a műszaki tudományok kandidátusa.

Zana István okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, dékánhelyettes.

DÉKÁNI HIVATAL

Dr. Perlaky László hivatalvezető.
Magyar Jánosné csoportvezető.
Toldi István csoportvezető.
Udvardy Andorné csoportvezető.

ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA TANSZÉK

Dr. Strommer Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
matematikai tudományok kandidátusa. :

Pethes Endre okl. középiskolai tanár, egyetemi docens.
Dr. Reiman István okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a matema-

tikai tudományok kandidátusa.
Schopp János okl. középiskolai tanár, egyetemi docens.
Zana István okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, dékánhelyettes.
Hável György okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Korecz Lászlóné Kádár Mária okl. középiskolai tanár, egyetemi ad-

junktus.
Dr. Soós Sándor okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, természet-

tudományi doktor.
Dr. Vermes Imre okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, természet-

tudományi doktor.
Kólya Dániel okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd (félállású).

ÁRAMLÁSTAN TANSZÉK

Dr. Gruber József okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok doktora.
: Dr. Blahó Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa. Az egész tanév folyamán Kumasiban (Ghana) az Uni-
versity of Science and Technology professzoraként működött.

Dr. Herzog Pál okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Líitvai Elemér okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.
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Dr. Szentmártony Tibor okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki
tudományok kandidátusa. Az egész tanév folyamán az UNESCO képviselő-
jeként Nicosiában (Cyprus) a Higher Technical Institute-ot vezette.

Dr. Bencze Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Pekáry Gergely okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Rapp János okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Lajos Tamás okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Somlyódy László okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).

Tudományos kutató részleg

Dr. Kurutz Imre okl. gépészmérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki
tudományok kandidátusa.

Dr. Preszler László okl. gépészmérnök, tudományos főmunkatárs, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Dr. Vajna Zoltán okl. gépészmérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki
tudományok kandidátusa.

Hoffmann Andor okl. középiskolai tanár, tudományos munkatárs.

ELEKTROTECHNIKA TANSZÉK

Lukáts Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető.
Dr. Göntér Gábor okl. gépészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Dr. Andrási József okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Galló Dezső okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Kaszap Kálmánné okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Lantos Tibor okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Lányi Ferenc okl. mérnök, egyetemi adjunktus (félállású), műszaki

doktor.
Dr. Molnár István okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Nyári Miklós okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Riskó József okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Kunszt Ottó okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Thuma Antalné okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd:

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK I.
Dr. Menyhárt József okl. gépészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető,

a műszaki tudományok kandidátusa.
Dr. Dr. h. c. Macskásy Árpád okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a mű-

szaki tudományok doktora.
Dr. Molnár Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Destek Endre okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Homonnay Györgyné dr. Markó Gabriella okl. gépészmérnök, egyetemi

adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Nyerges Tibor okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Csoknyai István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
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Erdősi István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Meszléry Celesztin okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Molnár József okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

FINOMMECHANIKA-OPTIKA TANSZÉK

Dr. Petrik Olivér okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Farkas János okl. gépészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Turi Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Kaposvári Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki
doktor.

Barta György okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Halmai Attila okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Trummer Gábor okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Wenzel Gottfriedné Gerőfy Klára okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

Számítástechnikai Csoport

Cser László okl. gépészmérnök, okl. matematikus, tudományos osztályve-
zető.

Lebovits Imréné Kálmán Éva okl. gépészmérnök, okl. villamosmérnök, tu-
dományos munkatárs.

Kelemen Gáspár okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.

GÉPELEMEK TANSZÉK

Dr. Magyar József okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Vörös Imre okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomá-
nyok doktora.

Dr. Czégi József okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Gyulai Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi docens.
Dr. Szamosvölgyi Ottó okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki

tudományok kandidátusa.
Ács Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Árvay Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Bercsey Tibor okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Bisztray Balku Sándor okl. gépészmérnök, okl. mérnök-tanár, egyetemi ad-

junktus.
Dr. Bódi József okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Elinger István okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kemenczés József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kiss Tivadar okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
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Rajzik Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Straub János okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Szőts Géza okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Turi Zoltánné dr. Brandt Ágnes okl. gépészmérnök, egyetemi adjunk-

tus, műszaki doktor.
Dr. Varga László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Házkötő István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd. "

Hegyháti József okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kozma Mihály okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Marosfalvi János okl. gépészmérnök, okl. mérnök-tanár, egyetemi tanár-

segéd.
Molnár László okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Molnár Sándor okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Schümeky Csaba okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Tóth Sándor okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MATEMATIKA TANSZÉK

Dr. Farkas Miklós okl. alkalmazott matematikus, egyetemi tanár, tanszék-
vezető, a matematikai tudományok kandidátusa.

Dr. Borbély Samu okl. mérnök, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja.
.

Dr. Bajcsay Pál okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Dux Erik okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, műszaki doktor.
Albert Dezső okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Bizám György okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Hegedüs Gyula okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású).
Dr. Hoffmann Tiborné Koncz Hedvig okl. középiskolai tanár, egyetemi ad-

junktus.
Dr. Jánki Kálmán okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Kelemen Mihály okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Kiss Ernőné Tamáshidy Ilona okl. alkalmazott matematikus, egyetemi ad-

junktus.
Mile Károlyné Tóth Izabella okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Monostory Iván okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Paál Sándor okl. középiskolai tanár, okl. villamosmérnök, egyetemi ad-

junktus.
Dr. Pataki Béláné Szabó Katalin okl. középiskolai tanár, egyetemi ad-

junktus.
Rábai Imre okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Sonkoly Pál okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Szeredai Erik okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Zajta Aurél okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Bárány Imre okl. matematikus, egyetemi tanársegéd.
Fritz Józsefné Bellay Ágnes okl. matematikus, egyetemi tanársegéd.
Kertész Viktor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
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Kotsis Domokosné Neményi Márta okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár-
segéd.

Lőkös Ágnes okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Malina János okl. matematikus, egyetemi tanársegéd.
Horváth Attila okl. középiskolai tanár, tudományos munkatárs.

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA TANSZÉK

Dr. Kalászi István okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Bakondi Károly okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Iliász Dimitrisz okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki. tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Sasi Nagy István okl. gépészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Dr. Arz Gusztáv okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Davidesz János okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Dobor László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Filemon József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Horváth Mátyás okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, (félállású), a

műszaki tudományok kandidátusa. :

Márhoffer Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Molnár József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Percze József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Rezek Odön okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Szentgyörgyvári Odön okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Dr. Tóth István okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Barta Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Igaz Jenő okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Káldos Endre okl. gépészmérnök, és okl. villamosmérnök, egyetemi tanár-

segéd.Mázzáros Imre okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nagy Eörs okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nagy Sándor okl. gépészmérnök, irányítástechnikai szakmérnök, egyetemi

tanársegéd.
Rigó Zoltán okl. gépészmérnök, forgácsnélküli alakító szakmérnök, egye-

temi tanársegéd.
Vraukó László okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Alpek Ferenc okl. gépészmérnök, és okl. villamosmérnök, tudományos

munkatárs.

HŐENERGETIKA TANSZÉK

Dr. Heller László okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, aka-
démikus.

Dr. Erdődy István okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Jászay Tamás okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.
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Benkő Imre okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Palkovics Szilárd okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kiss László okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Környey Tamás okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

HŐERŐMŰVEK TANSZÉK

Dr. Lévai András okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, rektorhelyettes, tan-
székvezető, az MTA levelező tagja.

Dr. Büki Gergely okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

i i. Czinkóczky Botond okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki
oktor.

Dr. Petz Ernő okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Bede Gábor okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gács Iván okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

i
Dr. Rádonyi László okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki

oktor.
Berente József Iván okl. gépészmérnök, tanszéki mérnök.

KALORIKUS GÉPEK TANSZÉK

Dr. Bassa Gábor okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a mű-
szaki tudományok doktora.

Dr. Brodszky Dezső okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

)

Dr. Fülöp Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Halász László okl. gépészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Dr. Kalmár István okl. repülőmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Láng Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a

műszaki tudományok kandidátusa.
Dr. Száday Rezső okl. gépészmérnök, egyetemi docens (félállású), a mű-

szaki tudományok kandidátusa.
Donkó András okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Jakab Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Kátai Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Móricz István okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Szoboszlai Károly okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Meggyes Attila okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Penninger Antal okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Scharle Péterné Tegzes Erzsébet okl. gépészmérnök, egyetemi tanár-

segéd.
$opröRl Gyuláné Horváth Sarolta okl. gépészmérnök, egyetemi tanár-

segéd.
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MEZŐGAZDASÁGI GÉPTAN TANSZÉK

Zalka András okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető.
Dr. Mészáros István okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a mezőgazda-

sági tudományok kandidátusa.
Dr. Varga Imre okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a mezőgazdasági

tudományok kandidátusa.
Balaton Jenő okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Gerencsér Attila okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Molnár Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Tejnóra Tibor okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

Tudományos kutató részleg

Dr. Sitkei György okl. gépészmérnök, tudományos főmunkatárs, a mű-
szaki tudományok doktora.

MŰSZAKI MECHANIKA TANSZÉK

Dr. Béda Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Dr. Kozmann György okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Buzás Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi docens.
Elter Pálné dr. Gombkötő Edit okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a mű-

szaki tudományok kandidátusa.
Lengyel János okl. gépészmérnök, egyetemi docens.
Dr. Ludvig Győző okl. gépészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Dr. Pomázi Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi docens (félállású), a mű-

szaki tudományok kandidátusa.
Bánki Imre okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Bezák Antal okl. gépészmérnök, okl. középiskolai tanár, egyetemi ad-

junktus.
Dr. Filemon Józsefné Kocsis Erzsébet okl. gépészmérnök, egyetemi adjunk-

tus.
Dr. Gyarmathy Kálmán okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Hering József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Melles Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Páltalvi István okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Szücs Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Thamm Frigyes okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Ágoston György okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gáti Róbert okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Nagy Istvánné Tassy Györgyi okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Pintér Károly okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Rákóczi Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
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Dr. Szekeres András okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki
doktor.

Vörös Gábor okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Tudományos kutató részleg

Dr. Kaszap Kálmán okl. gépészmérnök, tudományos főmunkatárs, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Böhm János okl. gépészmérnök, tudományos munkatárs.
Ordódy Márton okl. gépészmérnök, tudományos segédmunkatárs.

TEXTILTECHNOLÓGIA ÉS KÖNNYŰIPARI TANSZÉK

Dr. Vékássy Alajos okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa. :

Dr. Fehér János okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Jederán Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok doktora.

Dr. Kóczy László okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi do-
cens, a műszaki tudományok kandidátusa.

Andai György okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Baranyi Péter okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Havas Ivánné dr. Ziegler Vera okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus,

műszaki doktor.
Dr. Kocsis József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Iványi András okl. gépészmérnök, tanszéki mérnök.

VEGYIPARI GÉPEK ÉS MEZŐGAZDASÁGI IPAROK TANSZÉKE

Dr. Szentgyörgyi Sándor okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékve-
zető, a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Szántay Balázs okl. gépészmérnök, egyetemi docens (félállású), mű-
szaki doktor.

Dr. Varga László okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Villányi Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi docens.
Dr. Burger János okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Farkas László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Kovács István okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Parti Mihály okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Puskás Kázmér okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Tarnay Tihamér okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Thernesz Vilmos okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Tömösy László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Vimmer László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Molnár Károly okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Paláncz Béla okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Dr. Reuss Pál okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Röhricht Antal okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Balázs Tibor okl. villamosmérnök, tudományos segédmunkatárs.
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VÍZGÉPEK TANSZÉK

Dr. Varga József okl. gépészmérnök, okl. közgazdasági mérnök, egyetemi
tanár, dékán, tanszékvezető, a műszaki tudományok doktora.

Dr. Fűzy Olivér okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Kovács László okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Trenka Ernő okl. gépészmérnök, egyetemi docens (félállású).
Bata Tibor okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Kósa Levente okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Kovács Attila okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Tánczos László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Thuma Antal okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Bálint Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kullmann László okl. gépészmérnök, okl. alkalmazott matematikus, egye-

temi tanársegéd.
Marik Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Rády Tamás okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Vörös Lajosné dr. Demény Judit okl. gépészmérnök, egyetemi tanár-

segéd, műszaki doktor.

Tudományos kutató részleg

Dr. Sebestyén Gyula okl. gépészmérnök, tudományos főmunkatárs, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Bognár Zoltán okl. gépészmérnök, tudományos munkatárs.
Halász Gábor okl. gépészmérnök, okl. alkalmazott matematikus, tudomá-

nyos munkatárs.
Szabó Ákos okl. gépészmérnök, tudományos munkatárs.
Stvrteczky Ferenc okl. gépészmérnök, kiemelt mérnök.

MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI
ÉS ANYAGSZERKEZETTANI INTÉZET

Dr. Gillemot László okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus, inté-
zeti igazgató.

Dr. Prohászka János okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, intézeti igazgató-
helyettes, az MTA levelező tagja.

MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK

Dr. Gillemot László okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, aka-
démikus.

Dr. Kator Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Konkoly Tibor okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.
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Dr. Artinger István okl. kohómérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Bauer Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Kapitány Sándor okl. gépészmérnök, okl. képlékenyalakító szakmérnök,

egyetemi adjunktus.
Dr. Karsai István okl. gépészmérnök, képesített radiológus, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
Müller László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Dr. Szabadíts Odön okl. gépészmérnök, okl. képlékenyalakító szakmér-

nök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Ziaja György okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Bödök Károly okl. gépészmérnök, okl. hegesztő szakmérnök, egyetemi ta-

nársegéd.
Földváry László okl. gépészmérnök, okl. hőkezelő szakmérnök, egyetemi

tanársegéd.
:

Ginsztler János okl. gépészmérnök, okl. hegesztő szakmérnök, egyetemi
tanársegéd.

Münz András okl. gépészmérnök, okl. hegesztő szakmérnök, egyetemi ta-
nársegéd.

Nyulász Pál okl. gépészmérnök, okl. képlékenyalakító szakmérnök, egye-
temi tanársegéd.

Pethes Endréné Jókuthy Jolán okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Reé András okl. gépészmérnök, okl. képlékenyalakító szakmérnök, egye-

temi tanársegéd.
Straub Jánosné Rádai Zsuzsa okl. gépészmérnök, gazdasági mérnök, egye-

temi tanársegéd.
Dr. Czoboly Ernő okl. gépészmérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki

tudományok kandidátusa.

i
Dr. Havas István okl. gépészmérnök, tudományos mgrikátáts, műszaki

oktor.
Kristyák Ernőné Maróti Gizella okl. gépészmérnök, tudományos munkatárs.

VILLAMOSIPARI ANYAGTECHNOLÓGIA TANSZÉK

Dr. Prohászka János okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető,
intézeti igazgatóhelyettes, az MTA levelező tagja.

Dr. Welesz Rudolf egyetemi docens, a műszaki tudományok kandidátusa.
Hajdú Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Mucsy Endre okl. kohómérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Tóth István okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Bartha Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Berzy János okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dibuz Ágostonné Lantos Sarolta okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd,
Hidasi Béla okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Karsai Tibor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Sáray István okl. fizikus, egyetemi tanársegéd.
Szilvássy Csaba okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Szívós Sándor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Varga László okl. gépészmérnök, tudományos munkatárs.
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ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

Dr. Gábor László okl. építészmérnök, egyetemi tanár, dékán (1972. II. 19-
ig), az Épületek Szerkezetei és Berendezései Intézet igazgatója, az Épület-
szerkezeti Tanszék vezetője.

Dr. Deák György okl. építészmérnök, egyetemi tanár, dékánhelyettes, mb.
dékán (1972. III. 20-tól), a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék veze-
tője.

Harasta Miklós okl. építészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes.
Vajda Zoltán okl. mérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, az Építéskivi-

telezési Tanszék vezetője.

DÉKÁNI HIVATAL

Teöke László hivatalvezető.

ÁBRÁZOLÓ MÉRTANI TANSZÉK

Dr. Petrich Géza okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, tanszékvezető,
államtudományi doktor.

Dr. Kóris Kálmán okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, műszaki doktor.
Lőrincz Pál okl. középiskolai tanár, egyetemi docens.
Pál Imre okl. gépészmérnök, egyetemi docens.
Edőcs Ottó okl. mérnök, okl. szakmérnök, egyetemi adjunktus.
Horn Antal okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Lelkes István okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Maklári József okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Vajk Károly okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

Vajda Zoltán okl. mérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, tanszékve-
zető.

Dr. Széll László okl. építészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Hegyi László okl. építészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Kádár Vilmos okl. építészmérnök, építőmester, egyetemi docens.
Neuwirth Gábor okl. mérnök, egyetemi docens.
Dr. Zeitler Vilmos okl. építészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi

docens, műszaki doktor.
Becher Károly okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Konkoly Jánosné Kiszela Judit okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kürti István okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Lánczos Pál okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Liptai Vilmos okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Marosi Sándor okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Nagy Pál okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Soós László okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
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Tóth Béla okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Baksay Zoltánné Foszler Ibolya okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Bank Lajos okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.
Gyulay Judit okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Turán Zsolt okl. mérnök, egyetemi tanársegéd.

IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

Dr. Szendrői Jenő okl. építészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, mű-
szaki doktor.

Harasta Miklós okl. építészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes.
Dr. Marcsinák Antal okl. építészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Dr. Molnár Antal okl. építészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Petz Rudolf okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Dr. Kuba Gellért okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus. Ph.-D. (Khar-

toum).
Dr. Miskolczi József okl. mérnök, okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus,

műszaki doktor.
Nagy Antal okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Németh Antal okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Simonffy Dénes okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Szikra András okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Berey Katalin okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Simon Anikó okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.

KÖZÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

Dr. Gádoros Lajos okl. építészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Farkasdy Zoltán okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Krizka György okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Breiter Artur okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kaszás Károly okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Müller Ferenc okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Török Ferenc okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Gábor Miklós okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.

LAKÓÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

Dr. Reischl Antal okl. építészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Olasz Loránt okl. építészmérnök, egyetemi docens,
Schall József okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Schmidt Béla okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Bücher Mihályné Malecz Erika okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Bitó János okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kapsza Miklós okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
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Kathy Imre okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Sárvári István okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Töreki Ferenc okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Szüts Istvánné Bárkányi Borbála, okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.

RAJZI ÉS FORMAISMERETI TANSZÉK

Arató János okl. középiskolai rajztanár, festőművész, egyetemi docens,
tanszékvezető.

Rozsnyai Zoltán okl. középiskolai tanár, festőművész, egyetemi docens.
Simó József okl. építészmérnök, okl. iparművész, egyetemi docens.
Takács Sándor okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Gáborjáni Péter okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Gróh János festőművész, egyetemi adjunktus.
Horváth Lajos okl. középiskolai rajztanár, festőművész, egyetemi adjunk-

tus.
Kákonyi István okl. rajztanár, festőművész, egyetemi adjunktus.
etes Péter okl. középiskolai rajztanár, szobrászművész, egyetemi ad-

junktus.
Máriási Iván okl. középiskolai tanár, festőművész; egyetemi adjunktus.
Dr. Nemcsics Antal okl. középiskolai rajztanár, festőművész, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
Szincsák József okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Somogyi Botond okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.

SZILÁRDSÁGTANI ÉS TARTÓSZERKEZETI TANSZÉK

Dr. Deák György okl. építészmérnök, egyetemi tanár, dékán, tanszékve-
zető, a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Becker Sándor okl. építészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Györgyfi Gábor okl. építészmérnök, egyetemi docens.
Dr. .Peredy József okl. építészmérnök, egyetemi docens (félállású), a mű-

szaki tudományok kandidátusa.
Csák Béla okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Fendle István okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Gimesy Mária okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Havady Endre okl. mérnök, egyetemi adjunktus.
Havady László okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kőrössi Tibor okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Laki Tamás okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Lendvay Sándor okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Matuscsák Tamás okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Petrich Gézáné Radványi Mária okl. építészmérnök, egyetemi adjunk-

tus.
Rozgonyi Miklós okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Rusznák György okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Tóth István okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Zahorán Zoltán okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
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Tudományos kutató részleg

Salát Géza okl. építészmérnök, tudományos munkatárs.
Hamza István okl. építészmérnök, tudományos segédmunkatárs.

VÁROSÉPÍTÉSI TANSZÉK

Dr. Dr. h. c. Perényi Imre okl. építészmérnök, egyetemi tanár, tanszékve-
zető, rektor, a Moszkovszkij Inzsenerno—Sztroitel"nüj Insztitut tiszteletbeli dok-
tora, a műszaki tudományok doktora.

Dr. Faragó Kálmán okl. építészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudo-
mányok doktora.

Dr. Deák Sándor okl. építészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Bognár László okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Ihrig Dénes okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.

i í. Laboda Zsigmond okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki
oktor.

Meggyesi Tamás okl. építészmérnök, okl. városépítési-városgazdasági
szakmérnök, egyetemi adjunktus.

Fábri Ferencné Körner Zsuzsa okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Fiala István okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kotányi Zoltán okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.

.
Locsmándi Gábor okl. építészmérnök, egyetemi tanársegéd.

Tudományos kutató részleg

Dr. Major Jenő okl. tanár, tudományos munkatárs, bölcsészettudományi
doktor.

Vajdovich Béláné Visy Erzsébet okl. tanár, tudományos segédmunkatárs.

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI INTÉZET

Dr. Major Máté okl. építészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus, intézeti
igazgató.

ÉPÍTÉSZETELMÉLETI OSZTÁLY

Dr. Bonta János okl. építészmérnök, egyetemi docens, intézeti igazgató-
helyettes, osztályvezető, a műszaki tudományok kandidátusa.

Kiss Józsefné Balázs Éva okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI OSZTÁLY

Dr. Major Máté okl. építészmérnök, egyetemi tanár, osztályvezető, aka-
démikus.

Dr. Hajnóczi Gyula okl. építészmérnök, okl. régész, egyetemi docens, osz-
tályvezetőhelyettes, a műszaki tudományok kandidátusa.
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Dr. B. Szücs Margit okl. építészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Dr. Cs. Tompos Erzsébet okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
:

Istvánfi Gyula okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Szentkirályi Zoltán okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Szabó Jánosné Aczél Mária okl. építészmérnök, tanszéki mérnök.
Dr. Bándy Vilmos okl. történész, okl. könyvtáros, intézeti könyvtárvezető,

bölcsészdoktor.

Tudományos kutató részleg

Horváth Tiborné Sipos Edith okl. építészmérnök, tudományos munkatárs,
Dr. Vámossy Ferenc okl. építészmérnök, okl. filozófia előadó, tudományos

munkatárs, műszaki doktor.

MŰEMLÉKVÉDELMI OSZTÁLY

Dr. Zádor Mihály okl. építészmérnök, egyetemi docens, osztályvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Sódor Alajos okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.

ÉPÜLETEK SZERKEZETEI ÉS BERENDEZÉSEI INTÉZET

Dr. Gábor László okl. építészmérnök, egyetemi tanár, dékán, a műszaki
tudományok doktora, intézeti igazgató.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK II.
Dr. Fekete Iván okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi docens,

tanszékvezető, a műszaki tudományok kandidátusa.
Hornyák Endre okl. gépészmérnök, egyetemi docens, intézeti igazgatóhe-

lyettes.
Gyurcsovics Lajos okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi adjunk-

tus.
Majoros András okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Mosoni György okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Nagy Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Zöld András okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus. műszaki doktor.
Braxatoris Ákos okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Móricz István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Palócz Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
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ÉPÜLETSZERKEZETI TANSZÉK

Dr. Gábor László okl. építészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok doktora.

Messinger Géza okl. építészmérnök, képesített építőmester, egyetemi do-
cens.

Dr. Pattantyús-Ábrahám Ádám okl. építészmérnök, egyetemi döcens, mű-
szaki doktor.

Dr. P. Nagy József okl. építészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Tompai Ferenc okl. építészmérnök, képesített építőmester, egyetemi do-
cens.

Bakondi János okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Gyetvai József okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Gyuris Gábor okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Horváth László okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Korom Pál okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
László Ottó okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Mischl Antal okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Ottmár Béla okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Petró Bálint okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus, a műszaki tudo-

mányok kandidátusa.
Tóth Ferenc okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.
Vörös Ferenc okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus.

Tudományos kutató részleg

Dr. Párkányi Mihály okl. építészmérnök, tudományos főmunkatárs, a mű-
szaki tudományok doktora.

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR

Dr. Holló János okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, dékán (1972.I. 31-ig),
az MTA levelező tagja, a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék ve-
zetője.

Dr. Szebényi Imre okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes,
megbízott dékán (1972. II. 1-től), a kémiai tudományok kandidátusa, a Ké-
miai Technológia Tanszék vezetője.

Dr. Meisel Tibor okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a
kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Rusznák István okl. vegyész, egyetemi tanár, dékánhelyettes, a kémiai
tudományok kandidátusa, a Szerves Kémiai Technológia Tanszék vezetője.

DÉKÁNI HIVATAL

Dr. Lenhardt Dezső hivatalvezető.
Magyar János csoportvezető.
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ALKALMAZOTT KÉMIA TANSZÉK

Dr. Porubszky Iván okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető,
a kémiai tudományok kandidátusa.

Hegedüs Dezső okl. vegyész, egyetemi adjunktus.
Juhász Endre okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Dr. Kása Imre okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Koltai László okl. vegyész, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Lakatos Istvánné dr. Németh Ágnes okl. vegyész, egyetemi adjunktus,

műszaki doktor.
Dr. Liptay György okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Nagy Ferenc okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású), mű-

szaki doktor.
Dr. Szebényi Imréné dr. Győry Enikő okl. vegyészmérnök, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
Dévai Attiláné Toronyi Margit okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gagyi Pálffy Edit okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nemeshegyi Gábor okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Prépostffy Ernő okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Simay Antalné Arday Ágnes okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Zorkóczy Ildikó okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd. ;

Dr. Rédey László okl. vegyészmérnök, tudományos tanácsadó, a kémiai
tudományok kandidátusa.

Ludmány András okl. vegyészmérnök, tudományos ösztöndíjas gyakornok.

ÁLTALÁNOSÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK

Dr. Pungor Ernő okl. vegyész, egyetemi tanár, tanszékvezető, az MTA le-
velező tagja.

:

Dr. Bányai Éva okl. vegyész, egyetemi docens, a kémiai tudományok kan-
didátusa.

Dr. Mázor László okl. vegyész, egyetemi docens, a kémiai tudományok
kandidátusa.

Dr. Meisel Tibor okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a
kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Szabadváry Ferenc okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, az egyetemi
kiadványok szerkesztője, a kémiai tudományok doktora.

Dr. Balla József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Debreczeny Etele okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Gábor Tamásné dr. Klatsmányi Piroska okl. vegyészmérnök, egyetemi

adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Gál Sándor okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Gimesi Ottó okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Halmos Zoltán okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Hrabéczy Jenőné dr. Páll Andrea okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus,

műszaki doktor.
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Dr. Káplár László okl. gyógyszerész, egyetemi adjunktus, gyógyszerész dok-
tor.

Dr. Kiss Józsefné dr. Erőss Klára okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus,
műszaki doktor.

Marik Jánosné dr. Korda Piroska okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus,
műszaki doktor.

Dr. Simon Lajosné dr. Horváth Judit okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunk-
tus, műszaki doktor.

Dr. Siposs Géza okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású), mű-
szaki doktor.

Szepesváry Tamásné dr. Tóth Klára okl. gyógyszerész, egyetemi adjunktus,
a kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Takács József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Bezur László okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Cserfalvi Tamás okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Heinz György okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).

b Szabó Pálné Ákos Zsuzsanna okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár-
segéd.

Szilágyi József okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Tudományos kutató részleg

Dr. Buzás Lajosné dr. Pap Ilona okl. vegyész, tudományos főmunkatárs,
a kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Isvekov Vladiszláv okl. vegyészmérnök, tudományos főmunkatárs, a ké-
miai tudományok kandidátusa.

Dr. Buzágh Aladárné dr. Gere Éva okl. vegyész, tudományos munkatárs,
természettudományi doktor.

Dr. Kántor Tibor okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs, műszaki dok-
tor.

Kucsera Istvánné dr. Pápay Mária okl. vegyészmérnök, tudományos mun-
katárs, műszaki doktor.

Dr. Paulik Ferenc okl. vegyészmérnök, tudományos főmunkatárs, a kémiai
tudományok kandidátusa.

Dr. Paulik Jenő okl. vegyész, tudományos főmunkatárs, a kémiai tudomá-
nyok kandidátusa.

Pólos László okl. vegyész, tudományos munkatárs.

1 ks Hosvály Pálné dr. Ráth Éva okl. tanár, tudományos munkatárs, műszaki
oktor.

Dr. Weber Ottó okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs (félállású),
műszaki doktor.

ÉLELMISZERKÉMIA TANSZÉK

Dr. Telegdy Kováts László okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, tanszékve-
zető, a kémiai tudományok doktora.

Dr. Lásztity Radomir okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, rektorhelyettes,
a kémiai tudományok doktora.

Dr. Berndorfer Alfrédné dr. Kraszner Éva okl. vegyészmérnök, egyetemi do-
cens, a kémiai tudományok kandidátusa.
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Dr. Törley Dezső okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Major József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Monori Sándor okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Dr. Őrsi Ferenc okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Rékasi Tibor okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Szilas Elemérné dr. Kelemen Magda okl. vegyészmérnök, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
Dr. Nedelkovits János okl. vegyészmérnök, tudományos főmunkatárs, a ké-

miai tudományok kandidátusa.
Dr. Varga János okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs, műszaki dok-

tor.
Dr. Györey Péterné Vadon Erika okl. vegyészmérnök, tanszéki mérnök.

FIZIKAI KÉMIA TANSZÉK

Dr. Varsányi György okl. vegyész, egyetemi tanár, tanszékvezető, a ké-
miai tudományok doktora.

Dr. Billes Ferenc okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Nagy Lajos György okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai
tudományok doktora.

Dr. Székely György okl. vegyész, egyetemi docens, a kémiai tudományok
kandidátusa.

Dr. Szekrényessy Tamás okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai
tudományok kandidátusa.

Dr. Fülöp Mihály okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Gáspár Gyula okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Molnár Jenőné dr. Pál Éva okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus,

műszaki doktor.
Dr. Parlagh Gyula okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor. fiDr. Rácz György okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa.

Soós Jánosokl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Sztraka Lajos okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Traply Gusztávné dr. Szigetváry Gizella okl. vegyészmérnök, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
Grofcsik András okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Martin Antal okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Noszticzius Zoltánné Schneider Eszter okl. vegyészmérnök, egyetemi

tanársegéd.
Dr. Parlagh Gyuláné dr. Huszár Klára okl. vegyészmérnök, egyetemi ta-

nársegéd, műszaki doktor.
Dr. Török Gábor okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki dok-

tor.
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Tudományos kutató részleg

Dr. Oláh Károly okl. vegyészmérnök, tudományos tanácsadó, a kémiai tu-
dományok kandidátusa.

Dr. Kiss Árpád okl. vegyész, tudományos főmunkatárs, a kémiai tudomá-
nyok kandidátusa.

Fóti György okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs.
Székely Éva okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs.
Moharos Éva okl. vegyészmérnök, tudományos segédmunkatárs.

KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Dr. Szebényi Imre okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető,
dékánhelyettes, a kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Vajta László okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár (félállású), a kémiai
tudományok doktora.

Dr. Moser Miklós okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Neumann Ernő okl. vegyész, egyetemi docens, a kémiai tudományok
kandidátusa.

Dr. Siklós Pál okl. vegyész, egyetemi docens, a kémiai tudományok kan-
didátusa.

Dr. Ackermann László okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki
doktor.

Dr. ka Jenőné Kocsis Éva okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus (fél-
állású).

Herskovits Nándorné dr. Palotás Lili okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunk-
tus, a kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Jécsai László okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Keszthelyi Károly okl. vegyészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
Dr. Kiss László okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Pozsgai Tibor okl. vegyészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi adjunk-

tus, műszaki doktor.
Práger István okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Dr. Siska József okl. vegyészmérnök, okl. gyógyszertechnológiai szakmér-

nök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Sütő József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Tóth Géza okl. vegyész, egyetemi adjunktus (félállású), a kémiai tu-

dományok kandidátusa.
Vermes Zoltánné dr. Szabó Bogár Etelka okl. vegyészmérnök, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
Dr. Zöld Ernő okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszeki doktor.
Czencz Mária okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Horváth Ernőné dr. Selmeci Magda okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár-

segéd, műszaki doktor.
Kovács László okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nagy Lajos okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Páll András okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
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Dr. Pálmai György okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki dok-
tor.

Tátrai Ferenc okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.

Tudományos kutató részleg

Dr. Mészáros Sándor okl. középiskolai tanár, tudományos tanácsadó, mű-
szaki doktor.

Dr. Adonyi Zoltán okl. vegyészmérnök, tudományos tanácsadó, a kémiai
tudományok kandidátusa.

Dr. Steingaszner Pál okl. vegyészmérnök, tudományos főmunkatárs (félál-
lású), címzetes egyetemi docens, a kémiai tudományok kandidátusa.:Galina Ferenc okl. villamosmérnök, tanszéki mérnök.

Röhricht Antalné Bollok Ildikó okl. gépészmérnök, tanszéki mérnök.

MEZŐGAZDASÁGI KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Dr. Holló János okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető (fél-
állású), dékán, az MTA levelező tagja.

Dr. Fodor Lajos okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Görög Jenő okl. vegyészmérnök, okl. gyógyszerész, egyetemi docens,
a kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. László Elemér okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Nyeste László okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Hoschke Ágoston okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki
doktor.

Huszár József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Janzsó Béla okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Kollár Györgyné dr. Völgyesi Mária okl. vegyészmérnök, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
;

Kurucz Józsefné dr. Lusztig Éva okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus
(félállású), műszaki doktor.

Dr. Tóth Jenő okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Tóth Mihály okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Tóth Mihályné dr. Békés Zsuzsa okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunk-

tus, műszaki doktor.
Dr. Varga Sándor okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású), mű-

szaki doktor.
Zagyvai István okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Biacs Péter okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Erdélyi Anna okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Horváth Gézáné Jobbágy Andrea okl. vegyészmérnök, egyetemi tanárse-

géd.
Kővári Józsefné Gazdag Katalin okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Mihálcz Pál okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Sevella Béla okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Weisz Ilona okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
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Tudományos kutató részleg

Koch Lehel okl. vegyész, tudományos főmunkatárs.
Ganthner Gyuláné Sukovich Györgyi okl. vegyészmérnök, tudományos

munkatárs.
Tar Csaba okl. vegyészmérnök, tudományos segédmunkatárs.
Bánki Bulcsu okl. vegyészmérnök, tanszéki mérnök.

MŰANYAG- ÉS GUMIIPARI TANSZÉK

Dr. Hardy Gyula okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető (fél-
állású), a kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Doszlop Sándor okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tu-
dományok kandidátusa.

Dr. Juhász Kálmán okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa. !

Dr. Varga József okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Bíró Ferencné Vas Odett okl. vegyészmérnök, okl. mérnöktanár, egye-
temi adjunktus.

Dr. Kovács Imre okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Molnár Imre okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Molnár Sándorné Strenner Ilona okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Mondvai Imre okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Szöllősi István okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai tu-

dományok kandidátusa.
Dr. Nagy Gábor okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Zubonyai László okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kelemen Ottó okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs.
Kerekes Margit okl. vegyészmérnök, tudományos segédmunkatárs.

SZERVES KÉMIA TANSZÉK

Dr. Lempert Károly okl. vegyész, egyetemi tanár, tanszékvezető, az MTA
levelező tagja.

Dr. Szántay Csaba okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, az MTA levelező
tagja.

Dr. Tőke László okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Hornyák Gyula okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-
tor.

:
Dr. Kalaus György okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

Or.
Dr. Kolonits Pál okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Major Ádám okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Novák Lajos okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Nyitrai József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Várady József okl. vegyész, egyetemi adjunktus, a kémiai tudományok

kandidátusa.
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Dr. Wolfner András okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-
tor.

Fetter József okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Simon Pálné Ormai Klára okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.Dr. Strelisky János okl. vegyész, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Szentirmay Árpádné Jeges Éva okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
A Vermes Borbála okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki

doktor.
Tudományos kutató részleg

Dr. Farkas Loránd okl. középiskolai tanár, c. egyetemi tanár, tudományostanácsadó, a kémiai tudományok doktora.
Dr. Nógrádi Mihály okl. vegyészmérnök, tudományos főmunkatárs, a ké-

miai tudományok kandidátusa.
Dr. Szabó Lajos okl. vegyész, tudományos főmunkatárs, c. egyetemi do-

cens, a kémiai tudományok kandidátusa.
Dr. Balogh Lászlóné Batta Ilona okl. vegyész, tudományos munkatárs.
Dr. Beke Dénesné dr. Bárczay Marietta okl. vegyész, tudományos munka-

társ, műszaki doktor.
Dr. Doleschall Gábor okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs, a ké-

miai tudományok kandidátusa.
Dr. Gottsegen Ágnes okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs, mű-szaki doktor.
Dr. Honty Katalin okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs, műszaki

doktor.

: sű Rohály János okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs műszaki
oktor.

i
Dr. Schöchter Klára okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs, műszaki

oktor.

;
Dr. Zauer Károly okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs, műszaki

oktor.
Vándor Istvánné Mezey Gabriella okl. vegyészmérnök, tudományos segéd-munkatárs.

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Dr. Rusznák István okl. vegyész, egyetemi tanár, tanszékvezető, dékánhe-
lyettes, a kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Csűrös Zoltán okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, akadémikus.
Dr. Morgós Jenő okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Petró József okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tudomá-

nyok kandidátusa.
Dr. Soós Rudolf okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Dr. Bertalan György okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai

tudományok kandidátusa.
Dr. Bozzay József okl. vegyészmérnök, okl. magkémiai szakmérnök, egye-temi adjunktus, jog- és államtudományi doktor.
Dr. Dusza Zsigmond okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Fenichel László okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
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Dr. Fogassy Elemér okl. vegyészmérnök, okl. gyógyszerkémiai szakmérnök,
egyetemi adjunktus, műszaki doktor.

Dr. Gyurkovics Ida okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-
tor:

i .. Heiszman József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki
oktor.
Dr. Losonczi Béla okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Petneházi Imre okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Szeghy Lajos okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus.
Szoróka Jenő okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus.
Zobor Vincéné dr. Frankl Judit okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus,

műszaki doktor.
Dr. Bakó Péter okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Békássy Sándor okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Bereck Attila okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Hernádi Gyula okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kádas István okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Lengyel Zoltánné Mészáros Ágnes okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár-

segéd.
Novák Endréné dr. Kiss Magda okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd,

műszaki doktor.
Dr. Pálinkás János okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki dok-

tor.
Dr. Polyánszky Éva okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki dok-

tor.
Dr. Sallay Péter okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Dr. Szabó Gábor Tamás okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, mű-

szaki doktor.
Tánczos Ildikó okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Török Lászlóné Kalmár Anna okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Trézl Lajos okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Kárpáti Attiláné Ádám Éva okl. vegyészmérnök, tanszéki mérnök,
Szakál Gyöngyi okl. vegyészmérnök, tanszéki mérnök.
Dr. Haraszthy Elemérné dr. Papp Melinda okl. vegyész, tudományos fő-

munkatárs, a kémiai tudományok kandidátusa.
Bende Zoltán okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs.
Bitter István okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs.
Máthé Tibor okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs.
Dr. Nagy József okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs, a kémiai tu-

dományok kandidátusa.
Tungler Antal okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs.
Anna Péter okl. vegyészmérnök, tudományos segédmunkatárs.

SZERVETLEN KÉMIA TANSZÉK

Dr. Nagy József okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető, a
kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Ady Endre okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
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Dr. Gábor Tamásokl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Hencsei Pál okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Juhász Tóth Frigyesné Kis Júlia okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Kollár György okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Kuszmann Jánosné dr . Borbély Anna okl. vegyészmérnök, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
:

Dr. Lohonyai Nándor okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, a kémiai
tudományok kandidátusa.

Pálossy Lászlóné dr. Becker Katalin okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunk-
tus, műszaki doktor.

Dr. Réffy József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Tésy Jánosné dr. Vándorffy Mária okl. vegyész, egyetemi adjunktus, termé-

szettudományi doktor.
Barta István okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Farkas Renáta okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gergő Éva okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Hegedűs Béláné Zimonyi Emese okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kovács Józsefné Mató Gyöngyi okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Párkányi László okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Petrik Olivérné Brandt Edit okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Pongor Gábor okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.

:

Gresz Istvánné dr. Ferenczi Sarolta okl. vegyész, tudományos munkatárs,
műszaki doktor.

Dr. Lipovetz Iván okl. kohómérnök, tudományos tanácsadó, műszaki dok-
tor.

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR FIZIKA CSOPORTJA"

Dr. Sándor János okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, csoportvezető,
a fizikai tudományok kandidátusa.

Dr. Böröcz Szilárd okl. fizikus, egyetemi adjunktus, csoportvezető helyet-
tes, műszaki doktor.

Dr. Verhás József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Farkas Henrik okl. fizikus, egyetemi tanársegéd, természettudományi

doktor.
Dr. Noszticzius Zoltán okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki

doktor.
Sobor Zoltán okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR MATEMATIKA TANSZÉK

Dr. Králik Dezső okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
matematikai tudományok kandidátusa.

Dr. Bende Sándor okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, műszaki
doktor.

" Fizika Tanszékcsoporthoz tartozik
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Geberta Gyuláné Szentirmay Zsuzsanna okl. középiskolai tanár, egyetemi
adjunktus.

Koncz Károly okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Ozoray Mária okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Pásztor István okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Domján Pál Sándor okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gábor György okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Kollár Gáborné Hunek Klára okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.

VEGYIPARI GÉPTAN TANSZÉK

Dr. Pápai László okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Dr. Verba Attila okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Horváth László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Mihályi János okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Négyesi György R. okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Somogyi Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Nyitrai Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Tóth István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Fodor Imre okl. gépészmérnök, tanszéki mérnök.
Kovács Endre okl. gépészmérnök, tudományos ösztöndíjas.

VEGYIPARI MŰVELETEK TANSZÉK

Dr. Tettamanti Károly okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető,
a kémiai tudományok kandidátusa.

Dr. Földes Péter okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, a Tudományos Osz-
tály vezetője, a kémiai tudományok doktora.

Dr. Manczinger József okl. vegyészmérnök, egyetemi docens, a kémiai tu-
dományok kandidátusa.

Dr. Sárkány György okl. vegyész, egyetemi docens, vegyészdoktor.
Békássy Sándorné dr. Molnár Erika okl. vegyipari gépészmérnök, okl. vegy-

ipari kibernetikus szakmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Hajdú Hajnalka okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Dr. Borus Andor okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Hunek József okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Sawinsky János okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Dr. Török Jenő okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Zöllner Gyula okl. vegyész, egyetemi adjunktus (félállású), vegyész-

doktor.
Hartai Dezső okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Dr. Havas Géza okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki doktor.
Kemény Sándorokl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nagy Sándor okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).

9 Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 129



Dr. Radnai György okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd, műszaki dok-
tor.

Rezessy Gábor okl. vegyészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Pekovits László okl. vegyészmérnök, tudományos főmunkatárs, a ké-

miai tudományok kandidátusa.

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

Dr. Geszti Pál Ottó okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, dékán, az MTA
levelező tagja, az Erősáramú Intézet igazgatója, a Villamosművek Tanszék
vezetője.

Dr. Vágó István okl. villamosmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes, a
műszaki tudományok doktora.

Dr. Tuschák Róbert okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, dékánhelyettes, a
műszaki tudományok doktora.

Dr. Ambrózy András okl. villamosmérnök, egyetemi docens, dékánhelyet-
tes, a műszaki tudományok kandidátusa, a Híradás és Műszeripari Techno-
lógia Tanszék vezetője.

Dr. Komarik József okl. villamosmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes,
a műszaki tudományok kandidátusa.

DÉKÁNI HIVATAL

Suhai Ernőné hivatalvezető.

ATOMFIZIKA TANSZÉK"

Dr. Kovács István okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, tanszékvezető,
akadémikus.

Dr. Ádám András okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, c. egyetemi
tanár, a fizikai tudományok doktora.

Dr. Orient Ottó okl. fizikus, egyetemi adjunktus, a fizikai tudományok kan-
didátusa.

Dr. Marx Györgyné dr. Koczkás Edit okl. középiskolai tanár, egyetemi ad-
junktus, műszaki doktor.

Gyönyör Béla okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
PacherPál okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

;
Bauer Ferencné Döme Kamilla okl. középiskolai tanár, tudományos mun-

atárs. :

AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK

Dr. Csáki Frigyes okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, az
MTA levelező tagja.

Ipsits Imre okl. villamosmérnök, egyetemi docens.
" Fizika Tanszékcsoporthoz tartozik
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Bézi István okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Ganszky Károly okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású),

a műszaki tudományok kandidátusa.
Dr. Vitályos László okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású), a

műszaki tudományok kandidátusa.
Barki Kálmán okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Bars Ruth okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Csiszár György okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Hermann Imre okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kárpáti Attila okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kis Pál okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Lakatos Lóránt okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Magyar Péter okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nagy László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Rózsa Lajos okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Takács Dénes okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Takács László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Dr. Kocsis János okl. villamosmérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki

tudományok kandidátusa.
Szücs Béla okl. villamosmérnök, tudományos főmunkatárs.
Dr. Habermayer Istvánné Grega Mária okl. villamosmérnök, tudományos

munkatárs.
Dr. Keviczky László okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs, műszaki

doktor.
Kovács Tivadar okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Dr. Lehoczky János okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs, műszaki

doktor.
Vajta Miklós okl. villamosmérnök, tudományos ösztöndíjas.

ELEKTRONCSÖVEK ÉS FÉLVEZETŐK TANSZÉK

Dr. Valkó Iván Péter okl. fizikusmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok doktora.

Dr. Bajor György okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Kenczler Odön okl. gépészmérnök, egyetemi docens.
Dr. Romhányi Miklós okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki

tudományok kandidátusa.
Dr. Tarnay Kálmán okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tu-

dományok kandidátusa.
Dr. Gürtner Péter okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.

i
Dr. Habermajer István okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

oktor.
Dr. Nagy András okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Székely Vladimir okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Gál János okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Gottwald Péter okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
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Horváth Veronika okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Madas István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Musztács István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Ribényi András okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).s Miklósné Kanizsay-Karg Éva okl. villamosmérnök, egyetemi tanár-

segéd.
Török Sándor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Zólomy Imre okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

ELMÉLETI VILLAMOSSÁGTAN TANSZÉK

Dr. Fodor György okl. villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok doktora.

Dr. Vágó István okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok doktora. ;

Dr. Bokor Árpád okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Ferencz Csabáné Árkos Ilona okl. középiskolai tanár, okl. villamos-

mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Gonda Gábor okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Hollós Edit okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus. :

Dr. Magos András okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-
tor.

Takács Sándorokl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Veszely Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Dr. Zombory László okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Bagi Andrásné Bodó Katalin okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Bárdi István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Iványi Miklósné Szakács Amália okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Novák Lajosné Cséfalvay Klára okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Sebestyén Imre okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Szaniszló Mihály okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású),

műszaki doktor.
Udvardi Iván okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).

FIZIKA TANSZÉK"

Dr. Kónya Albert okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, tanszékvezető, az
MTA levelező tagja.

Dr. Antal János okl. gépészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Dr. Csoma Zsigmond okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dér János okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dobay Kálmánné dr. Szegleth Anna okl. középiskolai tanár, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
" Fizika Tanszékcsoporthoz tartozik
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Dr. Füstöss László okl. fizikus, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Füzessy Zoltán okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Knapecz Géza okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Kőnig Aladár okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Mezey Miklós okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. D. Nagy Lajos okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Puskás András okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Szabó Árpád okl. fizikus, egyetemi adjunktus.
Dr. Tóth Gábor okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Borbély Imréné Bretz Viola okl. fizikus, egyetemi tanársegéd.
Horváth László okl. fizikus, egyetemi tanársegéd.
Szövényi-Lux Endréné Rozsondai Anna okl. villamosmérnök, egyetemi ta-

nársegéd.
Dr. Fazekas Endre okl. villamosmérnök, tudományos osztályvezető, műszaki

doktor. ;

Niederleitner Károly tudományos munkatárs.

FOLYAMATSZABÁLYOZÁSI TANSZÉK

Dr. Frigyes Andor okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Tuschák Róbert okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudo-
mányok doktora.

Dr. Bársony András okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Csik Gáspár okl. villamosmérnök, egyetemi docens.
Török József okl. gépészmérnök, egyetemi docens.
Ádám Antal okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Arató Péter okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Benyó Zoltán okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dányi Dezső okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Mede Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Megyeri József okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Szilágyi Béla okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Telkes Zoltán okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.

ésdó olt Gyuláné Szegvári Zsuzsanna okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár-
segéd.

Fock Károly okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Hajnal Miklós okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Harangozó Józsefokl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kalmár Péter okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kiss Béla okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kondorosi Károly okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Ladányi Gáborokl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Langer László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Lantos Béla okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Oravecz Ferenc okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
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Risztics Péter okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Virág Lajos okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs, a műszaki

tudományok kandidátusa.
Horváth István okl. villamosmérnök, tudományos segédmunkatárs.
Antos György okl. villamosmérnök, tudományos gyakornok.
Lehel Csaba okl. villamosmérnök, tudományos gyakornok.

Számítástechnikai Központi Karbantartó és Fejlesztő Csoport

Csapó László okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Szertaridisz Hrisztosz okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Takács Gábor okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.

Villamosmérnöki Kar Számítástechnikai Csoportja

Jakobi Gyula okl. villamosmérnök, okl. alkalmazott matematikus, tudomá-
nyos osztályvezető.

Kőrösi István okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.

GÉPTAN TANSZÉK

Dr. Szabó Imre okl. gépészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

:

Dr. Imre László okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Babics Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Börcsök Dezső okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Buócz Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dózsa Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Farkas Béla okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Farkas Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Gémes László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Gintl József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Hecker Gerhard okl. gépészmérnök egyetemi adjunktus.
Lebovits Imre okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Wittine László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Barcza János okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dankó György okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Déri József okl. gépészmérnök. egyetemi tanársegéd.
Máthé István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Somogyi Miklósné Hubay Emőke okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Szabady József okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Toldy Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

HÍRADÁS ÉS MŰSZERIPARI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Dr. Ambrózy András okl. villamosmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes,
tanszékvezető, a műszaki tudományok kandidátusa.

Bede István okl. gépészmérnök, egyetemi docens.
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Dr. Ember György okl. villamosmérnök, egyetemi docens (félállású), a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Dr. Háhn Emil okl. villamosmérnök, egyetemi docens (félállású), a fizikai
tudományok kandidátusa.

Dr. Szombathy Emil okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Fülöp Sándor okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Illés László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Laczházi Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Ripka Gáborokl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Szikszay Róbert okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Szilágyi Miklós okl. fizikus, egyetemi adjunktus, természettudományi

doktor.
Tóth Endre okl. vegyészmérnök, egyetemi adjunktus.
Hajdú István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Horváth Elekné Fehérváry Mária okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Horváth Endre okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Illyefalvi Vitéz Zsolt okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kapitány Sándorné Hantos Gizella okl. gépészmérnök, egyetemi tanár-

segéd.
Králik Dénes okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nulchis Luciánóné okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Papp Károly okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Schön András okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Szemmelweisz Péter okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Szűcs Tibor okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Dr. Tóth Istvánné Zentai Györgyi okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

MATEMATIKA TANSZÉK

Dr. Frey Tamás okl. villamosmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a ma-
tematikai tudományok doktora.

Dr. Kiss Ottó okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, a matematikai tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Prékopa András okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, a matematikai
tudományok doktora.

!

Dr. Andrásfai Béla okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a matemati-
,

kai tudományok kandidátusa.
Dr. Császár Ákosné dr. Cseley Klára okl. középiskolai tanár, egyetemi do-

cens, természettudományi doktor.
Dr. Máté László okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a matematikai

tudományok kandidátusa.
Dr. Andrásfai Béla okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, a matema-

tikai tudományok kandidátusa.
Béketfi Elemér okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Bleyer András okl. matematikus, egyetemi adjunktus.
Csatár Györgyné Győri Márta okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Csató Tamásné Schmideg Éva okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
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Diószegi Ferencné Varga Éva okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Fanta Katalin okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Farkas Miklósné Urbán Irén okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunk-

tus.
Forgó Péterné Boros Anna okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Jaczina László okl. alkalmazott matematikus, egyetemi adjunktus.
Lantos Ervin okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Pach Zs. Pálné Sós Klára okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Solt Györgyokl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Thiry Imre okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Benkő Pálné Nagy Gizella okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.. Bíró Sándorné Hajnal Edit okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár-

segéd.
Ferenczi Miklós okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Győrffy Judit okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Hári József okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Holler László okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Kónya Ilona okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Lovász Lászlóné Vesztergombi Katalin okl. középiskolai tanár, egyetemi

tanársegéd.
Lászlóné Rockenbauer Magda okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár-

segéd.

kés Gusztávné Rasztik Etelka okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár-
segéd. :

Tóth Imréné Donáth Judit okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Deák István okl. matematikus, tudományos segédmunkatárs.
Dr. Szántay Tamás okl. matematikus, tudományos segédmunkatárs, ter-

mészettudományi doktor.

MIKROHULLÁMÚ HÍRADÁSTECHNIKA TANSZÉK

Dr. Pásztorniczky Lajos okl. villamosmérnök, egyetemi docens, tanszék-
vezető, a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Bozsóki István okl. villamosmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Dr. Szokolay Mihály okl. villamosmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Bodor Gáborokl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Fazekas Kálmán okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Fröhlich János okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Dr. Gödör Éva okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Gschwindt András okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Jachimovits László okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Pintér Andor okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Rajczi Tibor okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Szekeres Béla okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Szirányi Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Farkas Botond okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
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Galambos György okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gálfi István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Mátay Gáborokl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Rédl Richárd okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Völgyi Ferenc okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

MŰSZAKI MECHANIKA TANSZÉK

Dr. Bosznay Ádám okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Sztopa Gyula okl. villamosmérnök, okl. középiskolai tanár, egyetemi
docens, műszaki doktor.

Bezák Gáspár okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Turbucz András okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Vágvölgyi Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus
Bagi István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Bartolits István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Kertész Tamás okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Pereszlényi Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Solti József okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Szabó Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

Tudományos kutató részleg

Szervánszky György okl. fizikus, tudományos munkatárs.
Czeglédi Gyula okl. gépészmérnök, tudományos segédmunkatárs.

MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKA TANSZEK

Dr. Schnell László okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Bánsági László okl. villamosmérnök, egyetemi docens.
Dr. Tóth Endre okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-

nyok kandidátusa.
Dr, Tóth Mihály okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-

nyok kandidátusa.

: A Görgényi András okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki
oktor.
Herpy Miklós okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).

4 . Kovács Gábor okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus; műszaki
oktor.
Osváth Péter okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Simák Pál okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Szurmay Mihály okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Telkes Béla okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Temesi Ernő okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Vágner Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Dr. Zoltai József okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Billing Ádám okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
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Fehér György okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gazsi Lajos okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gonda János okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Hanák Péterokl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Hainzmann János okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Horváth Gábor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Kiss Ernő okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Korányi Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Lovák István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Rupprich Péter okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Selényi Endre okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Steiner László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Sztipánovits János okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Szabó Károly okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Szenn Ottó okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Szepesi Tamás okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Torzsai Tibor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Varga Sánor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Zoltán István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

VILLAMOSGÉPEK TANSZÉK

Dr. Retter Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Dr. Rácz István okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok
doktora.

Dr. Bajza Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Halász Sándor okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa. ;

Dr. Istvánfy Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Lázár József okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Asztalos Péter okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi
adjunktus (félállású), a műszaki tudományok kandidátusa.

Benkó Sándor okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Bogdán Mihály okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású), a

műszaki tudomáyok kandidátusa.
Csörgits Ferenc okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Hunyár Mátyás okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Jekelfalussy Gábor okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású),

a műszaki tudományok kandidátusa.
Krisch Ernő okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Lengyel Zoltán okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Németh Károly okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Rajki Imre okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Selmeczi Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Smikál Ferenc okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
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Spitzer János okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Tőke Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Torbik Ernő okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kiss József okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Láday Odön okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Mányi Béla okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Pál Endre okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Schmidt István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Solymos Endre okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Timár Peregrin László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Tóth Tivadar okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Zimányi Györgyné Pintér Éva okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

ERŐSÁRAMÚ INTÉZET

Dr. Geszti Pál Ottó okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, dékán, a MTA le-
velező tagja, intézeti igazgató.

NAGYFESZÜLTSÉGŰ TECHNIKA TANSZÉK

Dr. Horváth Tibor okl. villamosmérnök, egyetemi docens, igazgatóhelyet-
tes, tanszékvezető, a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Csernátony-Hoffer András okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Németh Endre okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Tóth Judit okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

VILLAMOSMŰVEK TANSZÉK

Dr. Geszti Pál Ottó okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, dé-
kán a MTA levelező tagja.

Dr. Bán Gábor okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Benkó Imre okl. gépészmérnök, egyetemi docens (félállású), a műszaki
tudományok kandidátusa.

Dr. Rácz László okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Bach Iván okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású), a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Kiss Lajos okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Póka Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Reguly Zoltán okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Rózsa Lajosné Tóth Erzsébet okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Varju György okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Braun Péter okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Dán András okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd:
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Déri Ágnes okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Horváth István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Szabó László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

VILLAMOS KÉSZÜLÉKEK ÉS BERENDEZÉSEK OSZTÁLY

Dr. Domonkos Sándor okl. villamosmérnök, egyetemi docens, osztályvezető,
a műszaki tudományok kandidátusa.

Csiki Jenő okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Farkas Lajos okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Hárskuti István okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Stefányi Imre okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Csikor Imre okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Madarász György okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Vimi János okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

HÍRADÁSTECHNIKAI ELEKTRONIKA INTÉZET

Dr. Barta István okl. villamosmérnök, egyetemi tanár, a MTA levelező tagja,
intézeti igazgató.—"

Dr. Simonyi Károly okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomá-
. nyok doktora.

Tudományos kutató részleg

Dr. Tarnóczy Tamás okl. fizikus, tudományos tanácsadó, a fizikai tudomá-
nyok doktora.

:

Balogh Pál okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Bognár László okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Csekő Árpád okl. fizikus, tudományos munkatárs.
Kis-Szölgyémi Ferenc okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Csopaki Gyula okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Dr. Csurgay Árpádné Gereben Ildikó okl. villamosmérnök, tudományos

segédmunkatárs.
Filp András okl. villamosmérnök, tudományos segédmunkatárs.
Papp Miklós okl. fizikus, tudományos segédmunkatárs.

AKUSZTIKA ÉS ALKATRÉSZEK OSZTÁLY

Dr. Baráth Zoltán okl. villamosmérnök, egyetemi docens, osztályvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Takács Ferenc okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Horváth Lászlóné Gembiczky Erzsébet okl. villamosmérnök, egyetemi
adjunktus.
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Selmeci László okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Elek Kálmán okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Granát János okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Pfliegel Péter okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Dr. Somogyi András okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Ujsághy Géza okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

ÁRAMKÖRÖK OSZTÁLY

Dr. Komarik József okl. villamosmérnök, egyetemi docens, osztályvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Géher Károly okl. villamosmérnök, egyetemi docens, igazgatóhelyet-
tes, a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Házman István okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Borsányi György okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Halász Edit okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Simon Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Solymosi János okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor. :

Dr. Tassi Gézáné Rostás Márta okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Fülöp Tamás okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gefferth László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Jakab András okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Lugosházi Ildikó okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Palotás László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Pap László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Prónay Gábor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Rényi Attila okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Szokol Hubert okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Trón- Tibor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Vannai Nándor okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

ÁTVITEL ÉS RENDSZERTECHNIKA OSZTALY

Dr. Izsák Miklós okl. villamosmérnök, egyetemi tanár, osztályvezető, a mű-
szaki tudományok kandidátusa.

Dr. Földvári Rudolf okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-
tor.

Dr. Gordos Géza okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Korda Tibor okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Tarnai Kálmánné Bártfay Éva okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Jereb László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Lóránt Péter okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Sallai Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nagy Péter okl. villamosmérnök, tudományos ösztöndíjas.
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RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ ÉS HÍRKÖZLÉS OSZTÁLY

Dr. Ferenczy Pál okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, osztályvezető,
a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Jancsó István okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Dr. Nagy Péter okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Sárvári Pál okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Temesi Ágoston okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Alföldi György okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Dallos György okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Pálinszky Antal okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Papp Imre okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Szabó Csaba okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

SZÁMÍTÓGÉPTECHNIKA OSZTÁLY

Bohus Miklós okl. villamosmérnök, egyetemi docens, igazgatóhelyettes,
osztályvezető.

Farkas György okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Nagy Sándorokl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Németh Gábor okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Dr. Pápay Zsolt okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Szűcs Károly okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Theisz Péter okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus.
Asztalos Károly okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Gruber Gáborokl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Jagudits László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nobik Lajos okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Rába Ferenc okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Tomori László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd (félállású).
Varró László okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

TÁVBESZÉLŐTECHNIKA OSZTÁLY

Frajka Béla okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, osztályvezető.
Dr. Kozma László okl. villamosmérnök, egyetemi tanár, a MTA levelező

tagja.
Dr. Flesch István okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr Ruppenthal Péter okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Szittya Ottó okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Hunwald Györgyokl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
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INTÉZETI SZÁMÍTÓKÖZPONT

Dr. Varga András okl. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, osztályvezető,
műszaki doktor.

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

Dr. Turányi István okl. mérnök, egyetemi tanár, dékán, a műszaki tudomá-
nyok doktora, a Közlekedésüzemi Tanszék vezetője.

Dr. Kurutz Károly okl. villamosmérnök, egyetemi docens, dékánhelyettes,
a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Szász Gábor okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, dékánhelyettes,
a matematikai tudományok doktora, a Matematika Tanszék vezetője.

Dr. Ilosvai Lajos okl. gépészmérnök, okl. közgazdasági mérnök, egyetemi
docens, dékánhelyettes, a műszaki tudományok kandidátusa.

DÉKÁNI HIVATAL

Gyetvai András osztályvezető.

Kari könyvtár

Dr. Szana Antalné könyvtárvezető.

AERO- ÉS TERMOTECHNIKA TANSZÉK

Dr. Pásztor Endre okl. gépészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető, a
.

műszaki tudományok doktora.
Dr. Rácz Elemér okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok

kandidátusa.
Dr. Konecsni Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Benedek Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki dok-

tor.
Hatházi Dániel okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Steiger István okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kiss Endréné Hunyadi Ildikó okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Perjési István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Sánta Imre okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

ÉPÍTŐ ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉPEK TANSZÉK

Dr. Pristyák András okl. gépészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Greschik Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi tanár (félállású).
Dr. Sváb János okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok

kandidátusa.
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Dr. Máté György okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Takács Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Győrfy Endre okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Juhász László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Kása László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Módli József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Oszkay Ernő okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Ozoróczy Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Réti Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Sasfi Imre okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Wittinger Árpád okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Frank Jenő okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gémes József okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Keisz István okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Rácz Kornélia okl. gépészmérnök, tudományos ösztöndíjas.

GÉPELEMEK TANSZÉK

Zsáry Árpád okl. gépészmérnök, egyetemi docens, tanszékvezető.
Bándy Alajos okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Debreczeni Gábor okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású).
Kabai Imre okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Molnár Dezső okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Seres László okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi adjunktus.
Veér Lajos okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.o Endre okl. gépészmérnök, okl. jármű szakmérnök, egyetemi tanár-

segé
Szabó Árpád okl. közlekedésmérnök, tudományos gyakornok.
Hell János okl. közlekedésmérnök, tanszéki mérnök.

GÉPIPARI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Dr. Lettner Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető (fél-
állású), a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Keszler Gyula okl. gépészmérnök, okl. közgazdasági mérnök, egyetemi
docens, a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Tóth Lajos okl. kohómérnök, egyetemi docens, a műszaki jödetmányok
kandidátusa.

Dr. Győri József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Kiss Gyula okl. gépészmérnök egyetemi adjunktus.

i "á Lipovszky György okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki
oktor.

Sólyomvári Károly okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Berke Péter okl. közlekedésmérnök, egyetemi tanársegéd.
Pálfi János okl. közlekedésmérnök, egyetemi tanársegéd.
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GÉPJÁRMŰVEK TANSZÉK

Dr. Lévai Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a mű-
szaki tudományok doktora. i

Dr. Jurek Aurél okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Dr. Bujtor Jenő okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.

Dr. Ilosvai Lajos okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi do-
cens, dékánhelyettes, a műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Ternai Zoltán okl. gépészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Terplán Sándor okl. gépészmérnök, egyetemi docens.

i
Dr. Dezsényi György okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

oktor.
Dr. Emőd István okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Finichiu Liviu okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.

: ke Habuda Zsigmond okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki
oktor. ;

Hegedűs József okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Hodvogner László okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus.
Hörömpöly Imre okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Józsa László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Varga Ferenc okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus.
Gellérthegyi Sándor okl. rádiómérnök, kiemelt mérnök.

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR MATEMATIKA TANSZÉK

Dr. Szász Gábor okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
matematikai tudományok doktora. ki

Dr. Fazekas Ferenc okl. gépészmérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
Csank Lajos okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Grega Béla okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, jogi doktor.
Gyurmánczi János okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Seitz Károly okl. alkalmazott matematikus, egyetemi adjunktus, termé-

szettudományi doktor.
Dr. Szabó Lajos okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, természet-

tudományi doktor.

KÖZLEKEDÉSÜZEMI TANSZÉK

Dr. Turányi István okl. mérnök, egyetemi tanár, dékán, tanszékvezető, a
közlekedéstudományok doktora.

Dr. Orosz József okl. közlekedésmérnök, egyetemi docens, a közlekedés-
tudományok kandidátusa.

Dr. Felföldi László okl. mérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Dr. Gyulai Géza okl. mérnök, egyetemi docens, műszaki doktor.
:

Dr. Westsik György okl. közlekedésmérnök, egyetemi docens, a közlekedés-
tudományok kandidátusa.
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Dr. Csomó László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Pálmai Géza okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Prezenszki József okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Rozgonyi László okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Szabó Lajos okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Tarnai Júlia okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Molnár László okl. közlekedésmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Korchmáros Gábor okl. matematikus, tudományos ösztöndíjas, termé-

szettudományi doktor.

Tudományos kutató részleg

Köves Gáborné dr. Gilicze Éva okl. közlekedésmérnök, tudományos munka-
társ, műszaki doktor.

Gál Gyula okl. közlekedésmérnök, tudományos munkatárs.
Papp Árpád okl. villamosmérnök, tudományos segédmunkatárs.

KÖZLEKEDÉSVILLAMOSSÁGI ÉS AUTOMATIKA TANSZÉK

Dr. Kelemen Tibor okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Gál József okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Dr. Kurutz Károly okl. villamosmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudo-
mányok kandidátusa.

Hőgye Sándor okl. közlekedésmérnök. okl. villamosmérnök, egyetemi
adjunktus. 1

i
Dr. Sárközy Sándor okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

oktor.
Dr. Tarnai Géza okl. közlekedésmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi

adjunktus, műszaki doktor.
Bohus Kálmán okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Gyenes Károly okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.

i e Ágoston Attila okl. villamosmérnök, tudományos osztályvezető, műszaki
oktor.

Bencsik Attila okl. közlekedésmérnök, tudományos segédmunkatárs (fél-
állású).

Harcz László okl. villamos üzemmérnök, tudományos segédmunkatárs.
Katkó László okl. közlekedésmérnök, tudományos segédmunkatárs.

MECHANIKA TANSZÉK

Dr. Michelberger Pál okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok doktora.

Dr. Rudnai Guido okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa.
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Dr. Silbersdorff László okl. gépészmérnök, egyetemi tanár (félállású), a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Sályi Béla okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a műszaki tudományok
kandidátusa.

Fekete Attila okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Fekete Tibor okl. mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Kiscelli László okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású),

műszaki doktor.
Nándori Ernő okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Pósfalvi Odön okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Dr. Tornai László okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus (félállású),

műszaki doktor.
Dr. Gedeon József okl. gépészmérnök, tudományos főmunkatárs, a műszaki

tudományok kandidátusa.
Petróczy György okl. gépészmérnök, tudományos munkatárs.
Susánszky Zoltán okl. gépészmérnök, tudományos munkatárs.
Keresztes Albert okl. közlekedésmérnök, tudományos ösztöndíjas.

VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK

Dr. Horváth Károly okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
műszaki tudományok kandidátusa.

Dr. Balogh Vilmos okl. gépészmérnök, okl. jármű-(kocsiszekrény) szerkesztő
szakmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.

Dulin László okl. közlekedésmérnök, okl. hegesztő szakmérnök, egyetemi
adjunktus.

Kiss Iván okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Kovács Endre okl. gépészmérnök, okl. Diesel-motor szerkesztő szak-

mérnök, egyetemi adjunktus, műszaki doktor.
Pintér Gyula okl. közlekedésmérnök, okl. nagyvasúti Diesel- és villamos-

vontatási szakmérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Simonyi Alfréd okl. közlekedésmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi ad-

junktus, műszaki doktor.
Dr. Sostarics György okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi

adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Vajda József okl. közlekedésmérnök, egyetemi adjunktus, műszaki

doktor.
Stráner Pál okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.
Nagy László okl. gépészmérnök, okl. nagyvasúti Diesel- és villamosvonta-

tási szakmérnök, tanszéki mérnök.
Zágonyi Gyula okl. villamosmérnök, tanszéki mérnök.
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KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK

Dr. Benke István okl. közgazda, egyetemi tanár, a közgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa, rektorhelyettes.

ÁGAZATI GAZDASÁGTANI TANSZÉKCSOPORT

Dr. Dr. h. c. Kádas Kálmán okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök,
egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa, a Drezdai Közlekedési
Főiskola tisztelétbeli doktora, tanszékcsoportvezető.

IPARI ÜZEMGAZDASÁGTAN TANSZÉK

Dr. Harsányi István okl. közgazda, egyetemi tanár, tanszékcsoportvezető-
helyettes, tanszékvezető, a közgazdasági tudományok kandidátusa.

s 22 Ladó László okl. közgazda, egyetemi tanár, a közlekedéstudományok
oktora.

Dr. Boross Zoltán okl. jogász, egyetemi docens (félállású), a közgazdasági
tudományok kandidátusa.

Szánthó Sándorné Dr. Gáti Márta okl. gépészmérnök, egyetemi docens, a
-

műszaki tudományok kandidátusa.
Asbóth Tibor okl. közgazda, egyetemi adjunktus (félállású).
Berey András okl. gépészmérnök, okl. közgazda, egyetemi adjunktus.
Berény János okl. közgazda, egyetemi adjunktus.
Bodnár György okl. villamosmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi

adjunktus (félállású).
Dr. Bozsó László okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi

adjunktus (félállású), műszaki doktor.
Deli László okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi adjunktus.
Dr. Kindler József okl. vegyészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi

adjunktus, műszaki doktor.
Dr. Kiss István okl. villamosmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi

adjunktus (félállású), műszaki doktor.
Dr. Kocsis József okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi

adjunktus, műszaki doktor.
Maczó Kálmán okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi

adjunktus.
Dr. Papp Ottó okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi

adjunktus, műszaki doktor.
)

Dr. Parányi György okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású), a
közgazdasági tudományok kandidátusa.

Seregi Ferenc okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, mérnöktanár,
egyetemi adjunktus (félállású).

Dr. Szabó Gábor okl. vegyészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi
adjunktus, műszaki doktor. ;
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Szabó Gyula okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Erdősi Gyula okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Farkas Péterné Kéri Katalin okl. közgazda, egyetemi tanársegéd.
Szüts István okl. villamosmérnök, egyetemi tanársegéd.
Vég György okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd.

KÖZLEKEDÉSI ÉS ÉPÍTŐIPARI GAZDASÁGTAN TANSZÉK

Dr. Dr. h. c. Kádas Kálmán okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök,
egyetemi tanár, tanszékvezető, a műszaki tudományok kandidátusa, a Drez-
dai Közlekedési Főiskola tiszteletbeli doktora.

Dr. Jándy Géza okl. mérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi tanár, a
műszaki tudományok doktora.

Dr. Juba József, okl. középiskolai tanár, okl. könyvvizsgáló, egyetemi
docens, közgazdasági doktor.

Dr. Varga Sándor okl. közlekedési üzemgazdász, egyetemi docens, a köz-
lekedéstudományok kandidátusa.

Dr. Dusza János okl. közlekedésmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi
adjunktus (félállású), műszaki doktor.

Dr. Kocsis Ferenc okl. építészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású), mű-
szaki doktor.

Dr. Magyar István okl. közlekedésmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi ad-
junktus, műszaki doktor.

Dr. Székely Gábor okl. közgazda, okl. matematikus, egyetemi adjunktus
(félállású), közgazdasági doktor.

Dr. Tar József okl. építészmérnök, okl. gazdasági mérnök, egyetemi adjunk-
tus (félállású), műszaki doktor.

Dr. Katona Emil okl. közgazda, egyetemi tanársegéd (félállású), közgazda-
sági doktor.

Legeza Enikő okl. közlekedési mérnök, egyetemi tanársegéd.
Tánczos Lászlóné Jankura Katalin okl. közlekedésmérnök, egyetemi tanár-

segéd.
Tóth Lajos okl. közlekedésmérnök, egyetemi tanársegéd.
Dr. Szántó Emil okl. gépészmérnök, okl. gazdasági mérnök, tudományos

kutató, a közlekedéstudományok kandidátusa.
Török Tamás okl. építőmérnök, tudományos ösztöndíjas.

MARXIZMUS-LENINIZMUS TANSZÉKCSOPORT

Dr. Elek Tibor okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, a filozófiai tudo-
mányok doktora, tanszékcsoportvezető.

FILOZÓFIA TANSZÉK

Dr. Elek Tibor okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, tanszékvezető, a
filozófiai tudományok doktora.

Dr. Ágoston László okl. gépészmérnök, egyetemi tanár, a filozófiai tudo-
mányok kandidátusa.
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Dr. Bodnár István okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a filozófiai
tudományok kandidátusa.

Dr. Fodor Judit okl. középiskolai tanár, egyetemi docens,a filozófiai tudo-
mányok kandidátusa.

P. Kovács Ferencné Dr. Wittmann Gizella okl. középiskolai tanár, egyetemi
docens, a filozófiai tudományok kandidátusa.

Ladovéri Béláné Dr. Keviczky Mária okl. középiskolai tanár, egyetemi do-
cens,a filozófiai tudományok kandidátusa.

Dr. Petrovics Gojkó okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a filozófiai
tudományok kandidátusa.

Dr. Szabó András okl. közgazda, okl. filozófia oktató, egyetemi docens, a
filozófiai tudományok kandidátusa.

Dr. Vakaliosz Thanaszisz okl. középiskolai tanár, egyetemi docens,a filozó-
fiai tudományok kandidátusa. -

i

Baticz Szilveszterné Simkó Ilona okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunk-
tus.

Bor István okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.

:
Ernidreffy Zoltán filozófia szakos előadó, tudományos továbbképzési ösztön-

íjas.

i k. Estók Tivadar okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, bölcsész-
oktor.

Dr. Fehér Márta okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, bölcsész-
doktor.

GáborÉva okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Hronszky Imre okl. vegyész, okl. filozófia tanár, egyetemi adjunktus (fél-

állású).
Dr. Horváth Józsefné Nagy Margit okl. középiskolai tanár, egyetemi

adjunktus, bölcsészdoktor.
Lakó László okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású).
Dr. Licskó György okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású),

a filozófiai tudományok kandidátusa.
Dr. Mikecz Tamás okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Rathmann János okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, a filozó-

fiai tudományok kandidátusa.
Rezső Margit okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Takács Jánosné Tóth Edit okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Bernát István okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Jaksa Margit okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Pais Károlyné Péteri Viktória okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Palotai János okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd (félállású).
Tóth Attiláné Tanner Éva okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Dr. Vámos Vera okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású),

bölcsészdoktor.

POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK I.
Dr. Devics József okl. közgazda, egyetemi tanár, tanszékvezető, a köz-

gazdasági tudományok kandidátusa.
Dr. Babanászisz Szterjosz okl. közgazda, egyetemi docens, tanszékcso-

portvezetőhelyettes, a közgazdasági tudományok kandidátusa.
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Bán Géza okl. tanító, egyetemi docens.
Buza Márton okl. közgazda, egyetemi docens (félállású).
Dr. Denke Géza okl. közgazda, egyetemi docens, a közgazdasági tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Földes Károly okl. közgazda, egyetemi docens, a közgazdasági tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Kolundzsija Boskó okl. közgazda, egyetemi docens, a közgazdasági

tudományok kandidátusa.
Marjanek Károlyné Dr. Bánkuti Margit, okl. közgazda, egyetemi docens,

a közgazdasági tudományok kandidátusa.
Dr. Valach Irma okl. közgazda, egyetemi docens, a közgazdasági tudomá-

nyok kandidátusa.
;

Andó György okl. közgazda, egyetemi adjunktus.
Bauer Ilona okl. közgazda, egyetemi adjunktus (félállású).
Bedő Irma okl. közgazda, egyetemi adjunktus.
Dobó Gézáné dr. Görög Ilona okl. közgazda, egyetemi adjunktus, köz-

gazdasági doktor.
Echter Tiborné dr. Romvári Edit okl. közgazda, egyetemi adjunktus, köz-

gazdasági doktor.
Fülöp Gábor okl. közgazda, egyetemi adjunktus (félállású).
Hóka Sándorné dr. Zsemlye Julianna okl. közgazda, egyetemi adjunktus,

közgazdasági doktor.
Hollósi Pál okl. közgazda, egyetemi adjunktus (félállású).
Dr. Kappanyos Vince okl. közgazda, egyetemi adjunktus (félállású), a köz-

gazdasági tudományok kandidátusa.
Dr. Kerékgyártó György okl. közgazda, egyetemi adjunktus, a közgazdasági

tudományok kandidátusa.
Kompaktor Béla okl. közgazda, egyetemi adjunktus.
Koós Mártonné dr. Csörgő Eszter okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunk-

tus, közgazdasági doktor. !

Dr. Kovács Gyula okl. közgazda, egyetemi adjunktus, közgazdasági doktor.
Lick Józsefné dr. Kocsis Margit okl. közgazda, egyetemi adjunktus, köz-

gazdasági doktor.
Dr. Palkovics Rezső okl. közgazda, egyetemi adjunktus (félállású), köz-

gazdasági doktor.
Tóth Józsefné dr. Juhász Anna okl. közgazda, egyetemi adjunktus, köz-

gazdasági doktor.
Dr. Váradi Attila okl. közgazda, egyetemi adjunktus, közgazdasági doktor.
Bauer György okl. közgazda, egyetemi tanársegéd, (félállású).
Kiss Imréné Bársony Erzsébet okl. közgazda, egyetemi tanársegéd.
Krisch Ernőné Kerepesi Katalin okl. közgazda, egyetemi tanársegéd.
Dr. Kiss Tiborné Pavelcsák Ágnes okl. közgazda, egyetemi tanársegéd.
Pázmándi Lászlóné Liszonyi Zsuzsa okl. közgazda, egyetemi tanársegéd.
Szlávik János okl. közgazda, egyetemi tanársegéd.
Valkó László okl. közgazda, egyetemi tanársegéd.
Verebélyi Aranka okl. közgazda, egyetemi tanársegéd.
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POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK II.
Dr. Benke István okl. közgazda, egyetemi tanár, rektorhelyettes, tanszék-

vezető, a közgazdasági tudományok kandidátusa.
Dr. Erdős Péter okl. mérnök, egyetemi tanár (félállású), a közgazdasági

tudományok doktora.
Fedor Jánosné dr. Radó Judit okl. közgazda, egyetemi docens, közgazda-

sági doktor.
Neményi Norbert okl. közgazda, egyetemi docens.
Dr. Orosz Gyuláné dr. Bodnár Éva okl. közgazda, egyetemi docens, a köz-

gazdasági tudományok kandidátusa.
Dr. Stuber Ervin okl. közgazda, egyetemi docens, a közgazdasági tudomá-

nyok kandidátusa.
Dr. Szeben Éva okl. közgazda, egyetemi docens, a közgazdasági tudomá-

nyok kandidátusa.
Dr. Csáky Attila okl. közgazda, egyetemi adjunktus, közgazdasági doktor.

, k Dániel Erzsébet okl. közgazda, egyetemi adjunktus, közgazdasági
oktor.
Dr. Fekete József okl. közgazda, egyetemi adjunktus, közgazdasági doktor.
Hegedüs Zoltán okl. közgazda, egyetemi adjunktus.
Dr. Kult Bálint okl. közgazda, egyetemi adjunktus, közgazdasági doktor.
Dr. Matejka Márciusné dr. Ódor Mária okl. közgazda, egyetemi adjunk-

tus, közgazdasági doktor.
Nyusztay Lászlóné dr. Dévai Katalin okl. közgazda, egyetemi adjunktus,

közgazdasági doktor.

a
Dr. Szabados Gábor okl. közgazda, egyetemi adjunktus, közgazdasági

oktor.
Török Imre okl. közgazda, egyetemi adjunktus.
Fazekas Rozália okl. közgazda, tudományos segédmunkatárs.

TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK

Dr. Hollós Ervin okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, tanszékvezető,
a történelemtudományok kandidátusa.

Berán Ivánné Nemes Éva okl. középiskolai tanár, egyetemi docens.
Dr. Borsi Emilné dr. Toldy Mária okl. középiskolai tanár, egyetemi docens,

bölcsészdoktor. :

Dr. Elekes Sándor okl. jogász, okl. filozófiatanár, egyetemi docens, a törté-
nelemtudományok kandidátusa.

Fülöp Dénes okl. közgazda, egyetemi docens.
Dr. Görög Tibor okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a filozófiai tudo-

mányok kandidátusa.
Dr. Horváth Miklós okl. középiskolai tanár, egyetemi docens (félállású), a

történelemtudományok kandidátusa.
Szemere Imréné dr. Geisler Veronika okl. középiskolai tanár, egyetemi

docens, a történelemtudományok kandidátusa.
Dr. Berecz János okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású),

a történelemtudományok kandidátusa.
Besenyei Andor okl. marxizmus előadó, egyetemi adjunktus.
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Csákányi Andrásné Molnár Teréz okl. marxizmus előadó, egyetemi adjunk-
tus.

Esti Béla okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású).
Fencsik László okl. marxizmus előadó, egyetemi adjunktus (félállású).
Gadanecz Béláné Velkovics Éva okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunk-

tus.
Gönyei Antalné dr. Éder Anna okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus,

bölcsészdokor.
Ikladi Lajosné dr. Friedenstein Éva okl. marxizmus előadó, egyetemi

adjunktus, bölcsészdoktor.
Dr. Kónya Sándorokl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású), a

történelemtudományok kandidátusa.

i ve Molnár István okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, bölcsész-
oktor.

Murai György okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású).

s e Németh József okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, bölcsész-
oktor.

Dr. Ormos Mária okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású),
a történelemtudományok kandidátusa.

!

Dr. Regős Edit okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, bölcsészdoktor.
Róder Imréné Legény Ibolya okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Sós Tibor okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, bölcsészdoktor.
Szigeti Istvánné dr. Botz Ilona okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus,

bölcsészdoktor.
Szilánk Andrásné Kántor Róza okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Dr. Tóth János okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, bölcsészdoktor.
Dr. Tóth Mihály okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus (félállású),

bölcsészdoktor.
Benkes Mihály okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.
Csörgits Ferencné Héthársi Magdolna okl. középiskolai tanár, egyetemi

tanársegéd.

elő Kálmánné Kozma Mária okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár-
segéd. .Jordán Gyula okl. középiskolai tanár, egyetemi tanársegéd.

TANÁRKÉPZŐ ÉS PEDAGÓGIAI INTÉZET

Dr. Fekete József okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a pszichológiai
tudományok kandidátusa, intézeti igazgató.

PEDAGÓGIAI OSZTÁLY

Dr. Orosz Lajos okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, osztályvezető,
a neveléstudományok kandidátusa.

Balogh Andrásné Szombathelyi Mária okl. villamosmérnök, okl. mérnök-
tanár, egyetemi adjunktus.

Dr. Bartsch Aurélné okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
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Bíró Imre okl. középiskolai tanár, okl. gépészmérnök, főiskolai tanár, egye-
temi adjunktus (félállású).

Biszterszky Elemér okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus.
Brückner János okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi adjunktus.

í
Dr. Dzsatkó József okl.. villamosmérnök, egyetemi adjunktus, bölcsész-

oktor.
Gádor Endréné dr. Kurtág Piroska okl. középiskolai tanár, egyetemi ad-

junktus, bölcsészdoktor.
Dr. Faludi Szilárd okl. középiskolai tanár, tudományos tanácsadó, egyetemi

adjunktus (félállású), a neveléstudományok kandidátusa.
Dr. Földi Jenő okl. műszaki tanár, főiskolai docens, egyetemi adjunktus

(félállású), a neveléstudományok kandidátusa.
Dr. Göndöcs Károly okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus (félállású),

a neveléstudományok kandidátusa.
Kasszán Béla okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi adjunktus.
Nagy Sándor okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus.
Pálfi Viktória okl. vegyészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi adjunktus.tt László okl. középiskolai tanár, szerkesztő, egyetemi adjunktus (fél-

állású).
Szatmáry Béla okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi adjunktus.
Kádas Istvánné Nagylaki Vera okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egye-

temi tanársegéd. :

PSZICHOLÓGIAI OSZTÁLY

Dr. Bartha Lajos okl. középiskolai tanár, egyetemi tanár, osztályvezető,
a pszichológiai tudományok doktora.

Dr. Fekete József okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a pszichológiai
tudományok kandidátusa.

Horváth György okl. középiskolai tanár, egyetemi docens, a pszichológiai
tudományok kandidátusa.

Bizó Gyula okl. középiskolai tanár, c. egyetemi docens (félállású).
Dr. Klein Sándor okl. középiskolai tanár, egyetemi adjunktus, bölcsész-

doktor.
Nemeskéri István egyetemi adjunktus, intézeti igazgatóhelyettes.
Antalovits Miklós okl. gépészmérnök, okl. mérnöktanár, egyetemi tanár-

segéd.

TESTNEVELÉSI TANSZÉK

Lochmayer György okl. testnevelő tanár, tanszékvezető.
Agócs Jenő okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Áchel Gyula okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Arday László okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Burka Endre okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár (félállású).
Csányi Zoltánné Medveczky Sarolta okl. testnevelő tanár, egyetemi test-

nevelő tanár.
Guha Józsefné Márton Margit okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő

tanár.
Harka Lászlóné Hepp Judit okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
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Kalmár László okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Kapcsos Lajos okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Karádi Péter okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Király László okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
László Ferenc okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Lukovich Pálné Gyarmati Judit okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő

tanár.
Mojzes Sándor okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár (félállású).
Dr. Nagy György okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár (félállású)

bölcsészdoktor.
Nemesdaróczi István okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Péterfalvi Lajos okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Pulai Ferenc okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Szentgyörgyi Zoltán okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár (fél-

állású).
Takács Andor okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Tóth Györgyi okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Tubákos Ádám okl. testnevelő tanár, egyetemi testnevelő tanár.
Vad Istvánné Ónodi Mária okl. testnevelő tanár, egyetem testnevelő tanár.

NYELVI INTÉZET

Dr. Füves Odön okl. középiskolai tanár, bölcsészdoktor, intézeti igazgató.

ÉPÍTŐMÉRNÖKKARI IDEGEN NYELVI CSOPORT

Tóth Mihályné Borbély Klára okt. középiskolai tanár, vezető nyelvtanár.
Drexler Gyuláné Tannenbaum Szeréna okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Elek Tiborné Tatjána Jevgenevna Sztepnova okl. középiskolai tanár, nyelv-

tanár.
Győző Lászlóné Kovacsics Margit okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Herczog Istvánné Lefkovits Sára okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Kapolyi Lászlóné Molnár Anikó okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Dr. Rétháti István okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, jogtudományi doktor.
Seiffert Árpádné Szauder Ilona okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Somos Istvánné Nagy Edit Csilla okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Dr. Szabó József okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.
Török Ilona okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.

GÉPÉSZMÉRNÖKKARI IDEGEN NYELVI CSOPORT

Magoss Gáborokl. középiskolai tanár, vezető nyelvtanár.
Balaton Lilla okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Beliczai Gyula okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Dr. Bene Sándor okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.
Domonkos Mária okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
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Dr. Feniczy György okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.
Hajnal Ferencné Mahrer Veronika okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Haraszti Pálné Mayer Klára okl. középiskolai tanár nyelvtanár.
Hell György okl. középiskolai tanár, laboratóriumvezető nyelvtanár.
Horenka Ferencné Varga Anna okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Horváth Károlyné Nyuchomovics Irén okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Dr. Kozéki Béla okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.

: Dr. Mészáros János okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, jog- és államtudo-
mányi doktor.

Nádor Gyuláné dr. Orlay Margit okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, böl-
csészdoktor.

y

Németh Emil okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Nyulász Pálné Alpári Ágnes okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Osztatni Mihályné Barhatova Klavdia okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Dr. Sipőczy Győző okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.
Dr. Tamási Varga Ferenc okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsész-

doktor.
:

Zoltán Erika okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKKARI IDEGEN NYELVI CSOPORT

Mársóy Lujza okl. középiskolai tanár, vezető nyelvtanár, igazgatóhelyettes:
Fonó Ágnes okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Herter Györgyné Gál Margit okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Dr. Meskó Sándor okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.
Dr. Mohay Béla okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.
Solt Andorné Kőmüves Éva okl. okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.

.
VEGYÉSZMÉRNOKKARI IDEGEN NYELVI CSOPORT

Körmendy Gyula okl. középiskolai tanár, vezető nyelvtanár.
Geréb Ákos képesített nyelvtanár, nyelvtanár.
Dr. Horányi Károly okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.
Dr. Kaszás Vilmos okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.
Noszkó H. Lászlóné Poczáng Ludmilla okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Obádovics J. Gyuláné Arany Margit okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Salavardics Antonné Langer Magda okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.

VILLAMOSMÉRNÖKKARI IDEGEN NYELVI CSOPORT

Dr. Füves Odön okl. középiskolai tanár, vezető nyelvtanár, intézeti igaz-
gató, bölcsészdoktor.

Dr. Arday Lajos okl. középiskolai tanár, eíjáléenát; bölcsészdoktor.
Bérczfai Lajos okl. középiskolai tanár, nyelvtanár,
Bíró Pál okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Erdélyi Istvánné Habersack Gerda okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Farkas Bálint okl. orosz— magyar műfordító, nyelvtanár.
Fazekas Pálné Csendes Margit okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Illy László okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
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Kaszás Ferenc okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Kenedi Gyuláné Halász Alice Klára okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Kósa Ferenc okl. középiskolai tanár, nyelvtanár. -Kriesch Tamás okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Dr. Márki János okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.
Nagy Lajos okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Nagy Éva Antónia okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Scheiber Sándorné dr. Bernáth Lívia okl. középiskolai tanár, nyelvtanár,

bölcsészdoktor.
Szalay Kálmánné Rivkind Inna okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Vörös József okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Wolf József okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKKARI IDEGEN NYELVI CSOPORT

Fodor Endre okl. középiskolai tanár, vezető nyelvtanár.
Koltai Géza okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Pajor Lajos okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Péchy Judit okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Sipos Gáborokl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Soós Péterné Szokoly Teréz okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Dr. Versztovsek Borisz okl. középiskolai tanár, nyelvtanár, bölcsészdoktor.

MAGYAR NYELVI CSOPORT

Hárs Lajosné Kígyóssy Edit okl. középiskolai tanár, vezető nyelvtanár.
Farkas Judit okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Fehér György okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Fodor Katalin okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Gyenes Tamásné Nagy Zsuzsanna okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Sebestyén András okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.
Seregy Lajos okl. középiskolai tanár, nyelvtanár.

VÍZGAZDÁLKODÁSI FŐISKOLAI KAR, BAJA

Czédli György okl. vízépítőmérnök, főiskolai tanár, igazgató.

IGAZGATÓI HIVATAL

Dr. Alpári Gyula hivatalvezető.

ALAPTÁRGYI TANSZÉK

Dr. Babós Károly okl. erdőmérnök, főiskolai tanár, tanszékvezető, műszaki
doktor.

Dániel József okl. középiskolai tanár, főiskolai docens.

157



Tuzson Tihamér okl. erdőmérnök, okl. gazdasági mérnök, főiskolai docens.
Vályi Péter okl. középiskolai tanár, főiskolai docens.
Kováts Béláné okl. középiskolai tanár, főiskolai tanársegéd.
Oláh Miklós okl. középiskolai tanár, főiskolai tanársegéd.

ÉPÍTÉSI ÉS GAZDASÁGI TANSZÉK

Zalánffy László okl. mérnök, főiskolai tanár, tanszékvezető.
Dr. Váry Béla okl. középiskolai tanár, főiskolai docens, bölcsészdoktor.
Buzási Mátyás okl. gépészmérnök, főiskolai adjunktus.
Gál Vilmos okl. építészmérnök, főiskolai adjunktus.
Kovács László okl. mérnök, főiskolai adjunktus.
Rétháti József okl. szaktechnikus, szakoktató.

MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK

Czédli Györgyné okl. mérnök, főiskolai docens, mb. tanszékvezető.
Dr. Zsuffa István okl. mérnök, okl. matematikus, főiskolai docens (fél-

állású), műszaki doktor.
Kiss Dala István okl. mérnök, főiskolai adjunktus.
Knézy Péter okl. mérnök, főiskolai adjunktus.
Bánáti Attiláné okl. mezőgazdasági mérnök, okl. öntözési mg. szakmérnök,

főiskolai tanársegéd.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

Dr. Faludi Gábor okl. középiskolai tanár, főiskolai docens, tanszékvezető,
bölcsészdoktor.

Gergely József okl. marxizmus—leninizmus oktató, főiskolai adjunktus.
Dr. Kubatov János okl. középiskolai tanár, főiskolai nyelvtanár, bölcsész-

doktor.
Szirmai József okl. középiskolai tanár, főiskolai testnevelő tanár.
Fábián György okl. középiskolai tanár, főiskolai tanársegéd.
Garai István okl. középiskolai tanár, főiskolai tanársegéd.

VÍZELLÁTÁSI ÉS CSATORNÁZÁSI TANSZEK

Kováts Béla okl. mérnök, főiskolai tanár, tanszékvezető.
Balázs Ferenc okl. mérnök, vízellátási és csatornázási szakmérnök, főiskolai

docens.
Fejér Miklós okl. gépészmérnök, főiskolai adjunktus.
Orbán Veronika okl. vegyész, okl. mérnöktanár, főiskolai adjunktus.
Sütő Károly okl. általános iskolai tanár, főiskolai adjunktus.

OKTATÁSI EGYSÉGHEZ NEM TARTOZÓ OKTATOK

Czédli György okl. vízépítőmérnök, főiskolai tanár, igazgató.
Várhalmi Miklós okl. villamosmérnök, főiskolai tanársegéd (félállású).
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KARI KÖNYVTÁR

Rónay Kinga könyvtárvezető.

GAZDASÁGI OSZTÁLY

Komáromi Gyula osztályvezető.
Gáti Jánosné csoportvezető.
Zsellér Mihályné csoportvezető.

DIÁKOTTHON

Kovács T. Sándor igazgató.

EGYETEMI ATOMREAKTOR
Csom Gyula okl. gépészmérnök, tudományos főosztályvezető, vezető fő-

mérnök.
Lévai Ferenc okl. villamosmérnök, tudományos osztályvezető.
Dr. Földiák Gábor okl. vegyészmérnök, egyetemi tanár, tudományos mű-

szaki tanácsadó, a kémiai tudományok doktora.
Élő Sándor okl. villamosmérnök, tudományos csoportvezető.
Dr. Keömley Gábor okl. kémia-fizika szakos tanár, okl. magkémiai szak-

mérnök, tudományos csoportvezető, a műszaki tudományok doktora.
Dr. Kocsis Elemér okl. vegyészmérnök, tudományos főmunkatárs, a kémiai

tudományok kandidátusa.
Dencs Béla okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Nagy Mihály okl. fizikus, tudományos munkatárs.
Dr. Virágh Elemérokl. középiskolai tanár, vezető dozimetrikus, tudományos

munkatárs, természettudományi doktor.
Porkoláb Sándorokl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Szűcs Imre okl. gépészmérnök, tudományos munkatárs.
Zsolnay Éva okl. fizikus, tudományos munkatárs.

MÉRNÖKI TOVÁBBKÉPZÉSI TANÁCS
Dr. Gerendás István egyetemi tanár, a műszaki tudományok kandidátusa,

a Mérnöki Továbbképzési Tanács elnöke.

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZETE

Talyigás Ferenc intézeti igazgató (félállású).
Hidas Dezső osztályvezető (félállású).
Dr. Pintér László osztályvezető, műszaki doktor.
Bujdosó István osztályvezető-helyettes.
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KÖZPONTI KÖNYVTÁR
Dr. Héberger Károly okl. gépészmérnök, okl. gépipari gazdasági mérnök,

műszaki doktor, könyvtárigazgató.
Cserhalmi Gyula okl. gépészmérnök, osztályvezető.
Dr. Frey Tamásné Valády Ilona okl. könyvtáros, osztályvezető.
Léces Károlyné Mesterházi-Nagy Mária okl. könyvtáros, osztályvezető.
Pintér Lajosné Holly Edit okl. tanár, okl. könyvtáros, osztályvezető.
Püsök Gyuláné Koisz Ilona okl. tanár, osztályvezető.
Somogyi Andrásné Nagy Gouabriella okl. tanár, okl. könyvtáros, osztály-

vezető.
Lay Béláné Olajos Katalin okl. könyvtáros, csoportvezető.
Palik Pál okl. tanár, csoportvezető.
Rohla Mártonné Gilicz Márta okl. tanár, okl. könyvtáros, csoportvezető.
Spányi Balázsné Tóth Marianna okl. könyvtáros, csoportvezető.
Tóth Imre Béláné Tóth Marianna okl. könyvtáros, csoportvezető.
Czellár Katalin okl. tanár, okl. építészmérnök, tudományos főmunkatárs.
Dr. Dersi Gyuláné Hronyetz Irén okl. vegyész, tudományos főmunkatárs.
FodorZsolt okl. tanár, okl. villamosmérnök, tudományos munkatárs.
Dr. Fónyad Ernő okl. közgazda, tudományos munkatárs.
Gáspár Istvánné Demeter Judit okl. építészmérnök, tudományos munka-

társ. :

Nagy Ilona okl. gépészmérnök, tudományos munkatárs.
Pásztor Józsefné Dobó Gizella okl. gépészmérnök, tudományos munka-

társ.
Szalai Pál okl. vegyészmérnök, tudományos munkatárs.
Timon László okl. általános mérnök, tudományos munkatárs.
Végh Ferenc okl. tanár, tudományos munkatárs.

KÖZPONTI IGAZGATÁS
REKTORI HIVATAL

Pálfai Pál hivatalvezető, a Pedagógiai Közlemények és a BME Évkönyve
felelős szerkesztője.

Dr. Erőss Pálné osztályvezetőhelyettes.
Pallay Istvánné csoportvezető.
Perlaki Antal csoportvezető.
Dr. Wintsche Olga csoportvezető.

SZEMÉLYZETI OSZTÁLY

Dr. Varga Sándor osztályvezető.
Gyulai Antalné osztályvezetőhelyettes.
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OKTATÁSI OSZTÁLY

Dr. Pásztor Endre egyetemi docens, osztályvezető.
Buna Sára csoportvezető.
Dr. Domokos Sándor egyetemi docens, rektori megbízott.
Dr. Sándor Imre egyetemi docens (félállású).

OKTATÁSTECHNIKAI OSZTÁLY

Simon Gyula osztályvezető.

TUDOMÁNYOS OSZTÁLY

Dr. Földes Péter egyetemi tanár, osztályvezető.
Dr. Nagy Gáborné csoportvezető.
Régeni Lászlóné dr. csoportvezető.
Dr. Siklósi Pál csoportvezető.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK OSZTÁLYA

Dr. Kozák Miklós egyetemi tanár, osztályvezető..
Kaiser Judit csoportvezető. 1

KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK

Hadházy Anna csoportvezető.

GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁG
Dr. Orosz Zoltán gazdasági Dr. Simon György osztályvezető-

főigazgató. helyettes.
,

Dr. Vincze Ernő gazdasági Hetényi György csoportvezető.
főigazgatóhelyettes. . Szabó Gyula csoportvezető.Szabó György műszaki főigazgató-
helyettes. ;

Dr. Dörnyei István csoportvezető. KOLLÉGIUMOK GAZDASÁGI OSZTÁLYA

Kosztolányi János osztályvezető.
FELSZERELÉSI OSZTÁLY

Dr. Pőcze János osztályvezető. ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

Dr. Keszei Pál osztályvezető.
BÉR- ÉS MUNKAÜGYI OSZTÁLY

:

: Varjas László csoportvezető.
Schilling Rudolf főrevizor.

Dr. Medgyasszay Viktor osztály- Csató József főrevizor.
vezető. Dr. Brodszky Miklós főrevizor.
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Dr. Kovács János főrevizor.
Kosztolányi János főrevizor.

MŰSZAKI FEJLESZTÉSI OSZTÁLY

Makk Károly osztályvezető.

TERV- ÉS PÉNZÜGYI OSZTÁLY

Dr. Medovarszky András osztály-
vezető.

Dr. Fodor Lászlóné osztályvezető-
helyettes.

Zaláni József osztályvezető-
helyettes.

Gecső Sándorné csoportvezető.

SZÁMVITELI ÉS RENDSZERSZEVEZÉSI
OSZTÁLY

Dr. Bardócz Kálmán osztályvezető.
Gyulai László osztályvezető-

helyettes.
Vásárhelyi László osztályvezető-

helyettes.
Boros György csoportvezető.
Csókási Ervinné csoportvezető.
Kottay Ferencné csoportvezető.
Szendrői Istvánné csoportvezető.

GONDNOKI OSZTÁLY

Ballai Sándor osztályvezető.
Kollár Nándor csoportvezető.
Lipcsei András csoportvezető.
Sarbó Andor csoportvezető.

ÜZEMELTETÉSI ÉS KARBANTARTÁSI
OSZTÁLY

Puszta Oszkár igazgató.
Balogh József osztályvezető.
Simon Gábor csoportvezető.
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KARBANTARTÓ SZOLGÁLAT

Vajda József vezető főmérnök.

SCHÖNHERZ ZOLTÁN KOLLÉGIUM

Kajla Béla igazgató.

MÜNNICH FERENC KOLLÉGIUM

Dr. Fehér János igazgató.

MARTOS FLÓRA KOLLÉGIUM

Krusslák Ferencné igazgató.

RÓZSA FERENC KOLLÉGIUM

Holub János igazgató.

VÁSÁRHELYI PÁL KOLLÉGIUM

Bartos István igazgató.

LANDLER JENŐ KOLLÉGIUM

Sajgál Józsefné igazgató.

BÖLCSŐDE

Geszler Józsefné vezető.

NAPKÖZI OTTHON

Riegler Györgyné vezető.



KAROK, TAGOZATOK, SZAKOK, ÁGAZATOK
AZ 1971172. TANÉVBEN

(2. félév)

zeÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

a) Nappali tagozat b) Levelező tagozat
Közlekedésépítő mérnöki szak Közlekedésépítő mérnöki szak
Szerkezetépítő mérnöki szak Szerkezetépítő mérnöki szak

magasépítő ágazat magasépítő ágazat
mélyépítő ágazat mélyépítő ágazat

Vízépítő mérnöki szak Vízépítő mérnöki szak
vízellátás és csatornázási ágazat vízellátás és csatornázási ágazat
műtárgyépítési ágazat műtárgyépítési ágazat
mezőgazdasági vízépítő ágazat .—.mezőgazdasági vízépítő ágazat

Földmérő mérnöki szak Földmérő mérnöki szak

c) Szakmérnökképzés (levelező)
Előregyártás szak
Mérnöki matematika szak
Útépítés és közúti forgalomtechnika

szak
Vasbetonépítés szak
Vízkészlet gazdálkodás, hidrológia

szak
Geodéziai automatizálás szak
Mezőgazdasági vízgazdálkodás

szak
!

Viízellátás-csatornázás-egészségügy
szak
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GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

a) Nappali tagozat
Gépészmérnöki szak
Gépgyártástechnológia szak

Erőgépész szak
hőerőgépész ágazat
áramlástechnikai gépész ágazat
épületgépész ágazat

Mezőgazdasági gépész szak
Textiltechnológia szak
Vegyipari gépész szak

vegyipari gépész ágazat
élelmiszeripari gépész ágazat

Műszaki tanár szak

b) Esti tagozat
Gépészmérnöki szak
Gépgyártástechnológia szak

gépgyártó ágazat
finommechnika ágazat

Erőgépész szak
áramlástechnikai gépész ágazat
épületgépész ágazat

c) Levelező tagozat
Gépészmérnöki szak
Gépgyártás technológiai szak

gépgyártó ágazat
finommechanikai ágazat

Erőgépész szak
hőerőgépész ágazat
épületgépész ágazat

Mezőgazdasági gépész szak
Textiltechnológia szak
Vegyipari gépész szak

vegyipari gépész ágazat
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d) Mérnöktanár képzés (levelező)
Mérnöktanár szak

e) Műszaki tanár képzés (levelező)
Műszaki tanár szak

f) Műszaki oktató képzés (levelező)
Gépész szak
Könnyűipari szak
Közlekedés szak
Vegyész szak
Villamos szak

g) Gazdasági mérnök képzés
(levelező)

Gépipari szak
Energiagazdálkodási szak

h) Szakmérnök képzés (levelező)
Gépszerkesztő szak
Hegesztő szak
Hurkoló- és konfekcióipar szak
Légtechnika szak
Szerszámszerkesztő és gyártó szak
Anyagvizsgáló szak
Finommechanika szak



ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

a) Nappali tagozat
Építészmérnöki szak

b) Esti tagozat
Építészmérnöki szak

c) Szakmérnök képzés (levelező)
Építéskivitelezés szak
Városépítés-városgazdaság szak

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR

a) Nappali tagozat
Vegyészmérnöki" szak (okleveles)

biológiai ipari ágazat
gyógyszeripari ágazat
könnyűvegyipari ágazat
műanyagipari ágazat
szerves szintetikus vegyipari ágazat

Vegyészmérnöki" szak (üzemmérnök)
általános és szerves vegyipari
ágazat
biológiai és élelmiszeripari ágazat
gyógyszeripari ágazat
könnyűipari ágazat
műanyagipari ágazat

b) Esti tagozat
Vegyészmérnöki szak

biológiai ipari ágazat
gyógyszeripari ágazat

könnyűvegyipari ágazat
műanyag- és műszálipari ágazat
szerves szintetikus vegyipari ágazat

c) Gazdasági mérnök képzés
:

: (levelező)
Vegyipari szak

d) Szakmérnök képzés (levelező)
Kenéstechnika szak
Kémiai technológiai kibernetika

szak
Műanyag alkalmazástechnika szak
Műszeres analitika szak
Vegyipari műveletek szak
Korrózió szak
Mérnök biológus szak
Műanyagfeldolgozó szak

" Az okleveles vegyészmérnöki és az üzemmérnöki képzésben résztvevő hallgatók szétvá-

lasztása a 4. félév befejeztével történik.

165



VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

a) Nappali tagozat
Híradástechnika szak

mikrohullámú és adástechnika
ágazat
távközlő ágazat
műsorközlő ágazat
vacuum és félvezetőtechnika
ágazat
digitális számítástechnika ágazat

Erősáramú szak
villamosgépek és készülékek
ágazat
villamosművek ágazat
gépesítési és automatizálási
ágazat

Műszer- és szabályozástechnika szak
mérés- és szabályozástechnika
ágazat
elektronikus műszertechnika
ágazat
digitális berendezések ágazat

Híradás- és műszeripari technológia
szak

készülékgyártó ágazat
alkatrészgyártó ágazat
konstrukció ágazat

b) Esti tagozat
Híradástechnika szak

távközlő ágazat
műsorközlő ágazat

Műszer- és szabályozástechnika
szak

mérés- és szabályozástechnika
ágazat
elektronikus műszertechnika
ágazat
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c) Levelező tagozat
Híradástechnika szak

műsorközlő ágazat
digitális számítástechnika ágazat

Erősáramú szak
villamosművek ágazat
gépesítési és automatizálási
ágazat

Műszer- és szabályozástechnika szak
mérés- és szabályozástechnika
ágazat
elektronikus műszertechnika
ágazat

d) Szakmérnök képzés (levelező)

Digitális berendezések
rendszertervezése szak

Integrált áramkörös elektronika
szak

Digitális elektronika szak
Villamos mérnök-matematikus szak
Villamosenergia-rendszerek szak
Irányítástechnika szak

folyamatszabályozási ágazat
hajtásszabályozási ágazat



KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

a) Nappali tagozat
Közlekedési szak

közlekedéstechnikai ágazat
közlekedési rendszertervező
ágazat
autóközlekedési ágazat
vasúti közlekedési ágazat

Járműgépész szak
autógépész ágazat
vasúti gépész ágazat

Építő- és anyagmozgatási gépész
szak

anyagmozgatási gépész ágazat
építőgépész ágazat

Közlekedésmérnöki szak
(csak a IV—V. évfolyamon)
anyagmozgatási ágazat
gépjárműüzemi ágazat
vasútüzemi ágazat

Építőgépészmérnöki szak
(csak a IV—V. évfolyamon)

b) Esti tagozat
Közlekedési szak

közlekedéstechnikai ágazat
Járműgépész szak

autógépész ágazat
vasúti gépész ágazat

Építő- és anyagmozgatási gépész
szak
anyagmozgatási gépész ágazat

c) Levelező tagozat
Közlekedési szak

közlekedéstechnikai ágazat
Járműgépész szak

autógépész ágazat
vasúti gépész ágazat

Építő- és anyagmozgatási gépészszak
anyagmozgatási gépész ágazat
építőgépész ágazat

Gépjárműüzemiszak (csak a IV—VI.
évfolyamon)

Vasútüzemi szak (csak a IV—VI. év-
folyamon)

Anyagmozgatási szak (csak a IV—VI.
évfolyamon)

d) Gazdasági mérnök képzés
(levelező)

Építési szak
építőipari ágazat
építésügyi- igazgatási és település-
gazdasági ágazat

Közlekedési szak
általános közlekedési ágazat
jármű- és gépjavító ágazat
út-, pályafenntartó és közlekedés-
építési ágazat

e) Szakmérnök képzés (levelező)
Anyagmozgató gépek és felvonók

szak
Gépjármű szak
Vasúti és közúti járműjavító szak
Közlekedés matematikai és számítás-

technikai szak
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VÍZGAZDÁLKODÁSI FŐISKOLAI KAR, BAJA

a) Nappali tagozat b) Levelező tagozat
Vízgazdálkodási szak Vízgazdálkodási szak
Általános és mezőgazdasági víz- Általános és mezőgazdasági víz-

gazdálkodási szak gazdálkodási szak
Vízellátási és csatornázási szak Vízellátási és csatornázási szak

c) Műszaki oktató képzés (levelező)
Villamos- és műszeripari szak
Gépész szak

168



TUDOMÁNYOS ÉS SZAKIRODALMI TEVÉKENYSÉG
AZ 1971. ÉVBEN?"

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

ACÉLSZERKEZETEK TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Tóth Béla: Építőipari kislexikon. Fémszerkezetek. Bp Műszaki K. 1971.

Disszertáció
Csellár Ödön: Vékonyfalú acélszerkezetek méretezési kérdései. Kandidá-

tusi értekezés. Bp. 1971. 97 p.
:

Szakdolgozat
Csellár Odön: Vékonyfalú nyomott rudak térbeli kihajlása. — M. Építő-

ipar. 20. (6—7) 1971. 338—343.
Halász Ottó: Az acél építőipari felhasználása és fejlesztési tendenciák. —

M. Építőipar. 20. 1971. 321—326. — Könnyűszerkezetek anyagai és mechani-
kája. (Hozzászólás a MTA tudományos ülésszakán). — Műszaki Tudomány.
44. (3—4) 1971. 227—229.

Halász Ottó, Iványi Miklós, Kis Papp L. Photogrammetric technigues in the
experimental analysis of instability problems of I-beams. — RILEM Symp.
Buenos-Aires, 1971. 201—216.

Hunyadi Ferenc: A föld- és sziklarobbantások hazai tapasztalatai. —
Építőipari Robbantástechnikai Kollokvium. Bp. 1971. — Dinamikus hatások
figyelembevétele alapozásoknál. — M. Építőipar. 20. 1971. 450—451. — Föld-
rengéses környezetben levő épületek méretezése Magyarországon. — Mély-
építéstudományi. Szemle. 21. (6) 1971. 279—282.

Kálló Miklós: Korrigált gázmennyiségmérés. — Mérés és Automatika. 19.
1971. 308—311.

Kristóf László, Szatmári István, Szittner Antal: A kiskörei vízlépcső szeg-
mensgát megtámasztásának modellkísérleti vizsgálata. — Mélyépítéstudo-
mányi Szle. 21. (2) 1971. 69—79.

Platthy Pál: A varratméretezés új koncepciója és módszerei a méretezési
szabványokban. — M. Építőipar. 20. 1971. 344—347.

Szépe Ferenc: Hol tart ma a fémragasztás? — M. Építőipar. 1971. 348—
350.

? A kutatómunka a befejezett témákra vonatkozik.
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Előadás
Csellár Odön: Magasházak. Acélvázas tartószerkezetek. (MTkl, Kecske-

mét, 1971.)
Halász Ottó: Acélszerkezetek képlékeny méretezésének elméleti és gya-

korlati problémái. (MTkI, Bp. 1971.)
Hunyadi Ferenc: Különleges gépek alapozásának tervezése. (MIklI, Bp.

1971.) — A föld- és sziklarobbantások hazai tapasztalatai. (ÉTE, Bp. 1971.)
Iványi Miklós: Acélszerkezetek képlékeny méretezésének elméleti és gya-

korlati problémái. (MTkI, Bp. 1971.) — Stabilitáselmélet. (BME, Bp. 1971.)
Platthy Pál: A ridegtörés figyelembevétele mérnöki szerkezeteknél. (GTE,

Bp. 1971.) — Hegesztett szerkezetek anyagkiválasztása. (MTkI, Bp. 1971.) —

Hegesztett kapcsolatok méretezése. (MTkl, Bp. 1971.) — Statikusan terhelt
varratok méretezése. (MTklI, Bp. 1971.) — Változó igénybevételű varratok mé-
retezése. (MTkI, Bp. 1971.)

!

Szittner Antal: Méretezés modellkísérletek segítségével. (KTE, Bp. 1971.)
Tóth Béla: Acélszerkezetek tervezési kérdései. Helyszíni mérések tapaszta-

latai. (MTkl, Bp. 1971.) :

Visontai József: Acélszerkezetek tervezésének kérdései. (MTESZ, Szeged,
1971.) — Helyszíni mérések tapasztalatai. (MTkI, Bp. 1971.)

Kutatómunka
nÉpítmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése; Aluminiumszerkezetek" című or-

szágos szabvány (MSZ 15028/1) kidolgozása. Az új méretezési előírások kidolgozása során
az Acélszerkezetek Tanszék kapott megbízást az aluminiumszerkezetekre vonatkozó mérete-
zési előírások elkészítésére. A tanszék a munkát saját elméleti és laboratóriumi kutatásaira
támaszkodva végezte el. Az új szabvány nemzetközi viszonylatban is a legkorszerűbbek közé
tartozik. Megbízó: ÉVM Építészeti és Épületfelügyeleti Főoszt.

Takaréküreges lemezszerkezetek modellkísérleti vizsgálata. Az előregyártott vasbetonele-
mekből épülő közúti hídszerkezetek erőjátéka igen nagymértékben függ a szerelés után
kialakuló szerkezet keresztirányú merevségétől. A kísérletek során előbb elvi modelleken,
majd léptékhelyes, azbesztcement lemezből ragasztással előállított kismintákon vizsgáltuk
a különböző hídkeresztmetszetek, illetve hídszerkezetek viselkedését. A kísérleti eredményeket
a különböző elméleti módszerekkel nyert számítási eredményekkel hasonlítottuk össze. Meg-
bízó: KPM.

Íves hídszerkezetek erőjátéka. Az OSsZsD kutatási program keretében a KPM szervek
feladata volt az íves hídszerkezetek erőjátékának kísérleti vizsgálata azzal a céllal, hogy
a mért eredményeket más országban kidolgozott számítógépes számítási módszer eredmé-
nyeivel összehasonlítsák. :

Ehhez a tanszék egyrészt méréseket végzett az Erzsébet-híd szekrénykeresztmetszetű íves
alaprajzú feljáró hídján, valamint egy ezzel azonos alaprajzú íves lemezszerkezet 1 : 20
léptékű, azbesztcement lemezből készült modelljén kísérleti úton nyomatéki hatásfelületeket
vett fel. Megbízó: UKI.

Mérések a győri közúti Rába-hídon. Az M 1-es úton újonnan épült közúti Rába-híd
együttdolgozó, külső kábelfeszítésű hídszerkezet, melyet bonyolult szerelési technológiával
készítettek. A tanszék a híd szerelése során mérte az egyes szerelési fázisokban a szerkezet
jellegzetes pontjaiban keletkező igénybevételeket; közreműködött a külső kábelek feszíté-
sében, illetve a feszítőerő beállításában; a híd próbaterhelése során statikus és dinamikus
jellegű méréseket végzett. Megbízó: Hídépítő Váll.

Keretszerkezetek tervezése képlékenységtani módszerekkel. Kilengő csomópontú keretek
vizsgálatát végeztük el másodrendű képlékenységtani tételek segítségével. A kutatómunka
keretében a következő témakörökkel foglalkoztunk: keretszerkezetek képlékeny vizsgálatának
alapelvei; másodrendű hatások figyelembevétele; számítási eljárások összefoglalása, ,,vi-
szonylag merev és hajlékony" keretek méretezése; számpéldákon bemutattuk a másodrendű
hatások nagyságát és a képlékeny méretezési eljárás alkalmazását. Megbízó: ÉVM.

I-profilokból készített magasított tartók rugalmas és képlékeny erőjátékának vizsgálata.
A tanszék először a problémával kapcsolatos irodalmat gyűjtötte össze és értékelte. Ezt
követően, 6 db kísérleti tartón a következő részletkérdések kísérleti vizsgálatát végezte el:
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Az ún. Vierendeel-közelítés alkalmassága a tartótípus közelítő számításánál, figyelembe
véve a sarkaknál keletkező feszültségcsúcsok tényleges szerepét;

A magasított I-tartók képlékeny határállapotának vizsgálatát nyomatékkal és nyíróerővel
terhelt tartókon, különös tekintettel a nyíróerő hatásának pontos figyelembevételére.

A tanszék a képlékeny tartomány numerikus vizsgálatára számítási módszert dolgozott ki,
amely alkalmas egy, a tervezői gyakorlat számára könnyen kezelhető tervezési segédletösszeállításához. Megbízó: ÉVM.

ÁSVÁNY- ÉS FÖLDTANI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Kertész Pál: Műszaki földtan. Bp. Műszaki K. 1971. 215 p.
Barta F., Kleb Béla: Magyarországi pannon kutatások. Bp. Akad. K. 1971.

173—197. p.

Jegyzet
Kleb Béla, Török Endre: Geológiai praktikum. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.

226 p. (Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola jegyzete.)
Disszertáció

Kertész Pál: Osszeálló kőzetek alakváltozási folyamata. Kandidátusi érte-
kezés. Bp. 1971. 123 p.

Szakdolgozat
Bidló Gábor: Mineralogical analysis of Dunaújváros pleistocene drilled

samples. — Per. Pol. Civ. Eng. 15. (1971) 3—12. — Dr. Vendl Aladár (1886—
1971). — Földtani Közlöny. 101. 1971.

Lénárt G., Bidló Gábor, Kéry L.: X-ray diffraction investigation on growing
. zone of long bones. — Acta Biochim. Biophys. Acad. Sci. Hung. ő. 1971.

307-—309.
Kertész Pál: Kő- és kavicsipari minőségvizsgálatok. — A Kő- és Kavics-

ipari Egyesülés Szakmai Tájékoztatója. 4. (1) 1971. 17—22.
Kertész Pál, Marek István: Applicabilité des ondes ultrasonores aux essais

de la physigue des roches. — Per. Pol. Civ. Eng. 15. (1) 1971. 13—30.
Gálos M., Kertész Pál, Marek István: Kürti I.: Korszerű kőzetszilárdsági

minősítő vizsgálati módszerek. — Építőanyag. 23. 1971. 450—458.
Kleb Béla: Kornmorphologische Untersuchung des Sandes. — Per. Pol.

Civ. Eng. 15. (1) 1971. 31—49.
Kleb Béla: Kőzetminősítés Schmidt kalapáccsal építésföldtani térképezés

keretében. — Földtani Közlöny. 101. (1) 1971. 55—61.
Török Endre: Kornmorphologische Untersuchung der Donauterrassenkiese.

— Per. Pol. Civ. Eng. 15. (1) 1971. 51—66.

Előadás
Kertész Pál: Kőanyagok kategorizálása és zúzottkövek minősítése. (Kő- és

Kavicsipari V., Szob, 1971.) — Kőzetfizikai alapfogalmak. Kutatási módszerek.
(MTkI, Bp. 1971.) — Szilárd kőzetek hasznosításának laboratóriumi vizsgála-
tai. (NME, Miskolc. 1971.)

Kleb Béla: Eger város mérnökgeológiai problémái. (MTA, Bp. 1971.) —

Eger város mérnökgeológiai térképezése. (Eger, Városi Tanács, 1971.)
Marek István: Kőzetvizsgálat módszertana. (MTkl, Bp. 1971.)
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Kutatómunka
Kőzetvizsgálatok háromtengelyű feszültségtérben. Az összeálló kőzetek törési határgör-

béje olyan anyagjellemző, mely a kőzettani összetételt és a várható műszaki viselkedést
híven tükrözi. A téma keretében kidolgozásra került a háromtengelyű feszültségtérben való
vizsgálat módszertana is.

Agyagásványok lebontódásának vizsgálata erős és gyenge elektrolitek hatására. A deri-
vatográfos vizsgálatokkal ki lehetett mutatni, hogy az agyagásványok fokozatosan feloldód-
nak és átalakulnak amorf szilika-hidrogéllé, illetve a szerves sav alumíinium-sójává, ami
vízoldható vegyületként eltávozik a rendszerből. Az egyes agyagásványok eltérő viselkedését
is nyomon lehetett követni:

Eger város mérnökgeológiai térképezése. Elkészült a város egy részének 1 : 5000 méret-
arányú részletes földtani, vízföldtani és építőföldtani térképe. A vizsgálat eredményeként
ismertté váltak a tőzeges, mesterségesen feltöltött, építésföldtanilag kedvezőtlen területek,
az agresszív talajvizes területek és az alápincézett veszélyeztetett területek. A kutatási doku-
mentáció az Egri Városi Tanács V. B. határozata értelmében a városfejlesztési terv köte-
lező használatú mellékletét képezi. Megbízó: KFH.

Karbonátos kőzetek felhasználhatóságának vizsgálata. Megállapítást nyert, hogy egyes
dolomitok kőzetfizikai jellemzői meghaladják a magmás kőzetekét, és hogy a mészkövek
jelentős hányada alkalmas a magmás kőzetek helyettesítésére. A Mg-tartalom növekedése
általában kedvező a felhasználhatóság szempontjából, ha a kőzet nem repedezett. Megbízó:
Kő- és Kavicsipari ES.

Az M-3 út tervezésével kapcsolatos mérnökgeológiai vizsgálatok. Szakvéleményt adtunk
az adott időszakban tervezésre kerülő útszakasz mérnökgeológiai viszonyairól, valamint az
autópálya által határolt kőzetek várható műszaki tulajdonságairól. A kutatások alapján
megadható volt az autópálya optimális vízszintes és magassági vonalvezetése és a rézsük
legkedvezőbb kialakítása, A téma keretében a különleges kőzettípusok, tufák és :tufitok,
kőzetfizikai és az agyagos kőzetek agyagásványatani vizsgálatát végeztük el. Megbízó:
UVATERV.

Budapest építésföldtani térképezése. Az adott időszakban elkészült Budapest északi részé-
nek két 1 : 10 000 méretarányú térképlapja földtani észlelési, fedett, fedetlen változatban a
hozzákapcsolódó anyagvizsgálattal és műszaki dokumentációval. A két térképlap magyará-
zója is elkészült. A város északi területeiről ezek a munkálatok földtani, talajfizikai, vízföld-
tani stb. vonatkozásban támpontot nyújtanak a városfejlesztéshez. Megbízó: KFH.

ÉPÍTŐANYAGOK TANSZÉK

Szakdolgozat
Balázs György, Borján József: Az E-gerenda minőségegyenletességének

vizsgálata. — Építési Kutatás Fejlesztés. (7—8) 1971. 43—49.
Balázs György, Borján József, Horváth Albert: A beton rugalmassági mo-

dulusának eltérései. — Építési Kutatás Fejlesztés. (7—8) 1971. 10—14.
Balázs György, Boros Jánosné: Festigkeit und Hydratationsprodukt von

dichten CsS-Pasten. — Wiss. Z. der Hochschule für Architektur und Bauwe-
sen — Weimar. 18. 1971. 228—233. :

Balázs György, Boros Jánosné, Majer J.: Karbonatisierung der Betonober-
fláche in Gegenwart von Trass. — Wiss. Z. der Hochschule für Architektur
und Bauwesen Weimar. 18. 1971. 223—227.

Balázs György, Boros Jánosné, Márffy L.: Epoxigyanták tapadása beton-
hoz. — Építési Kutatás Fejlesztés. (7—8) 1971. 76—79.

Balázs György, Erdélyi Attila: Kopásálló vízépítési beton. — Építési Kutatás
Fejlesztés. (7—8) 1971. 27—36.

Borján József: Regressziós függvények paramétereinek becslése grafikus
módszerrel. — Mélyépítéstudományi Szemle. 21. (1) 1971. 32—38.

Boros Jánosné, Balázs György: CsA-CaSO;-HJO rendszerek hidratációja.
— Építőanyag. 5. (5) 1971. 186—191. — Verfestigung von CszA-CaSO,-H:O-
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Systemen bei Dampfbehandlung. — Zement Kalk Gips. (10) 1971. 473—476.
Erdélyi Attila: Osszefüggés a feszítőhuzalok relaxációjának extrapolálható-

sága és a gyártmánytechnológiai jellemzők között. — Mélyépítéstudományi
Szle. 21. 1971. 24—31. — Relaxation tests of 10 000 hours duration. — Proc. of
the Sixth Congr. of FIP. 1971. 214.

Ludányi Tibor, Erdélyi Attila: Hazai gyártmányú vegyszerek, adalékanyagok
és műgyanták felhasználása a betonkorrózió elleni védelemben. 2. — Korró-
ziós Figyelő. 11. (2) 1971. 64—72.

Palotás László: Adalékok a hajlított vasbetontartó határállapotához. — 2.
Tartószerkezeti Konf. 1971. 47—61. — A vasbetontartó csavarásszámítása kü-
lönböző feszültségállapotokban. — Mélyépítéstudományi Szle. 21. 1971. 394—
398. — Közelítő eljárások részlegesen befogott rúd stabilitásvizsgálatára. —
Mélyépítéstudományi Szle. 21. 1971. 306—310. — A beton zsugorodásának

közelítő megállapítása. — Építőanyag. 23. 1971. 241—247. — A beton saját-
feszültségeinek megítélése különböző modellek alapján.-— Építőanyag. 23.
1971. 389—398. — Gátolt hőmérsékleti alakváltozások okozta feszültségek a
vasbetonban. — Mélyépítéstudományi Szle. 21. 1971. 481—484. — Stress
rearrangement in concrete due to creep. Referate. — 17. Konf. Nauk. Tom. 1.
1971. 333—342. — Contribution to the evaluation of the inherent thermal and
shrinkage stress condition in concrete. — Research Conf. ,50 Years of
Building Research Institute". 1971. 82—89.

Talabér József: Automatizálás helye és szerepe az építőanyagipar fejlesz-
tésében. — Építőanyag. 23. (2) 1971. .41—49. — Néhány gondolat a szilikát-
ipari kutatásról. — Építési Kutatás Fejlesztés. (5—6) 1971. 1—4.

Talabér József, Balázs György, Ijjas György: Üvegszállal erősített műanya-
gok. — M. Építőipar. 20. (5) 1971. 307—317.

Előadás
Balázs György, Boros Jánosné: Különböző paraméterek befolyása a celit-

fázis hidratáció-mechanizmusára. (MTA, Mátrafüred, 1971.)
Erdélyi Attila: A magyar FIP csoport munkaterve — feszítőbetétek minősége.

(ÉTE, Bp. 1971.) — Korszerű központi betongyártás műszáki-gazdasági felté-
telei. (MTklI, Bp. 1971.)

Juhász Zoltán: Az ásványbányászati anyagok techn. kutatása. (ÉTE. Eger,
1971.)

Kilián József: A cementkő és a beton szerkezetének kialakulása gőzölés
esetén. (MTA, Mátrafüred, 1971.) — Az építőanyagok várható fejlődése.
(SzTE, Bp. 1971.) — Korszerű építőanyagok. (MTESz, Miskolc, 1971.)

Palotás László: Rissempfindlichkeit des Betons als eine Korrosionsursache.
(2. Internat. Tagung ,, Korrosions- und Bautenschutz", Dresden, 1971.)

Szűcs Ferenc: Vázkerámia építőanyagok anyagtani jellemzői és azok vizs-
gálata. (MTkI, Bp. 1971.)

GEOTECHNIKA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Kézdi Árpád (szerk.): Proceedings 4th Budapest Conference on Soil Mech.

Found Engg. Bp. Akad. K. 1971. 861 p.
Széchy Károly, Varga László: Alapozás. 1. köt. Bp. Műszaki K. 1971. 546 p.
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Szakdolgozat
Farkas József: Stability of slurry trench walls. — Proc. 4. Budapest Conf. on

Soil Mech. and Found Engineering. Bp. Akad. K. 1971. 397—403.
Kézdi Árpád: Earth pressure measurements. — Nové poznatky v mechanice

zemin. Vol. 1. Praha, Ceskoslov. Ved. Techn.S lécítést Stavebni, 1971.
125—141 p. — Várható fejlődés az alapozások elméleti kérdéseiben. — Ala-
pozás. Bp. ÉTE, 1971. 9—14.

Kézdi Árpád, Lazányi István, Kabai Imre: Compaction of transition soils.
— Proc. 4. Budapest Conf. on Soil Mech. and Found. Engineering. Bp. Akad.
K. 1971. 177-—185.
Kézdi Árpád, Marczal László, Biczók Imre, Kabai Imre: Behaviour of transi-

: tion soils under the effect of water. — Proc. 4. Budapest Conf. on Soil Mech.
and Found. Engineering. Bp. Akad. K. 1971. 165—176.

Kézdi Árpád, Varga László, Timár András: Strength of transition soils. —
Proc. 4. Budapest Conf. on Soil Mech. and Found. Engineering. Bp. Akad. K.
1971. 187—196.

Széchy Károly: A 2. nemzetközi kőzetmechanikai konferencia. — Mélyépí-
téstudományi Szle. (4) 1971. 174—177. — Az alapozás tejlesztési irányai. —
Magyar Építőipar. (8—9) 1971. 436—440. — Influence of foundation depth
upon the effectivity of soil change cushions. — Proc. 4. Budapest. Conf. on
Soil Mech. and Found Engineering. Bp. Álkad.K. 1971. — Metróépítési Kon- -

ferencia 1970. — Meélyépítéstudományi Szle. (5) 1971. 213—217. — Réselt
munkaárok stabilitásáról. — Mélyépítéstudományi Szle. (11) 1971. — The role
of cutting edge resistance in the propulsion of open face shields. — Proc.
1. Internat. Conf. on Tunnels. Torino, 1971. Vol. 1. 135—139.

Varga László: Az alapok állékonyságáról. — Mélyépítéstudományi Szle. 21.
(6) 1971. 274—278. — Design of rigid foundation slabs supported by piers. —
Proc. 4. Budapest Conf. on Soil Mech. and Found Engineering. Bp. 1971.
843—851.

Előadás
Kézdi Árpád: A földnyomás kérdése talajfizikai megvilágításban. Székfog-

laló előadás. ( MTA, Bp. 1971.) — Árvédelmi gátak állékonysága. (MTA, Bp.
1971.) — Bodenphysikalische Probleme des Tagebaues. (Leipzig, 1971.) —

Bodenphysikalische Untersuchungen. (TU Dresden, 1971.) — Kőzetmecha-
nika. (MTKkI, Bp. 1971.) — Külföldi tapasztalatok, esettanulmányok. (Földmun-
kát Gépesítő V. Bp. 1971.) — Talajfizika. (MTkIl, Bp. 1971.) — Talajok fizikai
tulajdonságai. Főelőadói jelentés. (MTA, Bp. 1971.)

Lazányi István: Munkagödrök határolása. (MTkI, Bp. 1971).
Petrasovits Géza: A cölöpteherbírás vizsgálatok újabb eredményei és mód-

szerei. (KTE, Bp. 1971.) — A talaj és a cölöp kölcsönhatásának szerepe a cö-
löpcsoportok teherbírásában. (Moszkvai Építőmérnöki Egyetem, 1971.) — A
mélyalapozás újabb eredményei és a fejlődés irányai. (Főelőadói jelentés,
MTA, Bp. 1971.)

Széchy Károly: Alapozási kérdések a Duna mentén. (MTA, Bp. 1971.) —

Der Einfluss der Gründungstiefe auf die Wirksamkeit der Bodenpolster.
(KOSOVOPROJEKT, Beograd, 1971.) Die Stabilitát der Schlitzwánde. (Ak.
Kut. Int. Gdansk, 1971.) — The bearing capacity of piles. (Wroclaw Műegye-
tem, 1971.)
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Varga László: Házgyári épületek alapozása. (MTkI, Szeged, Debrecen,
Budapest, Pécs, Győr, 1971.)

Kutatómunka
Földet megtámasztó szerkezetek stabilitásvizsgálata. E kutatás a földnyomási probléma

általános vizsgálatát tűzve ki célul, mind modellkísérletekkel, mind elméleti megfontolások-
kal jelentős új eredményeket hozott, melyek nyomán egy új földnyomáselmélet körvonalai
bontakoztak ki.

Talajtömegekben fellépő folyadék-, gáz- és szemcsemozgások vizsgálata. A talajokban
végbemenő jelenségeket, a fázisok relatív, illetve abszolút mozgásaként értelmezve számos,
eddig eléggé fel nem tárt jelenségre új törvényszerűségeket ismert fel.

Cölöpcsoportok teherbírása függőleges és ferde erőkkel szemben. A cölöpcsoportok visel-
kedésének vizsgálatában születtek figyelmet keltő eredmények. Sikerült a legfontosabb para-
méterek hatását tisztázni, s a cölöp, illetve cölöpcsoport viselkedésének mechanizmusát le-
írni és a teherbírást a valóságos viselkedés alapján meghatározni. Az eredményekről a téma
vezetője cikkekben és előadásokon számolt be.

Laza, üledékes kőzetek fizikai vizsgálata. .A kutatási munka célja a hazánk. területének
túlnyomó részét borító átmeneti talajféleségek fizikai, szilárdsági és alakváltozási jellemzői-
nek vizsgálata a geológiai jellemzők figyelembevételével.

A kutatási munka fontos, új eredményeket hozott e talajok viselkedésének megismerésé-
ben, az összetett feszültségállapotok, a statikus és dinamikus jelenségek vizsgálata terén,
valamint e talajok szerkezetével, a szemcsék rendezettségével kapcsolatosan. Megbízó: Köz-
ponti Földtani Hivatal.

Árvédelmi töltések állékonyságának vizsgálata. Az 1970. évi tiszai árvíz alatt megsérült
árvédelmi gátak talajmechanikai vizsgálata jelentős új felismerésekhez vezetett. Tisztázta a
tartós vízhatásnak kitett agyagok térfogatváltozásának, valamint a váltakozó duzzadás-zsu-
gorodás okozta szilárdságváltozásoknak a kérdését. Az irodalomban elsőnek foglalkozott az
alsó víznyomásnak kitett vékony kötött talajrétégeknek, mint hajlított lemeznek a tárgyalá-
sával, megoldást adott a gát állékonyságának vizsgálatára. Megbízó: Vízgazdálkodási Kutató
Intézet.

Flokkuláló szerek hatása a talajfizikai jellemzőkre. A Sedosan nevű vegyszer, magyar sza-
badalom, melyet hidraulikus földmunkánál a zagyhoz adagolva gyors ülepedés érhető el.
Többéves kutatási munka során a tanszék megvizsgálta a vegyszer különböző töménységű
oldatainak a talajfizikai jellemzőkre gyakorolt hatását. A különleges jellegű és igényű kísér-
letekhez új vizsgálati módszerek :kidolgozására volt szükség. Az eredmények alapján lehatá-
rolható volt a szer gazdaságos felhasználási területe és az optimális adagolás mértéke.
Megbízó: Tatabányai Szénbányák Váll.

Felszínmozgások. Osszefoglalást adtunk a jelenleg legkorszerűbbnek tartott stabilitásvizs-
gálati eljárásokról, megadva azok alkalmazási területeit, kritikáját és utasítást a hazai
tipikus esetekre való alkalmazáshoz. Értékelést ad a jelentés a hazai védekezési módsze-
rek típusairól és javaslatot tesz a helyszíni megfigyelések és mérések rendszerére, lerögzítve
az általános elveket, egyes hazai felszínmozgásokhoz konkrét javaslatot is. adva. Megbízó:
Központi Földtani Hivatal.

Külfejtések talajmechanikai problémái. A tanszék több mint egy évtizede foglalkozik kül-
színi szénfejtések talajmechanikai vizsgálatával. Konkrét tervezési problémák megoldásán
túlmenően összefoglaló kutatási jelentést dolgozott ki a külfejtések főbb elvi problémáiról:
a rézsük állékonyságáról, a víztelenítésről, a hányók alatti alaptörésről. Hazánkban először
végzett műszeres helyszíni pórusvíznyomás mérést; a külfejtéseken kidolgozott mérési eljá-
rást azóta más — alapozási — problémák (silók, tornyok) vizsgálata során is alkalmazta.
Megbízó: Mátraaljai Szénbányák Váll.

KÍSÉRLETI FIZIKA TANSZÉK"

Tan- és szakkönyv
Kiss József: Építőmérnöki irodalomkutatás. Szerk. Héberger Károly. Bp.

Tankönyvkiadó, 1971. — (9.2 fej.) 146—154 p.
? Fizika Tanszékcsoporthoz tartozik.
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Szakdolgozat
Bíró Gábor: Fizikatörténet és mechanikus materializmus. — M. Filozófiai

Szle. (5—6) 1971. 661—682.
Hadnagy A., Bozóki G., Hadnagy Andrásné: Ajakrúzsok színstabilitásának

vizsgálata. — Mérés és Automatika. 19. (12) 1971. 462—472.
Kiss József, Sárközi József: Izmenenie mikrotvordoszti cselocsno-haloidnüh

krisztallov pri zakalke. — Krisztallografija. 16. 1971. 955—960.
Kiss József, Sárközi József, Vannay László: The changes in the microhard-

ness and in the charge of dislocation of guenched NaCI monocrystals,
— Phys. Stat. Sol. 43. (6) 1971. K157—159.

Ágai B., Hornyák Gy., Láng László, Lempert K., Sohár P.: Pyrimidines and
condensed derivatives. 1. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. (1971) 43—64.

Zimonyi Gyula: Hőmérséklet hatása a cementkő szerkezetének kialaku-
lására. — Építőanyag. 23. 1971. 281—287.

Előadás
Balázs Tibor: A tudományos kutatástól az ipari gyártásig tartó folyamat

összefüggő egységet alkot. (UIHPS, Moszkva, 1971.)
Bíró Gábor: Geschichte der Physik und der mechanische Materialismus.

(UIHPS, Moszkva, 1971.)
Jeszenszky Béla, Hartmann Ervin; Electron-microscopic investigation of

sodium chloride whiskers. (Bulgarian Acad. of Sci., Várna, 1971.)
!

Mátrainé Zemplén Jolán: The Eötvös experiment and modern physics. (12.
Congr. Internat. des Sci. Paris, 1971.) — The Cartesianism in the Hungarian
natural philosophy. (UIHPS, Moszkva, 1971.)

Kutatómunka
Ammoniumdihidrogénfoszfát (ADP) és káliumdihidrogénfoszfát (KDP) egykristályok kisérleti

előállítása. A kutatási megbízás keretében kidolgozott módszer segítségével kívánt nagy-
méretű és optikailag hibátlan egykristályokat növesztettünk. Az előállított ADP és KDP
elektrooptikai egykristályokból alkalmasan kivágott metszetek felhasználásával olyan műszer
építőelemek készülhetnek, amelyek felhasználhatók távmérési, távközlési feladatok megoldá-
sára. Megbízó: Orion Rádió és Vill. Váll.

Könnyűszerkezetes hűtőtárolók optimális hőtechnikai méretezése. Felállítottunk egy olyan
fizikai-matematikai modellt és számítógépes programot, amely alkalmas (a padlót is figye-
lembe véve) optimális szerkezetek kiválasztására a tájolás, könnyűszerkezetek, tetszőleges
felületképző és szigetelőanyagok, szellőztetett szerkezetek és az épület geometriai elrende-
zésének figyelembevételével. Megbízó: EVM. KPI.

Hét helyiségből álló épület hőtechnikai leírása. Felállítottunk egy fizikai-matematikai
modellt -és számítógépes programot, amellyel leírható két helyiség hőtechnikai viselkedése,
azaz meghatározható, hogy a külső tér tetszőleges hőmérséklet és napsugárzás intenzitás-
változása milyen belső levegő és felületi hőmérsékleteket hoz létre a tájolás, könnyűszerke-
zetek, tetszőleges felületképző és szigetelőanyagok, szellőztetett szerkezetek, nyílászárók stb.
figyelembevételével. Megbízó: EVM, KPI.

A szlovákiai fizika története 1848-ig. Megbízó: Szlovák Tudományos Akadémia.
Copernicus elméletének fogadtatása Magyarországon. Megbízó: UIHPS Nemzetközi Co-

pernicus Bizottság.
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MAGASÉPÍTÉSI TANSZÉK

Szakdolgozat

:

Bartha Jenő, Tóth Ferenc: Könnyű falszerkezetek. Bp. 1971. 70 p. 26 ábra-
ap.

Bruzsa László: A tégla reneszánsza. — Természet Világa. 102. (5) 1971. 200
—202. — Az építés új forradalmát ígérik a könnyűszerkezetek. — TermészetVi-
lága. 102. (1) 1971. 6—12. — Korszerű kerámia-beton födémszerkezetek.
— Magyar Építőipar. 20. (3) 1971. 130—148. — Új, előregyártott födémszerke-
zetek kifejlesztése épületfelújítási munkákhoz. — Lakóépületek Karbantar-
tása és Felújítása Konferencia. Bp. 1971. 193—214.

Karácson Sándor: Vázkerámia-betétes falpanelek. — Magyar Építőipar.
20. (3) 1971. 149—157.

Kincsi István : Irodaházakról. Tanulmány. — Magyar Építőipar. 20. (3) 1971.
537—552.

Előadás
Bruzsa László: Korszerű kerámia szerepe az európai építés fejlesztésében.

(SzTe, Győr, 1971 ) — Újszerű födémmegoldások. (ÉTE, Bp. 1971.) — Korszerű
építési módszerek és anyagok optimalizálása, különös tekintettel a hazai épí-
tőanyag bázisra. (MTkI, Bp. 1971.) — Szilikát építőanyagok szerkezete és aklesztése. (MTklI, Bp. 1971.)

Karácson Sándor: Monolit sáakövário falak. (ÉTE, Bp. 1971.)
Kincsi István: Tapasztalatok a francia gyógyfürdőépítésről. (MHT, Bp.

1971.)
Liebhauser József: Korszerű vékonyfalú vázkerámia-beton födémszerkeze-

tek. (ÉTE, Bp. 1971.)
i

Lux László: A korszerű durvakerámiagyártás fejlesztésének tendenciái és
kutatási programja. (ÉTE, Bp. 1971.)

Valiskó János: Előregyártott vázkerámia-beton falpanelek. (ÉTE, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Vázkerámia-beton előregyártott gerendás, vázkerámia idomtestes födémszerkezet, magán-

erőből épülő családi házhoz. Tömeges gyártása a szövetkezeti építőipar keretében indul.
Első gyártója a Budapesti Építőanyagipari Szövetkezet szobi előregyártó üzeme. A szerkezet
a szokványos vasbeton elemes födémeknél kedvezőbb erőtani és épületfizikai paraméterek-
kel gyártható és alkalmazható. Megbízó: Tégla- és Cserépipari Egyesülés.

Vázkerámia bázisú nagypaneles lakóépületek vázkerámiabeton födémszerkezete. A Békés
megyei Állami Építőipari Vállalat és a Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat békéscsabai,
illetve szekszárdi panelgyárai részére új vázkerámia födémbetétet és födémelemet tervez-
tünk, kedvezőbb anyagmutatók és műszaki jellemzők elérésével. A kidolgozott idomtestek-
kel és födémszerkezettel 1972. évben már kb. 200 paneles lakás épült. A kerámiaidomtestet
és födémszerkezetet az Építőipari Minőségvizsgáló Intézet és az ÉVM tömeges alkalmazásra
engedélyezte. Megbízó: Tégla- és Cserépipari Egyesülés.

Vázkerámia bázisú fal- és födémszerkezetek a szövetkezeti építőipari paneles családi: és
társasház építőszektora részére. Családi és társasház lakóépületek funkcionális, építészeti és
szerkezeti iránytervei a fővároson kívül folyó tömeges lakásépítési és a szövetkezeti építőipar
elemgyártó poligonjai részére. Megbízó: OKISZ.

Vázkerámia betétes kiegészítő előregyártott szerkezetek alagútzsaluzatos lakóépületek külső
falszerkezetei számára. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat kivitelezésében Kiskunfélegy-
házán 240 lakásos lakótelep épületein először alkalmazták a BÁÉV kecskeméti elemgyártó
PARL EN termékeit. (BME szolgálati újítás.) Megbízó: ÉGSZI.
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Tervezési munka
Parlament Munkácsy termének belsőépítészeti, építészeti és berendezési terveinek a ké-

szítése.
Magyar Planetárium (Gellérthegy és Népliget) terveinek készítése. Területfelhasználási,

beépítési program, műszaki és kiviteli terv készítése.
nVISCOSA" Visegrád—Gizella-telepi vendég. és tárgyalóházának vázlattervei.
BME balatonfüredi egyetemi üdülőtelep és vitorlásklubház építészeti, belsőépítészeti és

berendezési terveinek összeállítása.
21. sz. VOLÁN Vállalat nagykőrösi telepén létesülő tanműhely és szociális épület kiviteli

terve.
2. sz. VOLÁN Vállalat balassagyarmati telepén létesülő darabáruraktár és szociális épület

beruházási programja.
11. sz. VOLÁN Vállalat paksi gépkocsi forgalmi telepén épülő szerelőcsarnok kiviteli terve.
Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Kutató Intézetének kiviteli és engedélyezési

terve.

MATEMATIKA TANSZÉK

Szakdolgozat
Mikolás Miklós: New proof and extension of the functional eguation of

Lerch"s zeta-function. — Annales Univ. Sci. Sectio Math. 14. 1971. 111—116.
— Über die Approximation durch Treppenfunktionen in LP. — Proc. Constr.
Theory of Functions Bp. 1971. 307—314.

:
:

Szabó J., Rózsa Pál: Matrizengleichung von Stabkonstruktionen. — Acta
Techn. Acad. Sci. Hung. 71. 1971. 133—148.

Előadás
Mikolás Miklós: Beitráge zur Approximationstheorie in einigen metrischen

Röumen. (Giesseni Egyetem, 1971.)
Rózsa Pál: Lineare Differential- und Differenzengleichungen mit allgemei-

nen Anfangsbedingungen. (TU Hamburg, Braunschweig, 1971.) — Lineare
Matrizengleichungen und Kroneckersche Produkte. (TU Clausthal-Zellerfeld,
1971.) — On block matrices and their applications. (TU, Newcastle, Dundee,
1971.) — Über Hypermatrizen und ihre Anwendungen. (TH, Graz, 1971.)

MECHANIKA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Szabó János, Roller Béla: Rúdszerkezetek elmélete és számítása. Bp. Mű-

szaki K. 1971. 262 p.

Jegyzet
Havas Iván, Nagy Tamás: Számítógépek. Programozási alapismeretek Bp.

Tankönyvkiadó, 1971. 163 p.
Kaliszky Sándor: Vasbeton héjak képlékenységtani vizsgálata. Bp. 1971.

48 p. MTkI előadássorozata 4802. sz.
Szabó János, Szilágyi György: Tartók sztatikája. Egyetemi jegyzet. Bp. Tan-

könyvkiadó, 1971. 138 p.

178



Szakdolgozat
Gáspár Zsolt, Tassi G.: Vasbeton sarok-konzollemezek számítása és vizs-

gálata. — Mélyépítéstudományi Szle. 21. (4) 1971. 178—180.
Kaliszkty Sándor: Optimum design of reinforced concrete tanks. — Proc.

ASCE. J. of the Engineering Mech. Div. (4) 1971. 1299—1302.
Roller Béla: A membrán és a lemezegyenlet fokozott pontosságú nume-

rikus megoldása. — Számológép. 1. (1) 1971. 67—89.

Előadás
Kaliszky Sándor: Dinamikusan terhelt rugalmas-viszkoplasztikus szerkeze-

tek közelítő számítása. (Lengyel Tud. Akad. 1971.)
Nagy Tamás: A véges elem módszer mátrix-egyenletéről. (MTA-IUTAM,

Miskolc, 1971.)
Németh Ferenc: Beszámoló a ferde vasalású vb. lemezek kisérleti és elmé-

leti vizsgálatáról. (MTA, Bp. 1971.)
Szentiványi Béla: A véges elemek módszerének alkalmazása héjszerkezetek

számítására. — Hőmérsékleti feszültségek a gőzölt betonban. (MTkI, Bp.
1971.)

Szilágyi György: Ferde anizotróp lemezek számítása a kis paraméterek és
a véges sávok módszerének együttes alkalmazásával. (MTA-GTE, Miskolc,
1971.)

Kutatómunka
Az elektronikus számítógépek alkalmazása általános térbeli rúdszerkezetek megoldására.

A rúdszerkezetek elsőrendű elmélete alapján kidolgozásra került a merev kapcsolatú, tetsző-
leges geometriájú, sok szabadságfokú szerkezet számítása mindegyik hagyományos módszer
mátrix változata szerint.

Skalár együtthatós, mátrixpolinómok, spektrál-, illetve mátrix direktpolinómok kvázispektrál
felbontásának vizsgálata, A mátrixegyenletek egy gyakorlatilag különösen fontos osztályá-
nak megoldására sikerült új, hatékony algoritmust összeállítani és ezt a rugalmasságtan és
a tartók statikája területén alapvető jelentőségű mátrixegyenletekre vonatkozóan hasznosí-
tani.

Lökésszerűen terhelt szerkezetek közelítő számítása. A lökésszerűen terhelt szerkezetek
számítását, amely a földrengés okozta igénybevétel esetén igen fontos probléma, kvázi-
stacionárius modell és szorzatként előállított ellenállásfüggvények segítségégvel egy szabad-
ságfokú modell esetére sikerült visszavezetni. A differenciálegyenlet numerikus megoldása
után az egyes fizikai jellemzők hatásának megbecslésére jó közelítések adódtak.

Ortotróp lemezek számítása differenciamódszerrel. Algoritmusrendszer és program került
kidolgozásra a tetszőleges konvex görbe peremű, szakaszonként tetszőlegesen változó perem-
kényszerrel kapcsolt, közbenső pontjain rugalmasan vagy mereven megtámasztott, síkjára
merőleges terhet hordó lemez statikai és kinematikai jellemzőinek megállapítására. Az eljá-
rás a szinguláris terhek módszerén alapult.

A rúdszerkezetek egyensúlyának stabilitása. Kidolgozásra került a merev elemekből fel-
épített, rugalmas csuklókkal összekapcsolt rúdszerkezet egyparaméteres teherre vonatkozó
stabilistávizsgálata, differenciaegyenlete és az ebből levezethető sajátértékfeladat.

Arra az esetre, amikor már a kritikusnál kisebb teher is lényeges elmozdulásokat okoz,
konvergens iterációs módszer került alkalmazásra. Az általános elvek keretében a másod-
fokú parabola alakú kétcsuklós ív elektronikus számológéppel történő stabilitási vizsgálata
szolgált példaként. í

Nem lineáris rendszerek statikai analízise. A szerkezeti geometria megváltozásából eredő
merevségváltozás figyelembevételére — amely a nagy elmozdulások esetében a számítás

döntő része — többféle elgondoláson alapuló eljárás készült. Az első csak a merev test-
szerű elmozdulást, a második a nyúlást is, a harmadik a görbülést is figyelembe veszi. A
különböző eljárások levezetése egyensúlyi és energetikai alapon egyaránt megtörtént. Az
erdmények a rúdszerkezetek általános vizsgálatakor lényeges konvergencia-gyorsulást okoz-
tak.

179



Sikjukban terhelt lemezek szilárdsági vizsgálata. A tárcsáknak elektromos analógia segít-
ségével történő vizsgálatára berendezés épült. Ez az egyenes vonalszakaszokkal határolt,
többszörösen összefüggő tartományú tárcsák eltolódásfüggvényeinek értékeit tetszőleges pe-
remfeltételek esetén elmozdulásmódszerrel állítja elő, a véges elemek módszerének alkalma-
zásaként.

Ferde lemezek és tartórácsok vizsgálata. A hídépítési szerkezetek túlnyomó többségét
kitevő ferde, anizotróp szerkezetek vizsgálatára eljárások készültek a véges elemek módszere

,

és a véges sávok módszere alapján. Ezek nyomán programozásra került az íves lemezek
számítása is.

ÚTÉPÍTÉSI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Mentsik Győző: Budapesti közúti forgalomszámlálás. Szerk. Nagy Rudolf.

Bp. Közdok, 1971. 320 p. — Építőmérnöki irodalomkutatás. Szerk. Héberger
Károly. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 260—317 p.

Nemesdy Ervin: Utak és autópályák pályaszerkezete. Technológia és épí-
tés. Bp. Műszaki K. 1971. 595 p.

Szakdolgozat
Bényei András: Rechentechnische Kapazitütsbestimmung der Auffahrts-

rampen stödtischer Autobahnen. — Per. Pol. Civ. Eng. 15. 1971. 159—168.
— Ungarische Verfahren zur Durchführung der Strassenpojektierung mit
Hilfe von elektronischen Rechenautomaten. — System-Automatisierung der
Projektierung linienförmiger Anlagen und die Aufgaben der Ingenieurgeo-

düsie Konf. Dresden, KdT, 1971. 7 p.
Bényei András, Majthényi Gy.: A közúti jelzőlámpák összehangolásának

tervezése elektronikus számológéppel. — Információ és Elektrónika. (6) 1971.
22—28.

Buócz Tibor: Kationaktív bitumenemulziók felhasználása és minősége.
— Mélyépítéstudományi Szle. 21. (10) 1971. 445—448. — Verwendung und
Gualitát der katonaktiven Bitumenemulsionen. — Per. Pol. Civ. Eng. 15.

1971. 170—177.
Koller Sándor: A hazai közúti közlekedés baleseti helyzetének alakulása

az elmúlt évtizedben. — Közlekedéstudományi Szle. 21. (12) 1971. 544—549.
— A városi közlekedés fejlesztésének elvei és tervezési módszerei. — Mű-
szaki Élet. 26. 1971. 9—15. — A városi közúti csomópontfejlesztés: tervezési
alapkérdései. — Városi Közlekedés. 11. (4) 1971. 332—334.

Lukovich Pál, Pápay Zsolt: Ausgestaltung neuer Verkehrsstrecken im Ver-
kehrsnetz von Budapest. — Per. Pol. Civ. Eng. 15. 1971. 179—190 p. 1 t.

Nemesdy Ervin: Erfahrungen beim Entwurf von Autobahnen in Ungarn un-
ter besonderer Beachtung der Landschaftgestaltung. — Die Strasse. 11. (7)
1971. 318—324. — A korszerű útpályaszerkezet-vastagság aktuális kérdései
.hazánkban. — Mélyépítéstudományi Szle. 21. (8) 1971. 241—253. — Fokozott
érdességű és nagy élettartamú aszfaltbetonok technológiája. — Mélyépí-
téstudományi Szle. 21. (8) 1971. 369—373.

Takács Gyula: Bestimmung der Lebensdauerfunktion von Tragseilen auf-
grund von betrieblichen Nachweisen. — Hebezeuge und Fördermittel. 11. (7)
1971. 208—211. — Calcolo della durata in esercizio delle portanti delle funi-
vie in funzione di risultanze reali. — Neve International. Torino, (2) 1971.
70—79. — Függőpályák és siklók biztonságtechnikája. Az anyagmozgatás biz-
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tonságtechnikája. Bp. Táncsics, 1971. 558—628. — Komplex fáradás vizsgá-
lata kötélpálya tartóköteleken. — Bányászati és Kohászati Lapok. Kohászat.
104. (5) 1971. 200—205. — Beteiligung der Biege- bzw. Kontaktbeanspru-
chungen an der Ermüdung der Tragseile von Seilbahnen. — Per. Pol. Civ.
Eng. 15. 1971. 191—203.

Előadás
Koller Sándor: A forgalommal való rendszeres foglalkozás feladatai a ha-

zai városokban. (KTE, Bp. 1971.) — Városi közúti csomópontfejlesztés tervezési
tanácskozás vezetése és a magyarországi szakmai álláspontok átfogó ismer-
tetése. (KTE, Bp. 1971.)

Krizsán Gyula: Közúti és városi közlekedési tapasztalatok Franciaország-
. ban. (KTE, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Bitumenes habarcsok szerepe az aszfalttechnológia fejlesztésében. A tanszék az aszfalt-

beton burkolatok technológiai tervezésének tudatosabbá és egzaktabbá tétele érdekében
főleg a homok és bitumenkomponensek befolyását vizsgálva igen fontos gyakorlati követ-
keztetésekre jutott. ;

Az úttervezés gépesítésével kapcsolatos kutatások. A tanszék kidolgozta a tudományos
alapjait az elektronikus számítógép hazai bevezetésének az úttervezésbe. A hazai módszer
számos előnnyel rendelkezik egy sor külföldi módszer előtt.

Városi úthálózat várható forgalmának meghatározása elektronikus számítógéppel. A ku-
tatómunka a jelenleg használatos, korlátozott egyéni módszerek helyett, egy jóval maga-
sabb igényű megoldás lehetőségét készítette elő, mely a valóságot jobban közelíti, a munkát
gondosabbá teszi. lényegileg egy külföldi programsorozatnak hazai alkalmazásra való átala-
kítása.

A közúti forgalom elméleti vizsgálata a forgalomtechnikai tervezésben való felhasználás
céljából. A kutatási munka az igen szerteágazó irodalmi téma főirányainak összefoglalását
és kiértékelését tartalmazza, megalapozza a későbbi kutatások részére a továbbfejlesztést.
Az alkalmazásra való törekvéseket segíti elő.

Kötélpályák egységes tervezési eljárása. Az eredeti módszer egyaránt alkalmas egyköteles
és kétköteles pályák tervezésére, előnye a korszerű és gazdaságosabb tervezés. Mind a
teher-, mind a személyszállító kötélpályák tervezésére alkalmazható általános módszer.

Útburkolatok egyenletességével és érdességével szemben támasztott követelmények, e tu-
lajdonságokat ellenőrző eljárások és műszerek, valamint az útépítésben ezeket biztosító
eljárások kidolgozása. Az útburkolatfelület egyenletességének minősítésére legmegfelelőbb-
nek a gépkocsiban ülő utasra ható gyorsulások mérése és értékelése bizonyult; ennek indo-
koltságát és alkalmazhatóságát a tanszéki vizsgálatok bebizonyították. Az erőátvevőképes-
ség jellemzésére nagy sebességnél végzett fékezés-vizsgálatok mutatkoztak legcélszerűbbnek.

Aszfaltrézsű burkolatok. A Darcy-féle áteresztőképességet és a vízépítési aszfaltszűrők
hézagviszonyainak összefüggését állapítottuk meg. Az aszfaltszűrők stabilitásának változását

vizsgáltuk különböző fajtájú nagylengyeli bitumenek adagolása esetén. Durva aszfaltbeton
és aszfaltszűrők bitumenszükségletét vizsgáltuk a hézag-felület-elmélet és Kremer-eljárás
szerint. Megbízó: OVH.

Budapest Közlekedés Fejlesztési Terve szerinti úthálózatra a hétvégi forgalom előrebecs-
lése. A hétvégi forgalmi igényeket a 100 szgk/1000 lakos és 240 szgk/1000 lakos motorizáció
időpontjára tervezett budapesti úthálózatra készítettük el az 1963-as és 1970-es budapesti
forgalomszámlálás és a folyamatos forgalom megfigyelése alapján. Megbízó: Bp. Főv. Ta- :

nács. :

Deák tér és környéke forgalmi vizsgálata és konzultáció. A belváros közlekedését felül-
vizsgáltuk — a Dohány utcai, a Deák téri és Népköztársaság útja — Bajcsy Zs. úti csomó-
pontok körzetében, figyelemmel az É-D metró Deák téri közbenső végállomása felszíni kap-
csolatának kialakítására. Javaslatot dolgoztunk ki a csomópontok és az azokat összekötő
főútvonal forgalmi rendezésére. Megbízó: Fővárosi Mélyépítési Tervező Vállalat.

M2 és 20 főutak Budapestre bevezető szakaszának forgalmi tanulmánya. A budapesti
közlekedésfejlesztési terv keretében előrebecsült átlagos körzeti forgalmi igények alapulvéte-

lével részletes forgalmi terhelési értékeket kellett előállítani útszakaszokra és csomóponti
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áramlási irányokra, különböző időpontokra és különféle variánsok esetére. Ehhez ki kellett
dolgozni a rendelkezésre álló adottságoknak megfelelő forgalomszétosztási módszert, majd
ennek segítségével a munkanapi és hétvégi forgalom előrebecsült értékeit a hálózatvarián-
sokra ráterhelni oly módon, hogy az egyes városi területek és új lakótelepek időközben meg-
változott előirányzatait is figyelembe lehessen venni, és javaslatot lehessen adni a variánsok
közötti döntéshez és a kiépítés célszerű időbeni ütemezéséhez. Megbízó: Út-Vasúttervező
Vállalat.

Tervezési munka
Zártkörű meghívásos tervpályázat az M 4—5 autópálya — Könyves Kálmán krt. — Üllői út

forgalmi csomópont rendezésére.
Nyilvános tervpályázat a Budaörsi út — Alkotás u. — Hegyalja út — Villányi út csomópont

forgalmi rendezésére.

VASBETONSZERKEZETEK TANSZÉKE

Szakdolgozat
Bölcskei Elemér, Mistéth E.: Feszítőhuzalok szilárdsági tulajdonságai.

— Mélyépítéstudományi Szle. (4) 1971. 145—154.
Dulácska Endréné: Vasbetonszerkezetek repedésein áthaladó vasbetétek

ékhatása. — Építés- Építészettudomány. (3) 1971. 112—127. :

Juhász Bertalan: Hajlított vasbetontartó nyírási vizsgálatának fontosabb
kérdései. — Mélyépítéstudományi Szle. (10) 1971. 453—458.

Sebők Ferenc: A beton a sugárzás elleni védelemben. — Műszaki-Gazda-
sági Tájékoztató. (9) 1971. 1078—1091. — Design concept and analysis of
cylindrical pressure vessels with axial ribs. — Proc. of the 1. Internat. Conf.
on Structural Mechanics in Reactor Technology. Part. 2 Vol. 13. 1971. — Hen-
ger alakú edény falára eső radioaktív sugárzás számítása. — Energia. és
Atomtechnika. 24. (5) 1971. 211—212. — Entwurf und Berechnung von zylind-
rischen Spannbetondruckbehültern mit axialen Rippen. — Abh. der Internat.
Vereinigung für Brückenbau und Hochbau. Bd. 2. Zürich, 1971. — Vichrice
pod veziakmi. — VWyber. 4. (10) 1971. 22. —

Sebők Ferenc, Stein B.: Gedanken zur Entwicklung eines neuartigen S$i-

cherheitsbehülters aus Stahlbetonfertigteilen. — Bautechnik. 48. (7) 1971.
237—240.

Sebők Ferenc, Tassi Géza: A szükséges feszítőerő meghatározása termikus
terhelésű vasbetontartályok esetében. — Építés-Építészet. (3) 1971. — Effects
of prestress upon the limitation of cracking in thin-walled vessels subject to
thermal stresses. — Proc. of the 6. Congr. of the FIP. (Cem. and Concr. Assoc.
(92) 1971. 203—205. — Könnyen variálható előregyártott feszítettbeton típus-
gerendák kialakítása. — Mélyépítéstudományi Szle. 21. (12) 1971. 552—556.

Szalai János: Creep and shrinkage without affinity in prestressed compo-
site beams. — Proc. of the 6. Congress of the FIP. (Cement and Coner.
Assoc.) 1971. 207—208. — Über die günstige Wirkung des Schwindens bei
Kriechen. — IVB Abhandlungen. 29. (2) 1971.

Gáspár Zs., Tassi Géza: Vasbeton sarok-konzollemez számítása és vizsgá-
lata, — Mélyépítéstudományi Szle. 21. 1971. 178—180.

Lőke E., Windisch Andor: A CEB-FIP nemzetközi ajánlásai és a magyar
vasbeton és feszítettbeton szabványtervezetek. — M. Építőipar. 20. (1971.)
266—277.
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Előadás
Hegedűs István: Vasbeton lemezek méretezésének különleges kérdései.

(MTkI, Bp. 1971.) i

Szalai János: A lassú alakváltozás hatása erősen gátolt terhelő mozgások
esetében. (IUTAM, Miskolc, 1971.)

Szalai Kálmán: Különleges vízépítési szerkezetek méretezése. (MTkI, Bp.
1971.) — Szilikát építőanyagok és szerkezetek fejlesztése. (MTkI, Bp. 1971.)

Tassi Géza: Citeva sisteme noi de constructii de poduri din beton armat.
(Inst. de Constr. Bucuresti, 1971.) — Conceptü noi in proectarea constructiilor
in beton armat precemprimat. (Inst. Politechn. Jasi. 1971.) — Szabadon szerelt
és szabadon betonozott többtámaszú feszített vasbeton szerkezetek. (MTKkI,

Bp. 1971.)

Kutatómunka
Közbenső kereszttartó nélküli sűrűbordás hid-felszerkezetekkel kapcsolatos elméleti és kí-

sérleti kutatások. A tanszék a ,, Fővárosi hidak fejlesztése" c. távlati kutatási terv keretében
végzett kutatásokat.

a) Tanulmány készült a felszerkezetek alakváltozásainak és keresztirányú igénybevételei-
nek elméleti vizsgálata alapján. Rámutattunk a keresztirányú feszítés elhagyásának lehető-
ségére.

b) Azbesztcement anyagú modelleken végzett kísérletek eredményei azt mutatták, hogy a
T alakú gerendák helyszíni kapcsolata okozta keresztirányú gyengítés, valamint a közbenső
kereszttartó hatása a bordák igénybevételeire nem nagy, csupán a lemez keresztirányú nyo-
matékai nőnek a kereszttartó elhagyása esetén:

c) Vasbeton elemekkel kialakított modelleken vizsgáltuk a helyszíni kapcsolatokban fel-
lépő csúsztatóerő és relatív eltolódás viszonyát. Megbízó: FOMTERV.

Tervezési munka
A Dunai Kőolajipari Vállalat lepárló tornyainak vasbeton alaptestjei, műszerépület és

kondenzátorállvány előregyártott vasbeton szerkezeteinek kiviteli tervei. Megbízó: VEGY-
TERV.

Vasbeton hűtőtornyok felülvizsgálata. Megbízók: Tatabányai Szénbányák, Kőbányai Gyógy-
szerárugyár, Tiszai Vegyi Kombinát.

Kunszentmártoni Hármas-Körös híd felszerkezetének független erőtani számítása. A sza-
badon szerelt feszített szerkezet terveinek szakértői vizsgálata. Megbízó: UVATERV, KPM.

A pécsi felüljáró szerkezeti kialakításának szakértői vizsgálata. Független erőtani számítás.
Megbízó: UVATERV — KPM.

VASÚTÉPÍTÉSI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Fodor J., Horváth Attila, Rábai I., Székely János: Matematikai feladatok.

1. köt. Szerk. Horváth Attila. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 304 p.

Szakdolgozat
Horváth Attila: Untersuchung des Widerstands gegen Lüngsverschiebung

der Schienenbefestigungen. — Per. Pol. Civ. Eng. 15. (2—3) 1971. 107—123.
Kecskés Sándor: A hézagnélküli vágányban előfordult sínhegesztési var-

rattörések és szakadások, vágánykinyomódások. — Vasút. (11) 1971. 26—29.
— A korszerű vasúti felépítmény összefüggése a meteorológiával. — Orsz.
Vasúti Pályaépítési és Fenntartási Konferencia, Szeged, KTE, 1971. 25—39.
— A mérnöki létesítmények építésével kapcsolatos egyes időjárási problémák.
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— Hidrológiai Közlöny. (12) 1971. 574—581. — A vasúti pálya teherbírását
befolyásoló vesealakú fáradásos repedés vizsgálata a sínfejben. — Sinek
Világa. (4) 1971. 173—183. — A vasúti sín és kerék fejlődése. — Vasút. (12)
1971. 9—13. — A vasúti sín kopása és a síngazdálkodás. — Közlekedéstudo-
mányi Szle. 21. (4) 1971. 149—157. Az oldalerő hatása a sín kihajlására és a
terelőerő nagysága. — Vasút. (6) 1971. 29—32. — Nagy sebességre való át-
térés vizsgálatának eredményei. — Vasút. (3) 1971. 23—27. — Nagysebes-
ségű vasútvonalaink. — Közlekedési Közlöny. (48) 1971. 866—873. — Tempera-
turprobleme beim Bau und bei der Erhaltung des zeitgemüssen Eisenbahno-
berbaues. — Per. Pol. Civ. Eng. 2—3. 15. 1971. 125—144.

Kerkápoly Endre: Untersuchung des Oberbausystems der UWUntergrund-
bahn in Budapest. — Per. Pol. Civ. Eng. 2—3. 15. 1971. 67—90. —Vasúti pá-
lyafenntartási munkák elvi kérdései. — Orsz. Vasúti Pályaépítési és Fenn-
tartási Konf. Szeged KTE, 1971. 19—24.

Megyeri Jenő: A megengedhető oldalgyorsulás megválasztása íves vas-
úti vágányok kialakításánál. — Közlekedéstudományi Szle. (7) 1971. 322—326.
— Bestimmung der Stützpunkte von Seilbahnbögen, unter Berücksichtigung
des Einflusses des kreisborgenförmigen Stützenlagers. — Per. Pol. Civ. Eng.
2—3. 15. 1971. 145—158. — Determinazione del punto di imbocco su appoggi
ad arco tenendo conto delle variazioni indotte dalla rotazione dell appoggio.
— Neve International. (3) 1971. 67—72. — Die Bestimmung der Löángsprofile
von Materialseibahnen mittels der graphisch-analytischer Methode. — Nem-

,
zetközi Kötélpálya Konferencia. Torino, 1971.

Előadás

Kecskés Sándor: A közlekedéspolitika időszerű problémái. (KTE, Sátoralja-
újhely, 1971.) — A vesealakú sínhibák kifejlődésének vizsgálata a forgalmi
terhelés függvényében és az ezzel kapcsolatos biztonsági intézkedések. (KTE,
Bp. 1971.)

Kerkápoly Endre: A földalatti vasút felépítményének vizsgálata és terve-
zése. (KTE, Bp. 1971.) — A korszerű vasúti felépítmény kialakítása. (KTE,
Győr, 1971.) — A vasúti mellékvonalak megerősítésével kapcsolatban kiírt
pályázat értékelése. (KTE, Bp. 1971.) — Az ágyazat nélküli felépítmény dina-
mikai problémái. (KTE, Bp. 1971.)

Megyeri Jenő: A vasúti pályák sebességemelésével kapcsolatos pályageo-
metriai kérdések. (KTE, Bp. 1971.) — Die Bestimmung der Lüngsprofile von
Materialseilbahnen mittels der graphisch-analytischer Methode.  (OITAF,

Torino, 1971.)

Kutatómunka
A bitumen alkalmazási lehetősége a vasúti pályában. A kutatás a bitumennek a vasúti

pálya alépítményében, ágyzatában és felépítményszerkezeteiben ragasztó-, védő- és szige-
telőanyagként való felhasználási lehetőségeivel foglalkozik.

A budapesti keleti-nyugati metróvonal dinamikus vizsgálata. Helyszíni dinamikus méré-
sek történtek a különböző felépítményrendszerek összehasonlításával és a járművek okozta
rezgéseknek az alagútra és környezetére gyakorolt hatásával kapcsolatban. Megbízó: METRÓ
Budapesti Földalatti Vasút,

A budapesti észak—déli metróvonal felépítményszerkezete. A tanulmányterv a tanszék ko-
rábbi vizsgálatai és tervezési munkái alapján javaslatokat tartalmaz a felépítményrendszer
továbbfejlesztésére. Megbízó: METRÓ Budapesti Földalatti Vasút.
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A budapesti millenniumi földalatti vasút új felépítményének tervezése. A tanszék korábbi
kutatásai alapján ágyazat nélküli felépítményrendszert tervezett. Megbízó: BKV.

A Budapesti Fogaskerekű Vasút új fogaslécének ellenőrzése. Igénybevételi ellenőrző szá-
mítások történtek a fogaskerekű vasút felépítménykorszerűsítésével kapcsolatban a tanszé-
ken kidolgozott új elmélet alapján. Megbízó: BKV.

ívkombinációk geometriai vizsgálata. A nagysebességű vasúti pályák korszerű vonalveze-
tésével foglalkozó többéves kutatómunka részeként a vasúti pálya ívviszonyaival foglalkozik
ez a téma. Megbízó: KPM Vasúti Főosztály.

A vasúti vágány paramétereinek meghatározása. A kutatómunka során helyszíni dinamikus
mérésekkel, vasúti próbaszerelvények alatt határozták meg a vasúti vágány rugalmasságára
jellemző és az elméleti számításoknál nélkülözhetetlen adatokat. Megbízó: Vasúti Tudomá-
nyos Kutató Intézet.

Villamosvasúti pálya helyreállításának vizsgálata. A kutatómunka konkrét javaslatot tar-
talmaz egy debreceni villamosvasúti vonalrész újrendszerű, de tönkrement felépítményének
helyreállítási technológiájára. Megbízó: Debreceni Közlekedési Vállalat.

GEODÉZIAI INTÉZET

ÁLTALÁNOS GEODÉZIA TANSZÉK

Jegyzet
LAuné Ottó: A modern matematika alkalmazása a kiegyenlítő számítás-

ban. Bp. 1971. 92 p. MTkI kiadványa M. 247.
Holéczy Gyula: Geodézia. 2. (Szerkezetépítő hallgatók számára), Bp. Tan-

könyvkiadó, 1971. 190 p.
Horváth Kálmán: Geodézia. 2. (Vízépítőmérnök szakos hallgatóknak). Bp.

Tankönyvkiadó, 1971. 198 p.
Sárközi Ferenc: Geodézia. 2. (Közlekedésépítő mérnök hallgatók számára).

Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 191 p.

Szakdolgozat
LAuné Ottó: Közelítő megbízhatósági kör. — Geodézia és Kartográfia.

23. (1) 1971. 34—36.
Horváth Kálmán: A refrakcióegyüttható és a refrakció szög pontosabb

meghatározása. — Geodézia és Kartográfia. 23. (2) 1971. 95—98. — Bestim-
. mung der bodennahen Refraktion aus meteorologischen Beobachtungen.

— 13. Internat. Kongr. der Vermessungsingenieure. (FIG), Wiesbaden, 1971.
36 p. (Sonderausgabe).

Előadás
Holéczy Gyula: Átmeneti hatásokkal való redukálás a szerkezet vízszintes

deformációja esetén. BGTV-GKE, Bp. 1971.)
:

s
Kiss ki Éjszakai mérések pontjeleihez alkalmazható új anyagok. (GKE,

p. 1971.
Lukács Tibor: A földmérés szerepe és feladatai a népgazdaságban. (MTkl,

Keszthely, 1971.) — Az országos vízszintes és magassági alapponthálózat.
(MTkI, Keszthely, 1971.) — Auflösung von Normalgleichungssystemen mit elek-
tronischen Computern. (FIG, Wiesbaden, 1971.) — Beszámoló a dániai tanul-
mányútról. ( GKE, Bp. 1971.) — Die Rolle der Datenbanken in der Geodüsie.
(GKE, Sofia, 1971.) — Elektronikus számítógépek geodéziai felhasználása ha-
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zánkban. (MTA, Bp. 1971.) — Fizikai távmérők alkalmazása az OFTH részle-
geinél. (GKE, Sopron, 1971.) — Számítógépek. (MTKI, Bp. 1971.)

.

Sárközi Ferenc: Nekotorüe voproszü mehanizacii vücsiszlitelnüh rabot v
geodezii. (Bulg. Geodéta Szöv. Sofia, 1971.)

Szent-Iványi Edit: Terepfelmérés automatizálása. (TDK, Tallinn, 1971.)
Zsilák István: A mesterséges holdak megfigyelése. (BME, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Kisszámú mérések statisztikája. A kutatás célja az approximáció elmélet alkalmazása a

modern hibaelméletben. Ez nagy idő és munkamegtakarítással jár. A cél megvalósult olyan
mértékben, hogy 1971-ben már oktatásra került az Automatizálás Szakmérnökök I. évfolya-
mán , Modern matematika alkalmazása a kiegyenlítőszámításban" című tárgy keretében.
Az elért eredmény alkalmazása a geodéziai kutatásban és oktatásban eddig nem használt
új, pontosabb, de egyszerűbb méréskiértékelési lehetőségeket teremt. /

A rádiótávmérőkre és fénytávmérőkre vonatkozó vizsgálati módszerek kidolgozása. A több
mint 5 éves folyamatos kutatómunka eredményeképpen kialakításra kerültek azok a labora-
tóriumi módszerek, melyek biztosítják a rádió- és elektrooptikai távmérők egyes műszer-
hibáinak figyelembevételét, illetve kiküszöbölését nagy szabatosságú méréseknél. Külön
figyelmet érdemel a mérés közbeni frekvenciaellenőrzés metodikájának kidolgozása és az
eljáráshoz szükséges hiteles frekvenciavevő megtervezése és megépítése.

A kutatás keretében a konkrét műszerekre vonatkozó eljárások alapján általánosan alkal-
mazható elvek is kidolgozásra kerültek a távmérők rendszeres laboratóriumi ellenőrzése
vonatkozásában.

FELSŐGEODÉZIA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Hőnyi Ede: Építőmérnöki irodalomkutatás. Szerk. Héberger Károly. Bp.

Tankönyvkiadó, 1971. — 9. 10. fej. Geodézia, földmérés. 317—327 p. — Múű-

szaki lexikon. Bp. Műszaki K. 1971. — Geodézia tárgyú szócikkek.

Jegyzet
Ódor Károly: Ipari geodézia. 1. Egyetemi jegyzet. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.

404 p.

Szakdolgozat
Hazay István: Anwendung der Gewichtstransformation bei der Ausglei-

chung der nur mit Streckenmessuna hergeleieteten Netze. — Acta Geodaet,
Geophys. et Montanist. Acad. Sci. Hung. 5. 1970. (megi. 1971.) — Ausglei-
chung eines Triangulationsnetzes durch Messung sümtlicher Winkel und
Seiten. — Acta Geodaet. Geophys. et Montanist. Acad. Sci. Hung. ő. 1971.
187—201. — Valamennyi szögének és oldalának megmérésével meghatáro-
zott háromszögelési hálózat kiegyenlítése. — Geodézia és Kartográfia. 23.
(1—6) 1971.

Hőnyi Ede: Különböző súlyú : irányok teljes sorozatának kiegyenlítése.
— Geodézia és Kartográfia. 23. (5) 1971. 347—350.

Detrekői Ákos: Az ipari geodézia gyorsütemű fejlődése és népgazdasági
jelentősége. — MTA 10. Oszt. Közl. 4. (2—4) 1971. 349—354. — Előregyártott
épületelemek kitűzésének tervezése. Bp. MÉM, OFTH, GKE, 1971. 18—26.

Földváry Szabolcsné: Az Olivetti P 101 számítógép geodéziai alkalmazása.
— Geodézia és Kartográfia. 23. 1971. 291—295. — Az Olivetti P 101-gyel vég-

186



zett geodéziai számítások pontossága. — Geodézia és Kartográfia. 23. 1971.
355—362.

Miskolczi László: A műszermozgás hatása a kéregmozgás-vizsgálat ered-
ményeire. — Geodézia és Kartográfia. 23. 1971 90—94. — A vertikális kéreg-
mozgás vizsgálata. — MTA 10. Oszt. Közl. 4. (2—4) 1971. 331—338. — Kötő-
pontok és kötőpont-mozgás a kéregmozgás-vizsgálati szintezésben. — Geo-
dézia és Kartográfia. 23. 1971. 172—176.

Ódor Károly: Nagy fesztávolságú darupályák építését ellenőrző mérések
hibavizsgálata. — Geodézia és Kartográfia. 23. 1971. 352—355.

Előadás
Bíró Péter: A mérési eredmények terepi rögzítése. (MTESZ, Baja, 1971.)

— A mesterséges holdak eredményei a Föld alakjának kutatásában. (MTESZ,
Bp. 1971.) — Erdkrustenbewegungen und Sekularvariationen des Erd-
schwerefelds. (Nk. Geod.-Geof. Unió, Moszkva, 1971.)

Ódor Károly: A mérnökgeodéziai munkálatok alapponthálózatai. (MTKkI,
Bp. 1971.) — Alapponthálózatok létesítése korszerű magasépítési technoló-
giákhoz. (MÉM, OFTH, GKE, Bp. 1971.) — Ipartelepek alapponthálózatainak
pontossági kérdései. (MTESZ, Győr, 1971.)

Kutatómunka
A kozmikus geodézia helyzete és feladatai. Prognosztikai tanulmányterv, amely kiindul a

megfigyelési módszerek, eszközök, továbbá a mérési eredmények feldolgozási eljárásainak
ismertetéséből, és összefoglalja a tudományág jelenlegi helyzetét és eddigi eredményeit

mind külföldi, mind belföldi vonatkozásban. Feltárja továbbá a kozmikus geodézia várható
fejlődési irányait, és ezek alapján kitűzi a hazai középtávú és távlati fejlesztés irányelveit,
feladatait. Végül intézkedési tervet tartalmaz a jdvasolt célkitűzések megvalósítása érdeké-
ben. Megbízó: MTA.

Kitűzések pontossági követelményei. Egységes megbízhatósági mérőszám-rendszeren ala-
puló vállalati szabályzattervezet a kőolaj- és gázipari létesítmények kitűzési munkáihoz,
amely d tanszéken folyó korábbi kutatások eredményeinek gyakorlatba történő átültetése.
A szabályzat közvetlen célja az olefin-program keretében épülő nagy beruházások kitűzési
munkái pontossági követelményeinek előírása: azaz a különböző létesítménytípusok szük-
séges kitűzési pontosságának és az egyes kitűzési technológiák pontosságának meghatáro-
zása. Megbízó: Kőolaj- és Gázipari Tervező Vállalat.

A budapesti Duna-partfalak mozgásvizsgálata. A tanszék évek óta végzi a budapesti
Duna-partfalak mozgásvizsgálatát. Ebben az évben megkezdődött a mozgásvizsgálat kiter-
jesztése az eddig még nem vizsgált partfalszakaszokra. Ehhez új mérési technológiákat ala-
kítottunk ki. A korábbi szakaszok mozgásainak értékeléséhez a matematikai statisztika külön-
böző módszereit, mindenekelőtt a statisztikai próbákat használtuk fel. Megbízó: Főv. Mély.
építési Tervező Vállalat.

FOTOGRAMMETRIA TANSZÉK

Jegyzet
Ugrin Nándor: Fotogrammetria. 1. Felsőfokú technikumi jegyzet. Székesfe-

hérvár, Volán 14. V., 1971. 12 ív.

Szakdolgozat
Homoródi Lajos: A földmérőképzés gondjai itthon és külföldön. — Geodé-

zia és Kartográfia. 23. 1971. 249—255.
Kiss Papp László: Acélrudak kihajlásának vizsgálata sztereo-fotogram-

metriával. — Geodézia és Kartográfia. 23. 1971. 176—180.
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Láng Gertrud: A közel-fotogrammetria pontossága. — Geodézia és Kar-
tográfia. 23. 1971. 98—104.

Ugrin Nándor: A képalkotó sugárnyalábokat visszaállító tér-fotogram-
metriai műszerek. — Geodézia és Kartográfia. 23. 1971. 434—443. — A kol-
lineáció. — Geodézia és Kartográfia. 23. 1971. 138—143.

Előadás
Homoródi Lajos: Die geodetische Fachausbildung in Ungarn. (FIG, Wies-

baden, 1971.) — Mesterséges hold-megfigyelések fotogrammetriai kiértéke-
lése. (MTESZ, Baja, 1971.) — Stand und Probleme der Weiterbildung der Ver-
messungsfachkröfte in Ungarn. (KDT, Dresden, 1971.)

Kutatómunka
Mesterséges holdak fotografikus észlelésében elérhető. pontosság vizsgálata. A magyar-

országi (bajai) megfigyelő-állomáson készült felvételeken a mesterséges hold fénynyomának
kimérése Zeiss-féle sztereokomparátoron és stecométeren különböző mérőjel méret és alak,
nagyítás és megvilágítás mellett az optimális megfigyelési elrendezés kikeresése végett. A
több sorozatban végzett mérések eredményei alapján egyetlen mérés középhibájának leve-
zetése. Javaslatok a kiértékelés módszerére és műszerére. Megbízó: OFTH.

Kézi (amatőr) kamarák fotogrammetriai alkalmazásának lehetőségei. A kézi kamarák
belső adatainak meghatározása, az elérhető pontosság, az adatok állandóságának kér-
dése. A gyújtótávolság változása segédlencsék alkalmazásával és az ezzel összefüggő mély-
ségélesség problémái.

Tetőfelületek geometriai adatainak meghatározása légifelvételekből. Az épületek állapo-tának nyilvántartásához egyéb adatok mellett szükséges a tetőfelületek méreteinek, lejtés-
viszonyainak, anyaguknak és szerelvényeiknek ismerete. Ezeket az adatokat nagyrészben ki
lehet mérni légifelvételekből, megtakarítva jelentős. helyszíni munkát. A kísérleti munka

hope belvárosának több telektömbjére terjedt ki és eredményesnek bizonyult. Megbízó:

VÍZGAZDÁLKODÁSI ÉS VÍZÉPÍTÉSI INTÉZET

VÍZÉPÍTÉSI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Bogárdi János: Vízfolyások hordalékszállítása. Bp. Akad. K. 1971. 387 p.

79 t. :

:

Kozák Miklós: Folyami kikötők. Bp. Műszaki K. 1971. 300 p.

Jegyzet

Szalay Miklós: Hidromechanikai példatár. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 75 p.

Szakdolgozat
Bogárdi János: A vízkészletek mennyiségi és minőségi változása az emberi

beavatkozás folytán. — MTA Biol. Oszt. Közl. 14. 1971. 13—22. -14- Hozzászó-
lás. 48—50.
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Előadás
Bogárdi János: Sediment transportation. (UNESCO, Padova, 1971.) — Tö-

meg-, energia és impulzusmérleg a vízfolyások hordalékszállításánál.
(MTA, Bp. 1971.) — Vizeink mennyiségi és minőségi változásának urbanisz-
tikai vonatkozásai. (MUT, Bp. 1971.)

Kozák Miklós: Elektronikus számítógépek alkalmazása a vízépítési felada-
tok megoldásában. (OVH, Szolnok, 1971.)

Papp Gábor: Tározók hidrológiai méretezése. (BMT, Győr, 1971.)
Szalay Miklós: Elektrische Analogienlage zur Lösung der Navier- $Sto-

kesschen Gleichung. (GAMM, Mannheim, 1971.)

VÍZGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Ijjas István: Elektronikus számológépek alkalmazása a mezőgazdasági víz-

gazdálkodásban. Bp: Tankönyvkaidó, 1971. 182. p.
Illés István: Városgazdaságtan. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 261 p.

Szakdolgozat
Fekete András: Examen des unités d"aspersion éguipées de conduites en

ciíment-ámiante. ——Ass. Francaise pour TFÉtude des Irrigations et du
Drainadge. 31. 1971. 1—11.

Ijjas István: Determination of the optimal route of the main conduit of
branching irrigation pipe networks by means of dynamic programming. —
ICID 8. Eur. Congr. Aix-En-Provence, 1971. 15 p. — Szórófejek szórásképének
minősítése elektronikus számítógéppel. — Hidrológiai Közlöny. (8—9) 1971.
381—384.

Illés István: A csapadék hatása síkvidéki városok szennyvizeinek szennye-
zettségi paramétereire. — Szennyvíztisztítási Konf. Bp. 1971.

Kontur István: Application of stochastic hydrological models in the design
of lake level control. — Internat. Symp. on Mathematical Models in
Hydrology. Warsaw, 1971. — Néhány modell porózus közeg nedvességválto-
zási folyamatának leírására. — 3. Szárítási Konferencia. A Section. Bp. 1971.
16.:P.

Lipták Ferenc: Az esőszerű öntözés permeteloszlásának értékelése. — Hid-
rológiai Közlöny. (8—9) 1971. 385-—393. — Esőztető szórófejek vizsgálata és
fejlesztése. — Műszaki Fejlesztési Tájékoztató. Bp. MÉM Inf. Közp. 1971. 6 p.
— Études relatives aux buses d"aspersion. — 8. Congr. de la Comm. Int. des
Irrigations et du Drainage. Paris, 1971: 9 p.

V. Nagy Imre: A természetes vízforgalom egyensúlya. — MTA Biol. Oszt.
Közl. 14. 1971. 51—58.

Salamin Pál: Discussion. — Compte rendu des séances, des discussions
et du voyage d"étude. — Société Hydrotechnigue de France, Onzieme Jour-
nées de VHydrauligue. Paris, (Guestion III) 1971. III. 5-—6., 10. et 12—13. —

Un bref rapport sur, les recherches des relations entre le ruissellement, les
pertes du sol et les facteurs d"érosion. — Internat. Water Erosion Symp.
Praha, 1971. 153—157.

Oelberg G., Winter János: Megjegyzések a gamma 3 és a Pearson III. el-
oszlásfüggvényekre vonatkozóan. — Hidrológiai Közlöny. (6) 1971. 261—263.
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Előadás
Ijjas István: Esőztető öntözési program sorozat (MTkl. Bp. 1971.) — Vízépi-

tési programok készítése. (VÍZITERV, VSzSzl, Bp. 1971.)
Illés István: A csapadék hatása a szegedi csatornaszenny paramétereire.

(MHT, Szeged, 1971.) — Ipari szennyvíztisztítás elvi szempontjai. (MHT, Szom-
bathely, 1971.) — Kis szennyvíztisztító berendezés kialakításának elvi szem-
pontjai Magyarországon. (MKE, Pécs, 1971.) — Üdülőhelyi szennyvíztisztító
telepek üzemeltetése. (Dunántúli Reg. Vízmű V. Keszthely, 1971.) — Az üdülő-
helyi szennyvíztisztítás elvi kérdései. (Dunántúli Reg. Vízmű V. Keszthely,
1971.)

Kontur István : Fakultatív előadások a hidrológiai rendszervizsgálatok köré-
ből. (Vizgazdálk. Főiskolai Kar, Baja, 1971.)

Kóris Kálmán: Representative runoff regions of the moutaneous and hilly
areas of Hungary. (IGU, Bp. 1971.)

Lipták Ferenc: Esőztető szórófejekkel kapcsolatos újabb kutatási eredmé-
nyek. (MTkI, Bp. 1971.)

V. Nagy Imre: A Fourier és spektrumanalízis hidrológiai alkalmazásai.
(Uppsalai Műszaki Egyetem, 1971.) — Az ember és környezetének védelme.
(Hazafias Népfront Konf., Miskolc, 1971.) — Állóvizek hidrológiai statisztikai
vizsgálata. (IHD, Stockholm, 1971.) — Optimalizálási feladatok a vízellátás
és csatornázás területén. (MTA, Bp. 1971.) — Tározók vízszintszabályozásának
optimalizálása. (Chelmers Techn. Int. Gothenburg, 1971.) — Vízállásidősorok
statisztikai vizsgálata. (Lund-i Műszaki Egyetem, 1971.)

Salamin Pál: A belvízrendezés hidrológiai alapjai. (MTkI, ELTE, Bp. Főisk.
Kar, Baja, 1971.) — A lösztopográfia dinamikus változásának hidraulikus té-
nyezője. (Nemz. Földr. Unió, Bp. 1971.) — Beszámoló a Société Hydrotech-
nigue de France , Onziéme Journées de I"Hydrauligue"" 3. kérdéscsoportjából.
(MHT, Bp. 1971.) — Az agrármérnök szerepe a mezőgazdasági vízgazdálko-dásban. (Keszthelyi Agrártudományi Egyetem Mosonmagyaróvári Kar, Moson-
magyaróvár, 1971.)

Winter János: Stochastic analysis of short-time rainfalls. (IASH, Warsaw,
1971.)

VÍZELLÁTÁSI CSATORNÁZÁSI OSZTÁLY

Szakdolgozat
Dávid Sándorné, Bogárdi J.: Az 1970. évi tiszai árvíz szegedi tetőzésének

hidrológiai körülményei. — Hidrológiai Közlöny. (2) 1971. 65—71.
Dulovics Dezső: Biologické filtre s náplnou z plastickyechlátok. — Vodo-

hospodársky Spravodajca. 14. (4) 1971..203—207. — Hospodárnost budovania
inzinierskych sieti vo vidieckych obciack. — Inzenyrské Stavby. 19. (8—9) 1971.
377—380.

Dulovics Dezső, Ollős Géza: Műanyagok alkalmazása a csepegtetőtestes
biológiai szennyvíztisztítási eljárásoknál. — Műszaki Tervezés. 11. (3) 1971.
6—10.

Ollős Géza: A harmadik szennyvíztisztítási fokozat. — Vízügyi Közlemé-
nyek. (4) 1971. 361—396. — A lassúszűrő elméleti, tervezési és üzemeltetési
alapjai. — Hidrológiai Közlöny. (12) 1971. 533—544. (Hissam Saleh Jaberrel

190



közösen.) — A szennyvíziszap kezelése és elhelyezése. — Szennyvíztisztítási
Konf. Bp. (I1/3) 1971. 1—38. — Factors affecting the yield of wells. — Hidroló-
giai Közlöny. (1) 1971. 17—25.

Előadás
Bozóky-Szeszich Károly: Vízellátási hálózatok érdességi viszonyainak vizs-

gálata. (MTH, Bp. 1971.)
Dávid Sándorné:.A talajvízdúsítás folyamatának vizsgálata. (MTkl, Bp.

1971.) — A tiszai árvízi hidrometriai mérések értékelése az 1970. évi tiszavölgyi
árvíz műszaki tapasztalatai c. konferencián. (MTA, OVH, MG", Bp. 1971.)

Dulovics Dezső: A műanyagtöltés alkalmazásának gazdaságossága bioló-
giai csepegtetőtesteknél. (MHT, Bp. 1971.)

cé Géza: A harmadik szennyvíztisztítási fokozat. (MHT, Székesfehérvár,
1971.

LABORATÓRIUM

Szakdolgozat
Mészáros Gábor: A BTA serátorok mérése során szerzett tapasztalatok. —

Tatabányai Szénbányák Műszaki Gazdasági Közleménye. 10. (4) 1971. 201—
204.

Sárosi Lajos: Árvízvédelem, ármentesítés. — Technika. (6) 1971. 15—17. —

Közművek Kuwaitban. — Technika. (12) 1971. 3—4. — Statikai modellvizsgá-
latok. — Technika. (9) 1971. 3—4.

Szabó László, Szekrényi B.: A talajvízszint és a talajvízháztartás szabályo-
zása láptalajon. — Vízügyi Közlemények. (2) 1971. 199—204. — Problemes
poses par le drainage des sols lourds et mesures a prendre pour ameliorer
le fonctionnement du systeme de drainage. Drainage des sols lourds. —
Bulletin dilrrigation et de Drainage. 6. Organisation des Nations Unies pour
LAlimentation et VAgriculture. Roma, 1971. 27—31. — Sicherungsprobleme

bei der Drainierung der schweren Böden. — Experimentelle Methoden zu
den S$ickerstromuntersuchungen im Laboratorium und in der Natur Symp.
Várna, 1971.

Szabó László: Olajos vizek vibrációs tisztítása. — Szennyvíztisztítási Kon-
ferencia. Bp. 1971. 1—15.

Előadás
Mészáros Gábor: Mérési módszerek és eredmények BTA függőleges ten-

gelyű levegőztető kerékkel. (MBT, Pécs, 1971.)
Sárosi Lajos: Háromdimenziós folyadék- és táptalajelosztórendszer kiala-

kításának előnyei homoktalajok esetében. (MINERÁLIMPEX, Kuwait, 1971.)
Szabó László: Tehergépkocsi és autóbusz karbantartó telepek szennyvizei-

nek tisztítása és a víz visszaforgatása. (KTE, Győr, 1971.)
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Intézeti kutatómunka
TERRAKLIV BR-féle eljárás félüzemi kísérletei. Az eljárás rossz vízgazdálkodású homok-

talajok javítására szolgál. Lényege egy injektált réteg, mely visszatartja az öntözővizet a
gyökérzónában, s kolloidkémiai tulajdonságainál fogva tápanyagdúsító hatása is van. A
félüzemi kísérlet során feltárt talajszelvényekben jól látható volt az elhelyezkedő injektált
anyag, mely az eljárás ötletességét és gazdaságosságát igazolta. Mind az injektálás, mind
a kiegészítő altalajöntöző rendszer berendezéseit a hazai ipar le tudja gyártani. Megbízó:
MINERALIMPEX.

Elektromos szivattyútelepek vízmennyiségmérő berendezései. A laboratóriumban készült
vízmennyiségmérők működésének lényege, hogy egy közönséges elektromos fogyasztásmérő
áramtekercsén a szivattyúk motorjai által felvett elektromos árammal arányos áramot bocsá-
tunk át, a feszültség tekercsére pedig a vízszintkülönbséggel arányos feszültséget kapcsolunk.
A fogyasztásmérő ezt a két mennyiséget összeszorozza és helyes méretezés esetén közvet-
lenül a szállított vízmennyiséget mutatja köbméterben. A berendezés segítségével követ-
keztetni lehet ad szivattyúk hatásfokára is. Megbízó: Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság.

Csongrádi Tisza-híd hidraulikai kismintakiísérlete. A Tisza folyó 238,2—240,4 fkm szelvényei
közötti 2,2 km folyószakasz kismintakísérletének elvégzésével meg kellett állapítani a külön-
böző vízhozamokhoz (kis-, közepes-, legnagyobb) tartozó áramlási viszonyokat (áramlási irá-
nyok, sebességek, sodorvonal) és az áramképek alapján javaslatot kellett adni az új közúti
híd legalkalmasabb keresztezési helyére és irányára, a nyitva tartandó össz-nyílásra, az
egyes meder-, és hullámtéri nyílásokra, továbbá meg kellett határozni a pillér-építésnél
alkalmazásra kerülő ideiglenes körülzárás kimosódási zónáját. Megbízó: UVATERV

A Dunamenti Hőerőmű vállalat dobszűrőinek eltömődését okozó tényezők vizsgálata. Fel-
adatunk a dobszűrők eltömődését kiváltó okok felderítése volt. Végső következtetésünk sze-
rint, úgy véljük, hogy a nehézség oka a jelenleg — és a jövőben fokozódó jelleggel — a
téli, alacsony vízhőmérséklet esetében jelentkező kismértékű Duna-öntisztulásban keresendő.
Ma már a Duna alapszennyezettsége önmagában is kiválthatja a dobszűrésnél jelentkező
tisztítási problémákat. Megbízó: ERŐTERV.

Települések és ipartelepek vízigényének várható alakulása. A rendelkezésünkre álló víz-
készlet korlátozott volta, valamint a vízigények egyre növekvő nagysága szükségessé tette
az igények minél pontosabb meghatározását, illetőleg a távlati vízigények előrebecslési
problémáinak vizsgálatát. A munka keretében foglalkoztunk a vízigényeket befolyásoló té-
nyezők alakulásával, valamint bemutattunk néhány előrebecslési eljárást. Megbízó: OVH.

Ivó és ipari vízszükséglet meghatározása. A munka keretében felülvizsgáltuk a meglevő
ágazati szabványt, valamint elkészítettük az új ivó és ipari vízigényekre vonatkozó szabvány-
tervezetet. Megbízó: VÍZITERV.

Arad—Csanád öntözőrendszer hidrológiai vizsgálata. A tervezett öntözőterület hatásterüle-
tén megvizsgáltak 17 talajvízkutat, melyek észlelése már több mint 25 éve folyik. Vizsgálat-
ban jelentős szerepet kapott a talajvízháztartás elemzése .és itt elsősorban a csapadékkal
és a léghőmérséklettel való kapcsolatot elemezték. Autó- és keresztkorrelációs, valamint
spektrum függvények felhasználásával mutatták ki a jellegzetes periodicitásokat, ezenkívül
szintén számítógéppel különböző eloszlásfüggvények illeszkedését is megvizsgálták. Meg-
bízó: Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság.

Az algyői rétegvízbesajtoló rendszer olajos rétegvíztisztítási lehetőségeinek vizsgálata. Az
Intézet a helyszínen vizsgálta az algyői szénhidrogénmező központi főgyűjtőjén keletkező
olajos rétegvizek tiszítási lehetőségeit. Különleges kutatási feladatot jelentett, hogy a stabil
emúlzióban levő olaj eltávolítási lehetőségének vizsgálata mellett gondoskodni kellett a
finom eloszlású szuszpenziók teljes eltávolításáról, a víz oxigén- és csíramentességéről, a víz
stabilitásáról. A rétegvizek tisztítási lehetőségeit az Intézet laboratóriumi kutatások alapján
meghatározta, a kutatási eredményeket félüzemi kísérletekkel igazolta. Kidolgozásra került
egy 500 m?/nap kapacitású kísérleti üzem technológiai terve, amely mechanikai, fizikai és
kémiai tisztítóegységek kombinációjából áll. A kidolgozott új tisztítási módszerek az olajos
és egyéb ipari vizek tisztítására is eredményesen alkalmazhatók. Megbízó: OLAJTERV.

A 20. sz. VOLÁN Vállalat ipari szennyvíztisztító rendszerének vizsgálata. Az olajos szenny-
vizek keletkezése szempontjából súlyponti egységet képező kocsimosói szennyvizek hozam-
mérései, az olajfogás és iszapülepítés céljait szolgáló tisztító műtárgyak kialakítási, hidrauli-
kai és tisztítási hatásfokvizsgálatai alapján megállapítást nyert, hogy az egyenetlen terhelés
és helytelen műtárgykialakítások következtében gyakorlati szennyvíztisztítás nincs. A felmé-
rési adatokkal és megállapításokkal a VOLÁN Tröszt és a Beruházó egyetértettek. Az Intézet
a műtárgyak átalakítására az összes ipari szennyvizek tisztítását biztosító műtárgy kialakítá-
sára dolgozott ki javaslatot. A tisztítási kísérleteken alapuló olajos szennyvíztisztítási meto-
dikát az érdekeltek jóváhagyták. Megbízó: VOLÁN Tröszt.
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GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Reiman István: Vektorok a geometriában. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 176 p.
Strommer Gyula: Ábrázoló geometria. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. XV, 566 p.

Disszertáció
Vermes Imre: Síkbeli és térbeli hiperbolikus mozaikok vizsgálata. Kandidá-

tusi értekezés. Bp. 1971. 79, XIV p.
:

Szakdolgozat
Schopp János: Über die Newtonsche Zahl einer Scheibe konstanter Breite.

— Studia Sci. Math. Hung. 5. 1970. (megj. 1971.) 475—478 p.
Vermes Imre: Überdie Parkettierungsmöglichkeit der hyperbolischen Ebene

durch nicht-total asymptotische Vielecke. — Beitráge zur Algebra und Geo-
metrie. 1. 1971. 9—13.

Kutatómunka
Hiperbolikus sík, illetve tér egybevágó poligonokkal, illetve poliéderekkel való hézagtalan

és egyrétű kitöltésének vizsgálata. Sikerült megadni a hiperbolikus síkot, illetve teret töké-
letesen kitöltő egyenlőszögű négyszögek, illetve szabályos véges hasábok teljes felsorolását.

ÁRAMLÁSTANI TANSZÉK

Szakdolgozat
Bencze Ferenc: Berechnung der instationüren Gasströmung im Saug- und

Druckleitungssystem der Kolbenkompressoren. — Maschinenbautechnik. 20.
(6) 1971. — Dugattyús kompresszorok szívóvezetékében kialakuló nyomáslen-
gések vizsgálata. — Gép. 23 (3) 1971. — Közel összenyomhatatlan folyadékok
instacionárius áramlása csővezetékekben. — Energia és Atomtechnika. 24.
(10) 1971.

Homonnay Gy.—Hoffmann Andor: Forróvíz távvezetékek hővesztesége pe-
riodikus hőmérsékletváltozás esetén. — Épületgépészet. 20. 1971. 81—88. —

Heat losses in long hot-water pipelines during temperature variation cyeles.
Per. Pol.. Mech. Eng. 15. 1971. 209—226. — Térszín alatt fektetett forróvíz
távvezetékek periodikus üzemeltetése. — Épületgépészet. 20. 1971. 160—166.
— Würmeverluste von Fernheiznetzen bei periodischen Temperaturünderun-
gen. — Heizung, Lüftung, Haustechnik. 22. 1971. 376—381.

Somlyódy László: Berechnung der Beschaufelung und der Strömung axial
durchströmter Wirbelmaschinen mit Anwendung von Gittermessungen. —
Per. Pol. Mech. Eng. 15. (3) 1971. 307—322. — Wirkung der Drallverteilung
auf die Kenngrössen von Axialventilatoren. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. (3)
1971. 293—305.

13 Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve
i
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Előadás:
Litvai Elemér: Radiális járókerekek lapátozásán kialakuló turbulens határ-

rétegek törvényszerűségei. (IUTAM, Miskolc, 1971.)
Vajna Zoltán: Some limitations on the use of fluidic pulse width and pulse

position modulation for phase measurement. (IFAC, Praha, 1971.)

Kutatómunka
Radiális járókerekek lapátozásán kialakuló határréteg tulajdonságának vizsgálatára alkal-

mas kísérleti módszerek fejlesztése, valamint e határréteg számítására alkalmas elmélet ki-
alakítására irányuló kutatás. Az axiálventillátorok tervezésének eddig szokásos módszere
helyett elméleti és kísérleti vizsgálatok alapján új módszert alakítottak ki. Ez abból indul
ki, hogy a cirkuláció a lapát hossza mentén hatványfüggvény szerint változik és kedvezőbb
méreteket eredményez az állandó circulációra méretezett járókerékhez képest.

Keresztáramú ventillátorok fejlesztése érdekében az első méréssorozat lezárult. A kísérleti
eredmények felhasználásával az iparnak rendelkezésére áll egy stabil üzemű típus.

Budapest ellátására a Gellérthegyen létesítendő 80 000 m? víz befogadására alkalmas
tároló modell vizsgálata. A modellben kialakuló áramlásról készült filmek -a tároló feltöl-
tésére szolgáló berendezés helyes kialakítását eredményezték: csak a korábban betáplált
vízmennyiség távozása után indul meg a tárolóba később érkezett víz kiáramlása. Így a víz
minőségére vonatkozó. követelmények egy része teljesül. Megbízó: FOMTERV.

A Várhegy alatti alagút megfelelő szellőztetésének megtervezéséhez szükséges kiindulási
adatokat modell segítségével állapították meg. A modell alkalmas volt a gépjármű-forgalom
áramlástechnikai, valamint a levegőt szennyező hatásának vizsgálatára is. Megbízó: BÁTI.

ELEKTROTECHNIKA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Baumann P., Lantos Tibor, Lányi Ferenc, Sebestyén F.: (Szerk.) Magyar

építőipari katalógus. 11/1, 2. köt. Bp. ÉTK, 1971. 299, 368 p.
Lukáts Miklós: (Szerk.) Magyar építőipari katalógus 12/1, 2. köt. Villamos

kapcsoló-elosztó- és jelzőberendezések. Bp. ÉTK, 1971. 405, 382 p.

Szakdolgozat
Lantos Tibor: A Mátyás templom új világítási berendezésének tervezése. —

Épületgépészet. 20. 1971. 78—84.
Lányi Ferenc: A Villanyszerelőipari Vállalat műszaki fejlesztési célkitűzései,

munkamódszerei, eredményei, tervei. — Épületgépészeti Technika. 10. (8—9)
1971. 170—178. — Az aluminium felhasználás néhány újabb területe a villa-
mos szerelőiparban. — M. Aluminium. 8. 1971. 153—156.

Byff M., Greguss L., Lányi Ferenc: Sinte K.: Középfeszültségű kábelek sze-
relése és ellenőrző vizsgálatai. — VIV Közlemények. 3. 1971. 52—57.

Előadás
Galló Dezső: Folyamatosan szabályozható fordulatszámú villamos hajtá-

sok jellegzetes típusai. (MTkl, Bp. 1971.)
Lantos Tibor: A természetes és mesterséges világítás kapcsolata. (OTKI,

Bp. 1971.) :

Lányi Ferenc: A VIV szerepe az aluminium felhasználás növelésében. (ÉTE,
Pécs, 1971.) — VIV típusú öntött aluminium tokozott berendezések. (MEE,
Szeged, 1971.)

Lukáts Miklós: Válogatott fejezetek az elektrotechnikából. (MTkl, Bp. 1971.)
Riskó József: Válogatott fejezetek az elektrotechnikából. (MTkI, Bp. 1971.)
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Kutatómunka
KH-típusú huzalhegesztő gépek kifejlesztése. A KH-típusú huzalhegesztő gépek különböző

átmérőjű és anyagú huzalok tompa hegesztésére szolgáló automatikus célgépek. Hegesz-
téskor a gép az összekötendő huzalvégeket nagy intenzitású, kis feszültségű váltakozó áram-
mal hevíti, majd összepréseli. A különböző átmérőjű huzalok hegesztéséhez tartozó hevítő-
áram fokozatkapcsoló, a zömítési hossz beállítása pedig helyzetkapcsoló segítségével törté-
nik. A KH 60 jelű huzalhegesztő gép a kifejlesztett gépcsalád legnagyobb, 60 kVA teljesít-
ményű, a KH 6 típusú pedig a legkisebb, 6 kVA teljesítményű tagja. Főbb műszaki adatok:
Hegeszthető huzalok átmérője: AL 2—20 mm; Fe 2,5-20 mm; Cu 2-20 mm. A hegesztési
gyakoriság max. átmérő esetén: 60 heg/óra. Megbízó: Magyar Kábel Művek.

Ötvözött aluminium huzalok minőségi gyártása. Hazai találmányi bejelentés felhasználá-
sával végzett eredményes kutatás-fejlesztési munka után 1972-ben megkezdte az üzemszerű
termelést egy folyamatos üzemű évi 700 tonna kapacitású célgépsor, amely lehetővé tette az
európai viszonyok között élenjáró minőséget garantáló francia Companie Pechiney cég Almé-
lec elnevezésű külföldön is védett ötvözött huzalaival versenyképes vezetékhuzalok hazai
gyártását. A kutatómunka népgazdasági szinten is jelentős, mivel lehetővé teszi a kemény-
valutás piacra történő exportot és nem elhanyagolhatók azok a kihatások sem, amelyek az
eljárás és berendezés beruházási költségeinek — külföldről importált hasonló termelékeny-
ségű berendezésekhez viszonyított — nagymértékű csökkenésével előállnak. Megbízó: Magyar
Kábel Művek.

KONTÁL kapcsolók élettartam vizsgálatát végezte el a tanszék és meghatározta azok mi-
nősítő paramétereit. A különböző terhelések esetén várható élettartam meghatározása érde-
kében gyorsított öregbítési folyamat közben mechanikai, villamos és melegedési vizsgálato-
kat végzett. A mérési eredmények alapján minősítette a kapcsolókat és javaslatokat tett azok
további fejlesztésére. Megbízó: Kontakta Alkatrészgyár.

Háztartási villamos tűzhelykapcsolók fejlesztése. A tanszék a jelenleg gyártott hazai főző-
laptípusokkal megvalósítható szabályozási lehetőségeket vizsgálta irodalmi adatok alapján,
majd kísérletek útján tanulmányozta a főzési folyamat során felmerülő villamosenergia- és
hőigényeket, valamint ezen igényeket legjobban kielégítő kétpontszabályozás elvi kérdéseit.

Tervezési munka
Az Országház kupolacsarnokának diíszvilágítási berendezése tanszéki koncepció alapján

és a tanszék irányításával készült el. Az államapparátus reprezentációjában oly nagy jelen-
tőségű kupolacsarnok új diíszvilágítási berendezése az eredeti — Steindl munkatársaitól
származó — világítási berendezés megtartásával, a nemes építőanyagok megbolygatása nél-
kül, a villamos berendezés távlati rekonstrukciós terveibe illeszkedően oldotta meg a felada-
tot. A színes televízió közvetítést biztosító ún. alkalmi világítási berendezés az ÉVITERV
tervei alapján készült. Megbízó: Országgyűlés Műszaki Osztálya.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK I.
Tan- és szakkönyv

Erdősi István: Vízellátás és csatornázás. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 324 p.
Macskásy Árpád, Homonnay Györgyné, Menyhárt József, Molnár Zoltán,

Nyerges Tibor stb.: Központi fűtés. 1. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 480 p.

Szakdolgozat
Destek Endre: Ein Beitrag zur Berechnung des freien Wasserstrahles. —

Per. Pol. Mech. Eng. 15. (2) 1971. 183—207. "

Homonnay Györgyné, Hoffmann A.: Heat losses in long hat-water pipeli-
nes during temperature variation cyeles. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. (2) 1971. "

209—226. — Würmeverluste von Fernheiznetzen bei periodischen Temperatur-
ünderungen. — Heizung Lüftung Haustechnik. (12) 1971. 376—381.

Macskásy Árpád: Beitrag zu den Entwurfsfragen der Heizungs- und Lüf-
tungsanlagen von Stallbauten. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. (2) 1971. 235—260.
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— Wáürmeabgabe von Strahlplatten bei der Verwendung verschiedener Wür-
metrüger. — Ől- und Gasfeuerung. 16. (3) 1971. 344—356.

Meszléry Celesztin: Égéstermékelvezetés nélküli gázfogyasztó-készülékek
üzeme természetes és mesterséges szellőzés mellett. — Épületgépészet. 20.
(1) 1971. 20—27. :

Nyerges Tibor: Nagy nedvességtartalmú helyiségek szárítása a budapesti
földalatti vasútnál. — Mélyépítéstudományi Szle. (9?) 1971. 382—384.
Előadás

Destek Endre: Új méretezési módszerek a vízellátás- és csatornázásban.
(MTkI, Pécs, 1971.)

Homonnay Györgyné: Budapest hőellátása (ÉTE, Bp. 1971.) — Építészet és
épületgépészet. (ÉTE, Nyíregyháza, 1971.)

Meszléry Celesztin: Gázelosztóhálózat és gázfogyasztókészülékek együttes
vizsgálata. (MTkl, Győr, 1971.) — Gáztűzelésű cserépkályhák hő- és gáztech-

: nikai vizsgálata. (ÉTE, Salgótarján, 1971.)
Nyerges Tibor: Die Niederdruck-Klimaanlagen im Hotel Duna-lInterkonti-

nental. (KdT, 1971.) — Kémények nyomásviszonyai gáztüzelés esetén. (ÉTE,
Salgótarján, 1971.)
Kutatómunka

Légtechnikai berendezések korszerűsítése. Légtechnikai berendezések légszűrőinek jelen-
tős része importból származik. A kutatás célja volt olyan hazai gyártású szövött, illetve ren-
dezetlen szálú szövedékek felkutatása, amelyeknek lég- és portechnikai jellemzői megfele-
lőek légszűrő céljára. Ha a mérések eredményét próbaüzem tapasztalatai is megerősítik,
úgy a hazai gyártású szűrőanyag alkalmazása importpótló lesz. A mérések során került ki-
dolgozásra egy olyan mérőberendezés is, amely alkalmas a frakcióportalanítási fok közvet-
len meghatározására.

Hőtechnikai berendezések és határolószerkezetek vizsgálata. Ebben a kutatási csoportban
több témán is munkálkodtunk. Méréseket végeztünk különböző technológiával készült lakó-
házakban, hogy képet kapjunk a hazai tömegesen alkalmazott technológiák szerint készí-
tett lakóépületek határolószerkezeteinek viselkedéséről.

Ennek ismerete műszakilag és gazdasági szempontból is megfelelő létesítmények kialakí-
tását teszi lehetővé. Hazánk közismerten energiaszegény, ezért vizsgálatokat végeztünk an-
nak eldöntésére, miként lehetséges villamos. csúcsfogyasztáskor a hőszolgáltató erőművek
villamosenergia-termelő kapacitásának kihasználása. Ennek a kutatásnak eredményeként
került sor a fűtőerőművek csúcsjáratásának bevezetésére.

Kutatásaink részét képezi különböző hőleadók teljesítményének vizsgálata erre a célra ké-
szített mérőszobában. Ezek a mérések lehetővé teszik az eddigieknél jobb hőleadók kialakí-
tását.

Sor került mezőgazdasági épületek fűtő- és szellőztetőberendezéseinek tökéletesítésére
irányuló vizsgálatokra is. Ez lényeges pl. állattartó épületek megfelelő belső klímájának ki-
alakításához, ami biztosítani tudja az állatok optimális fejlődését gazdaságos műszaki para-
méterek mellett.

Nagycsarnokok sugárzóernyőfűtésével már korábban is foglalkoztunk. Ehhez kapcsolódik
az olaj, mint nagy hőmérsékletű hőhordóközeg alkalmazási lehetőségének vizsgálata nagy-
csarnok sugárzófűtéséhez. Ezen belül általános érvényű összefüggések kidolgozására került
sor a sugárzóernyő hőleadásának számításához különböző hőhordozók esetére,

Textil-mélynyomótermek toluolkoncentrációjának mérése. Kutatásokat végeztünk mélynyomó-
termek toluolkoncentrációjának meghatározására, illetve annak csökkentésével kapcsolat-
ban, ami az ilyen létesítmények tervezési módszereinek kidolgozásához szükséges. Megálla-
pítottuk, hogy a toluolkoncentráció nagymértékben függ a helyiség hőmérsékletétől, ezért
a szellőztetőberendezést célszerű adiabatikus nedvesítőkamrával kiegészíteni. Megbízó: Köny-

" nyűipari Térvező Iroda. :

Villamos hőtárolós fűtések vizsgálata. Az éjjeli villamosenergia-fogyasztási völgyidőszak
kiaknázására már eddig is készítettek egyedi villamos hőtárolós kályhákat. A további lépés
villamos hőtárolós kazánok kifejlesztése volt. Tanszékünk többféle megoldást dolgozott ki,
amelyek alapján a kazánok prototípus tervei elkészíthetők. Megbízó: Villamos Berendezések
és Készülék Művek. i
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Televíziótorony fűtése. Az utóbbi években épülő tv-tornyok fűtése nehéz műszaki problémát
jelent, különösen, ha a tornyokban vendéglátóipari létesítmény is van. Tanszékünk vizsgálatai
alapján műszaki és gazdaságossági szempontból erre a célra a villamosfűtés bizonyult
a legkedvezőbbnek. Megbízó: Posta-, Rádió-, Televízióműszaki Igazgatóság.

Tetőtéri gázkazánházak létesítése. A tetőtéri gázkazánházak létesítése felvetette annak a
kérdésnek eldöntését, vajon milyen teljesítményig gazdaságos egyedi tetőtéri kazánházak,
illetve fűtőmű létesítése. Fenti kérdést vizsgálta Tanszékünk az elkészített tanulmányban.
Megbízó: Fővárosi Gázművek.

Lakáskonvektorok hőtechnikai vizsgálata. Méréssel meghatároztuk a sorozatban gyártani
kívánt konvektorok néhány alaptípusának -hőteljesítményét, különböző hőhordozók esetében.
A mérési adatok segítségével megállapítható más közbenső méretű konvektor jellemző adata
is. Megbízó: ,Fűtőber" Épületgépészeti Termékeket Gyártó Váll.

Szivattyús melegvíz-fűtések méretezési eljárásának továbbfejlesztése. A kutatás lényege
abban áll, hogy célszerűbb a jelenlegi szabályat előírásaitól eltérően a fűtőberendezéseket
a fűtési szezon közepes külső hőmérsékletének alapulvételével méretezni. Ez a tény magával
hozza természetesen egyéb más, ebből adódó műszaki probléma megoldásának szükséges-
ségét is, amelyekkel Tanszékünk a vizsgálat sórán foglalkozott (fűtőtest kiosztás részterhe-
lésre, üzemviteli pótlékok meghatározása stb.). Megbízó: Építésügyi és Városfejlesztési Mi-
nisztérium.

FINOMMECHANIKA-OPTIKA TANSZÉK

Szakdolgozat
Cser László, Szpiszár B.: A szimulációs módszer alkalmazása egy üzem-

szervezési probléma megoldásához. — Gép. (5) 1971. 182—186.
Cser László, Gonda K.-né: Sajtolás, zömítő-folyató eljárással. — Gépgyár-

tástechnológia. (2) 1971. 80—83.
Burány J., Cser László: Az ausztenites rozsdamentes lemezek mélyhúzásá-

nak tapasztalatai. — Gépgyártástechnológia. (2) 1971. 49—51.
Csébfalvi Károly: A hiba-tűrő adatbevitelről és annak néhány alkalmazá-

sáról. — VEIKI Közlemények. (2) 1971. 1—8.

Előadás
Cser László: A szerszámok érdesedése korrózióálló lemezek. mélyhúzásá-

nál. (GTE, OMBKE, 1971.) — Keményfémbetétes kivágószerszámok konstruk-
ciós és üzemeltetési problémái. (GTE, Bp. 1971.)

Csébfalvi Károly: Számítástechnika és vezetés. (MSZMP, KGM, Bp. 1971.)
Kaposvári Zoltán: Karos és pálcás műszermechanizmusok pontossági szin-

tézisének néhány kérdése. (BME, Bp. 1971.)
Petrik Olivér: Linearity and stability of mechanical measuring instruments.

(Univ. Mech. Eng. Dept., Maryland, 1971.)

Kutatómunka
Mikrokapcsolatok megbízhatósági vizsgálata. Elkészült egy ötven férőhelyes univerzális

járatópad az élettartamkísérletek lebonyolítására, valamint egy elektronikus elvű mérőfej a
mikrokapcsolók út-erő diagramjának felvételére. A kísérletek alapján kifejlesztett számító-
gépes kiértékelési módszer alkalmas nagyszámú meghibásodási adat elemzésére és a gazda-
sági szempontból jelentős gyorsított megbízhatósági vizsgálatok kialakítására. Megbízó:
Kontakta Alkatrészgyár.

Optikai körasztal fejlesztési lehetőségeinek kutatása. Kidolgozott a tanszék a szögmásod-
perc leolvasású optikai körasztal továbbfejlesztésére mind az áteső fénysugaras, mind a
tömör kivitelre, tizes nagyságrendben, szabadalommal még nem védett, új megoldásváltoza-
tokat. Az elméleti kutatással pedig meghatározta az eredményes továbbfejlesztési irányo-
kat. Megbízó: Zeiss Művek, Jena.
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Speciális fotométer automatikus vegyelemző rendszerhez. A tanszék vizsgálatokat végzett
többcsatornás átfolyóküvettás speciális fotométer kialakítására. Egyéves kutatómunka ered-
ményeképpen első fázisban elkészült a műszer első kísérleti példánya. A kísérleti műszer
által szolgáltatott adatok elérték a legnevesebb világcégek által forgalomba hozott hasonló
célra alkalmas műszerek legjelentősebb adatait egy szélesebb skálájú alkalmazhatóság
mellett. A kísérleti műszer átvétele után a megbízó felkérte a tanszéket a végleges műszer
kialakítására. Megbízó: Labor Műszeripari Művek.

Reproobjektív tervezése. Automatikus Xerox-másológép objektívjének megtervezésére olyan
objektívet kellett kialakítani, amely egyszerűen gyártható, összeépíthető, beszabályozható. A
tanszék többhónapos számítási és kísérleti munka után olyan megoldást alakított ki, amely
a fenti követelményeknek megfelelt és emellett minimális képalkotási eltéréssel rendelkezett.
Paraméterei egyszerűsége ellenére elérték a hasonló célra gyártott külföldi objektívek para-métereit. A megépített kísérleti darabon mért adatok a számított értékekkel megegyeztek.
Megbízó: FOK-GYEM.

GÉPELEMEK TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Bisztray Sándor: (Szerk.) Tömítések. (írta: Font P., László Gy., Varga B.) Bp.

Műszaki K. 1971. 520 p.

Jegyzet
Gabriel Győző: Kohó- és gépipari szabványügyintézői ismeretek. : Szerk.

Rudas J., Savelli L. Bp. GTE, 1971. 7—15, 77—80 p.

Szabadalom
Vörös Imre, Szőts Géza, Molnár László: Nagyhajlékonyságú fogazott ékszíj.

Magyar szab. 159.831

Szakdolgozat
Csikós János: AUREL—-100 gömbcsapok és gömbszelepek. — Mérés és

Automatika. (9) 1971. 358—360.
:

Czégi József: A gépszerkezettan művelésének és oktatásának hazai hely-
zéte. — Gép. 23. (9) 1971. 344—347. — Die hydrodynamische Berechnung der
wechselbelasteten zylindrischen Gelenke. — Per. Pol. Mech. Eng. (3) 15.
271—285. — Oldurchflusszakl zylindrischer Gleitlager. — Per. Pol. Mech. Eng.
15. (1) 1971. 81—105.

Czégi József, Molnár László: Papírgépek teljesítménynövelésének lengés-
tani kérdései. — Papíripar. 15. (3) 1971. 100—105.

Erney György: A fogazatrendszerekről. — Járművek, Mezőgazdasági Gé-
pek. 18. 1971. 59—61. — A hajtóművek tervezésének és előállításának néhány
szempontja. — Gép. 23. (9) 1971. 348—349.

Gabriel Győző: Megindult nálunk is az SI bevezetése. — Műszaki Élet. 26.
(1) 1971. 21. — Miért van szükség az SI-re? — Gép. 23. 1971. 293—300.

Gabriel Győző, Rudas J.: Szabványosítás. Bp. MM. Szakokt. Főosztü 1971.
36 p. (Kézirat.)

.

Magyar József: A tervezői gyakorlat állásfoglalása a terhelés, a határálla-
pot és méretezési eljárás kérdésében. — Gép. (9) 1971. 321—328.

Gáspár I., Marosfalvi János, Schnitta A.: Műanyagipari tervezési segédlet.
Poliamid tömbök. Metamid. — Műanyag és Gumi 1971. 11—12. sz. mellék-
lete.
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Molnár László, Varga László, Szőts Géza: lIrányváltó elektromágneses ten-
gelykapcsolóval ellátott fogaskerék-fogasléc meghajtású furnírhasító gépek
teljesítménynövelésének vizsgálata. — Faipar. 21. (9) 1971. 263—272.

Finichiu L., Molnár Sándor: Főáramkörű reaktív olajcentrifuga. — Jármű-
vek, Mezőgazdasági Gépek. 18. (9) 1971. 324—330.

Ordódy János: Vetületi ábrázolás. — Szakmunkásnevelés. 22. 1971. 20—
21. — Kohó- és Gépipari Szabványosítás c. folyóirat ,,Szabványaink Nyelve"
c. rovat: Nincs többé szabványlap? 8. (1) 1971. 31—32. — Nem ,, a per négy"
csak ,, a négyes". 8. (2) 1971. 38—39. — A rendületlen és a rendülő szaknyelvi
öntudat. 8. (4) 1971. 34—36.

Varga László, Szőts Géza, Marosfalvi János: Gördülőcsapágyak mérete-
zése méréssel meghatározott terhelési spektrum alapján. — Gép. 23. (3)
1971. 81—87.

Vörös Imre: Tragfühigkeit von Kunststoffzahnrüdern mit Wildhaber-Novi-
kov Verzahnung. — Antriebstechnik. 10. (7) 1971. 251—255.

Előadás
Csikós János: A magyar aluminium repülőhollandi vitorláshajó árbóc fej-

lesztése. (BME, Bp. 1971.)
Czégi József: Közelítő analitikus megoldás dinamikus terhelésű siklócsap-

ágyak számításához. (BME, Bp. 1971.)
Gabriel Győző: A szabványosítás alapfogalmai. (GTE, Bp. 1971.)
Gyulai Zoltán: Csavarok méretezése. (MTkl, Bp. 1971.)

ő
Kemenczés József: Nyomástartó berendezések biztonságtechnikája. (MTkI,

p. 1971.) :

Magyar József: Gépszerkezetek korszerű méretezésének határproblémái.
(GTE, Kecskemét, 1971.) — Korreferátum a műszaki tervezés néhány alapja
és módszere kérdéséhez. (MTA, GAB, Bp. 1971.) — Kötések dinamikája.
(MTkl, Bp. 1971.) !

Marosfalvi János: A metamid fizikai-mechanikai tulajdonságai. (GTE, Bp.
1971.) — Műanyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata. (OMBKE, Bp.
1971.)

Molnár László: A csapágyazások néhány időszerű kérdése. (BME, Bp. 1971.)
Ordódy János: A szakirodalmi szerkesztés és kézirat-előkészítés, különös

tekintetel a szabványalkotásra. (KGM, Bp. 1971.)
Straub János: Kötések a gépszerkezetekben. (MTkl, Bp. 1971.)
Tóth Sándor: Rugalmas rögzítőelemek. (MTklI, Bp. MTkI, 1971.)
Varga László: Laboratóriumi kötélfárasztó kisérletek. (KTE, Bp. 1971.) —

Metamid betétes kötélkorongok. (GTE, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Kopásvizsgálat hengerpersely és dugattyúgyűrű anyagaival, valamint kompresszor szerke-

zeti elemein.
A periodikus, dinamikus terhelésű siklócsapágyak számításának analitikus megoldása. Szá-

mítási eljárás Diesel-motor csapágyazási problémáinak megoldásánál. Megbízó: MAHART.
Számítási eljárás hathengeres ammónia kompresszor konstrukciós felülvizsgálatánál. Meg-

"bízó: DIMÁVAG.
;

" Tanulmányterv a műanyagok alkalmazástechnikai kutatására. Megbízó: NIM.
Metamidbetétes daru-tárcsa tervezése és vizsgálata. Megbízó: MHD.
Mérési módszer és berendezés kifejlesztése a ventillátor járókeréken fellépő erők meg-

állapítására. Megbízó: Szellőzőművek.
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Tervezési munka
A mederrobbantások előkészítéséhez szükséges úszó fúrópadozat tervdokumentációjánakkidolgozása. Megbízó: OVH.
Nagynyomású timföldgyári berendezések, valamint anódmasszagyár anyagmozgató gépiberendezéseinek tervezése. Megbízó: ALUTERV.
Tömítésvizsgáló berendezés megtervezése. Megbízó: RBM.

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR MATEMATIKA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv :

Bajcsay Pál: Többváltozós függvények integrálása. (Műszaki matematikai
gyakorlatok.) 3. kiad. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 108 p.

Bizám György, Herczeg J.: Játék és logika 85 feladatban. Bp. Műszaki K.
1971. 80 p.

:

:

Dux Erik: Természettudományi kislexikon. Bp. Akad. K. 1971. 1102 p. — A
matematika témakörének szócikkei.

Lukács E.-né, Rábai Imre: Eleget tudok-e matematikából? Bp. Minerva K.
1971. 368 p. — Feladatok és megoldások. 4. átd. és bőv. kiad. Bp. Gondolat,
1971. 420 p.

Fodor J., Horváth A., Rábai Imre, Székely J.: Matematikai feladatok egye-temi és főiskolai felvételi vizsgára készülők számára. 1. köt. Bp. Tankönyvki-
adó, 1971. 304 p.

!

Jegyzet
Farkas Miklós: A. matematika alapjai. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 71 Pp.
Farkas Miklós, Farkas M.-né: Lineáris algebra. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.

200 p.
Farkas Miklós, Fritz Józsefné, Kiss Ernőné: Egyváltozós valós függvények.

Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 251 p.
Bizám György, Pataki Béláné, Kelemen Mihály, Lőkös Ágnes, Monostory

Iván, Szeredai Erik: Matematika példatár. 1—2. Szerk. Monostory Iván. Bp.
Tankönyvkiadó, 1971.

Rábai Imre: Matematikai példatár. 3. Szerk. Monostory Iván. Bp. Tan-
könyvkiadó, 1971. 147 p.

Szakdolgozat
Bizám György, Herczeg J.: A gondolkodás iskolája. (Cikksorozat az Élet és

Tudomány c. folyóirat 1971-es számaiban).
Farkas Miklós: Autonóm rendszerek irányítható periódusú perturbációi.

— A BME Gépészmérnöki Karának Centenáriumi Tudományos Ülésszaka.
Bp. 1971. 5—6. !

Jánki Kálmán: The use of an interesting property of idempotent matrices
for.the inversion of matrices. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. 1971. 261—270.

Varga Antal Gyula: Műszaki és gazdasági számítások az iparban. — Du-
nai Vasmű Tudományos és Műszaki Közl. (21—22) 1971. 26—32.

Előadás
Farkas Miklós: On periodic perturbations of autonomous systems. (TH,

Graz, 1971.)
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Kutatómunka
Matematikai modellrendszer a kapacitásszámítás és mérés, valamint a célra orientált

kapacitáselosztás számítógépes megvalósítására. A kutatási munka eredményeit a megbízó-
nak átadott 57 oldalas dokumentáció tartalmazza. A fő cél az volt, hogy a különböző típusú
gyártó üzemek homogén résztermelőegységeinek gyártási kapacitása, illetve átbocsátóképes-
sége kiszámítására a megfelelő összefüggéseket feltárja és az algoritmusokat összefoglalja.
A kapacitás (átbocsátóképesség) számítása mellett a második cél az volt, hogy a kapaci-
tás fogalmával szoros összefüggésben, a termelés-szervezés, termelésprogramozás matemati-
Kg ovalbrondszárő megalkotásához a szükséges alapokat összefoglalja. Megbízó: KGM-
ISZSZI.

GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIA TANSZÉK

Szabadalom
Lettner Ferenc, Molnár József, Tóth V., Baranyai Gy.: Golyós mozgató be-

rendezés. Magyar szab. 157. 940

Szakdolgozat
Filemon József: Szemléltető oktatás televizió alkalmazásával. — Audiovizu-

ális Közlemények. (3) 1971. 376—388.
Filemon József, Rigó Zoltán: Tapasztalatok a C45 desoxidált acél forgácso-

lásakor. — Gép (8) 1971. 316—318.
Horváth Mátyás, Pál J.: Szakaszvezérlésű esztergák automatikus progra-

mozási rendszerének felépítése. — Gépgyártástechnológia. 11. 1971. 179—
180.

Kalászi István: New methods for evaluation of cutting fluid"s efficiency.
— Int. J. Prod. Res. 9. (1) 1971. 37—51.

Mészáros Imre: Fém vékony rétegek törésmutatója. — Kép- és Hangtech-
nika. 17. 1971. 49—50. — Néhány gondolat az ellipszometriáról. — Kép- és
Hangtechnika. 17. 1971. 17—19.

Vraukó László: A megmunkálási pontosság vizsgálatának új módszere.
— Gépgyártástechnológia. 11. (8) 1971. 356—-361. —Megmunkáló központok
fejlődése. — Mérnöki Gazdasági Tájékoztató. (4) 1971.

Előadás
Arz Gusztáv: Szánkenőanyagok hatása szerszámgépszánok mozgásegyen-

letességére. (BME, Bp. 1971.)
Bakondi Károly: Üregelőszerszámok méretezése. (GTE, Bp. 1971.)
Dobor László: A forgácsolási hőmérséklet hatása a megmunkálás pontos-

ságára. (MTkI, Győr, 1971.)
Igaz Jenő: Forgácsoló megmunkálások és szerszámai. (MTkIl, Győr 1971.)
Hiász Dimitrisz: Növelt sebességű köszörüléshez alkalmas köszörűszerszá-

mok egyes tulajdonságainak vizsgálata. (GTE-OMBKE, Bp. 1971.)
Kalászi István: A gépgyártástechnológia fejlődésének irányairól, a szer-

számgépekkel szemben támasztott követelmények tendenciáiról. (GTE, Bp.
1971.) — Köszörülés technológiájának tervezése. (BME-MTkI, Bp. 1971.)
— Gillemot L., Kalászi István: Előregyártó és forgácsoló technológiák köl-
csönhatása. (BME, Bp. 1971.)

Kalászi István, Csop Á., Ferke M.: Gépi és üzemi kisérletek emulziós hűtő-
kenő folyadékkal. (NAKI, Bp. 1971.)
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Kalászi István, Zsembery Ferenc: Térfogatos kopásmérés elvével végzett
éltartam vizsgálatok újabb alkalmazási területe. (GTE, Bp. 1971.)

Káldos Endre: Az elektrokémiai köszörülés jellemzőinek hatása a megmun-
kált felület érdességére és forgácsolóél finomságára. (GTE—OMBKE, Bp.
1971.) — Evaluation of surface finishes and edge guality obtained from elec-
trochemical grinding. (CVTS-NÁRADI, Praha, 1971.)

Molnár József: Gördülőelemes mozgató orsók. ( GTE, Bp. 1971.)
Nagy Eőrs: Marószerszámok tervezése, ill. megválasztása. (MTkl, Győr,

1971.) — Számítógépi módszer a szerszámminősítésben. (GTE, Bp. 1971.)

:
Rezek Odön: Acélforgácsolás lineáris erőegyenleteinek vizsgálata. (BME,

p. 1971.)
Sasi Nagy István: Egyetemes összerakható készülékek (EOK) rendszerei-

nek és gazdaságosságának ismertetése. (MTkl, Bp. 1971.) — EOK-ből össze-
állított T hornyos rendszerű forgató készülék hasábelemeinek pontossági va-
lószínűsége. (GTE-OMFB, Bp. 1971.) — Válogatott fejezetek a korszerű ké-
szülék megoldások területéről. (GTE, Bp. 1971.)

Szentgyörgyvári Ödön: Számirányítású szerszámgépek ipari alkalmazásá-
nak alapjai. (GTE, Bp. 1971.) — Új irányelvek a szerszámgépek tervezésénél.
(NME, Miskolc, 1971.)

Tóth István: A köszörűkorong kopása. (BME, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Alkatrész csoportok technológiai folyamatainak tervezése elektronikus számológéppel. Ki-

dolgoztunk tárcsa jellegű alkatrészekre egy táblázatos módszeren alapuló számítógépi
bemenő nyelvet, amely: esztergálást, központos menetvágást; segéd- (nem központos) fura-
tok készítését; felületen alkalmazott kötöttszámú, konfigurációval rendelkező marás tech-
nológiai adatait számítani tudja, vélt technológiai optimumok alapján. A munka még nem
nyert teljes befejezést, mert egyes részeit oktatásban kívánjuk hasznosítani, ennek érdeké-
ben ODRA gépre tervezzük. Számos programot a memória kapacitás hiányában további
részprogramokra kell bontani. Működik a központos menetvágás és marás programja. Meg-
bízó: Gépipari Technológiai Intézet.

Új fejlesztésű gyorsacélok forgácsolási jellemzőinek kísérleti meghatározása. A .Vasipari
Kutató Intézet és a BME Gépgyártástechnológia Tanszék közös kutatásokat végez új típusú
gyorsacélok előállítására és forgácsolási jellemzőinek meghatározására. A tanszék feladata
a forgácsolási kísérletek elvégzése volt az új típusú szerszámanyagok alkalmazhatósági
területének behatárolására. Megbízó: Vasipari Kutató Intézet.

Gyártásfejlesztés és felszerszámozás korszerűsítési javaslatok. A forgácsolás területén az
NC gépek bevezetése számos gyártástervezési, szerszámozási és üzemeltetési korszerűsítés
kidolgozását tette szükségessé, melyek a hagyományos szerszámgépek üzemeltetésekor is
igen eredményesen használhatók. Egy közepes nagyságú, hagyományos gépekkel rendel-
kező vállalatnál végrehajtható korszerű szerszámozási (készülékezés), szervezési munka cél-
szerű végrehajtása jelentősen növeli a gyártható munkadarabok minőségét és mennyisé-
gét. A termelékenység növelésének ez a módszere igen előnyös mind műszaki, mind gazda-
sági szempontból. A forgácsoló szerszámok élezése és karbantartása, továbbá beállítása
szükségessé teszi a gyártóeszköz ellátás értelemszerű átszervezését és felújítását. Megbízó:
Autófelszerelési Vállalat (AFIT) Sopron.

Többélű forgácsolószerszámok minősítése. A jó minőségű szerszámok iránt a kereslet
világviszonylatban rendkívüli módon megnövekedett. Kutatásaink alapján a számítógépes
technikára támaszkodva olyan minősítő eljárást dolgoztunk ki, amely a legfontosabb szer-
számjellemzők hatását valósághűen adja vissza.

Kis forgácsvastagsággal dolgozó fűrésztárcsák, keresztfogazású tárcsamarók és hosszlyuk-
marók esetén igazoltuk a módszer helyességét. A geometriai, anyagminőségi és forgácsolási
jellemzők mérésével, az adatok számítógépes értékelésével megbízható forgácsolószerszám
minősítés végezhető el. A kidolgozott módszert a gyakorlatban eredményesen használják.
Megbízó: Forgácsoló Szerszámipari Vállalat.
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HŐENERGETIKA TANSZÉK

Disszertáció
Benkő Imre: Nyúlásmérés termikus repedőbevonattal. Műszaki doktori ér-

tekezés. Bp. 1971. 124 p.

Szakdolgozat
Erdődy István: Nagy inerttartalmú gázzal üzemelő gázturbina körfolyamat

termikus vizsgálata. — Energiagazdálkodás. 12. (9) 1971. 410—411.
Heller László, Szücs L., Szabó Z.: Fűtési hőigény kielégítése távoli energia-

forrásból. — Energiagazdálkodás. 12. (10—11) 1971. 433—437. — Space hea-
ting supplied from distant energy-sources. — 8. World Energy Conf. Bucha-
rest, 3. 1971. 1—166.

Jászay Tamás: Szénhidrogének hőtechnikai jellemzőinek számítása.
— Energiagazdálkodás. 12. 1971. 14—21.

Kiss László: Optikai vizsgálatok a hőtechnikában. —Természet Világa. (4)
1971. 162—165.

Környey Tamás, Tóth"l.: Tetszőleges járatszámú, parallel áramlású hőcse-
rélők méretezési összefüggései. — Energia és Atomtechnika. 24. (12) 1971.

Előadás
Erdődy István : Hővezetés. (MTkI, Bp. 1971.)
Heller László: Luftkondensationsanlagen für Kraftwerke grosser Leistung.

(TU Dresden, 1971.)
Jászay Tamás: Fejezetek a reális gázok termodinamikájából. (MTkl, Bp.

1971.) — Bánki-diagram (i-log p) kétkomponensű, kétfázisú keverékek
izentropikus állapotváltozásainak követésére. (BME, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Bepárlók energetikai számításai. Az ALUTERV számára készült számológépi programok

segítségével tetszőleges fokozatszámú egyen-, ellen-, vegyes- és keresztkapcsolású bepárló-
telepek technológiai és kalorikus számítása, illetve szimulálása végezhető el.

A program a teljes timföldgyár energetikai és technológiai folyamatainak számítására,
illetve optimalizálására szolgáló számítási eljárás nélkülözhetetlen része. Jelentősége még,
hogy felhasználható a timföldgyárak számítógépes vezérléséhez.

A munka ,,Az alumíniumipar fejlesztésének kutatási célprogramja" című, I. 1. számú kor-
mányszintű kutatási főirány része.

HŐERŐMŰVEK TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Lévai András, Zettner Tamás: Hőerőművek. 4. r. Bp. Műszaki K. 1971.

348 p. 9.
Petz Ernő: OÖnműködő szabályozók optimális behangolása. Bp. Műszaki K.

1971. 135 p.

Szakdolgozat
Bede Gábor: Az atomerőműépítés helyzete a világon. — Energia és Atom-

technika. 24. (9) 1971. 385—390.
Büki Gergely: Az energetikai gépgyártás szinvonalának hatása a kapcsolt
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energiatermelés műszaki-gazdasági jellemzőire. 2. Energetikai Gépgyártási
Konferencia 1971 — Energiagazdálkodás. (9) 1971. 406—409.

Büki Gergely, Berente József: Korszerű kondenzációs fűtőblokk kialakítása
az erőműépítésünk 200 MW-os blokkja alapulvételével. — Energia és Atom-
technika. (5) 1971. 185—194. — Hazai főberendezések figyelembevételével ter-
vezett 200 MW-os kondenzációs fűtőblokk. —2. Gépgyártási Konferencia
1971.

Lévai András: Integration of nuclear and conventional heating power sta-
tions in district heating systems and in electric grids. — Internat. Conf. on
the Peaceful Uses of Atomic Energy, Genf. 1971. A /Conf. 49/ P-332, 10 p. —

A műszaki fejlesztés soronkövetkező és távlati feladatai. — Magyar Tudo-
mány. 3. 1971. 8.

Lévai András, Büki Gergely; Észak-Budapest egységes távhőellátó rend-
szere, tanulmány. Bp. 1971. 106 p.

Lévai András, Büki Gergely, Rádonyi László: Északbudapesti távhőellátás,
tanúlmány..1.-2.; 3..r; 1971, 115.,83, 31-D.

Lévai András, Csom Gy.: Realistic evaluation of nuclear fuel in atomic
energy systems. VIII. WVC Bucuresti, 1971. e. 2. 4. 51. 20 p. !

Petz Ernő, Czinder Jenő, Lengyel L.: A Borsodi Hőerőmű kazánszabályo-
zóinak optimális behangolása. Tanulmány. Bp. 1971. 86. p. Kézirat gy.

Előadás
Bede Gábor: Rádioaktiv izotópok felhasználása az energiaipar területén.

(MTkI, Bp. 1971.)
Büki Gergely: Az energetikai gépgyártás színvonalának hatása a kapcsolt

energiatermelés műszaki-gazdasági jellemzőire. (MTESZ, Bp. 1971.) — Erő-
művi távfűtés lehetőségei és értékelése Budapesten és nagyvárosainkban a
következő ötéves tervek lakótelep építésével összhangban. (MTkI, Bp. 1971.)
— Fűtőerőművek és távfűtőrendszerek kialakítása és továbbfejlesztési lehe-
tőségei. (MTkl, Bp. 1971.) — Hazai fűtőberendezések figyelembevételével ter-
vezett 200 MW-os kondenzációs fűtőblokk. (MTESz, Bp. 1971.)

Czinder Jenő: Erőművek kazándinamikai vizsgálata. (MTkl, Bp. 1971.)
Czinkóczky Botond: Gázturbinás csúcserőművek. (MTkl, Bp. 1971.)
Petz Ernő: Erőművi kazándinamikai vizsgálatok. (MTklI, Bp. 1971.)
Rádonyi László: Radioaktív izotópok felhasználása az energiaipar terüle-

tén. (MTkl, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Erőművi kazánszabályozók optimális behangolása. A munka célja olyan dinamikai vizs-

gálati módszerek kidolgozása és az erőműben való lefolytatása volt, amelyeknek eredmé-
nyei alapján a kazán komplex dinamikai modellje felépíthető és a szabályozók optimális
behangolása elvégezhető. Ehhez szükségszerűen a dinamikai vizsgálatok során eredményül
kapott különböző átmeneti függvényalakok identifikálására alkalmas grafometrikus mód-
szerek is kidolgozásra kerültek. Megbízó: Borsodi Hőerőmű.

Elvételes ellennyomású gőzturbina szabályozási módszerének stabilitás vizsgálata. A Duna-
menti Hőerőmű 24 MW-os ipari elvételes-ellennyomású gőzturbinája nyomásváltóval ren-
delkező szabályozási rendszerének stabilitás vizsgálatára irányult, különös tekintettel azokra
a jelentős lengésekre, melyet a tápvízmelegítő farokturbinán átömlő ellennyomású gőzmeny-
nyiség ingadozásai idéztek elő. A vizsgálatok további célja a Tiszai Erőműbe tervezett hő-
szolgáltató hasonló turbinák szabályozási rendszerének megválasztása volt. A vizsgálatok
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alapján kitűnt, hogy a nyomásváltó szabályozóoldali hatáskapcsolatai miatt a szabályozás
instabil, ez megszüntethető a szabályozóoldali hatáskapcsolat kiküszöbölésével és az így
nyert két fő hatásirányú szabályozó behangolásával, vagy a szabályozóoldali hatáskapcso-
lat meghagyásával és olyan átalakításával, hogy a szakaszoldali hatáskapcsolatok ellenére
a két főkör független viselkedésű legyen. Megbízó: ERŐTERV.

A 100 MW-os erőműblokk keverőelőmelegítő rendszerének vizsgálata. A vizsgálat 100
MW-os keverő kondenzátoros gőzturbina keverőelőmelegítőjének elárasztási viszonyait tisz-
tázta, különös tekintettel arra a veszélyre, amelyet a visszacsapó szeleppel nem rendelkező
nagykeresztmetszetű megcsapoló gőzvezetéken keresztül bekövetkező turbina elárasztás okoz-

hat szűk túlfolyócső esetén, a szintszabályozási rendszer különböző zavarai mellett. A vizs-
gálatokból kitünt, hogy az eredeti szűk túlfolyócsővel a turbinaház csonkjának elárasztása
megtörténhetett, továbbá a mérési eredményekből kiderült, hogy a keverőelőmelegítő auto-
matikus szintszabályozó szelepei szűkek és a szükségből alkalmazott nagymérvű kézi meg-
kerülés a szintszabályozási rendszer működését kedvezőtlenül befolyásolja. A kapott ered-
mények a 200 MW-os gőzturbina hasonló berendezéseinél is értékesíthetők voltak. Meg-
bízó: Láng Gépgyár.

KALORIKUS GÉPEK TANSZÉK

Szakdolgozat
Száday Rezső: Szabályozások folytonos átvivő tagjainak időbeli viselke-

dése. — M. Kémikusok Lapja. (1—2) 1971. — Hidraulikus és pneumatikus irá-
nyítási elemek szerepe a gépiparban. — Műszaki Tudomány. 44. 1971.

Előadás
Donkó András: Nem érintkező tömítések. (GTE, Bp. 1971.)
Fülöp Zoltán: A dieselmotorok részteljesítménye, hő és mechanikai igény-

bevételének alakulása nagymértékű feltöltésnél. (BME, Bp. 1971.)
Kalmár István: A befecskendezés, az égés, és a hőterhelés összefüggése

dieselmotoroknál. (GTE, Bp. 1971.)
Kiss Endre: Tüzelőberendezések mérései és műszerei . (MTkI, Bp. 1971.)
Láng Lajos: Hűtőberendezések kialakításával, üzemével kapcsolatos egyes

kérdések. (MTkI, Bp. 1971.) — Hűtőházi hűtőberendezés éves üzemének
vizsgálata.

Móricz István: Kalorikus mérések kis- és középteljesítményű kazánokon.
(MTkI, Bp. 1971.) — Lapos tömítések a hőenergetika területén. (GTE, Bp.
1971.)

Szoboszlai Károly: Beszámoló olaszországi tanulmányútról. (GTE, Bp. 1971.)
— Újabb olasz hűtőházak. (GTE, Bp. 1971.)

Kutatómunka .Motormunkafolyamatok szimulációja. A Diesel-motorok munkafolyamatának digitális szi-
mulációjához, a turbófeltöltés és levegővisszahűtés számításához új módszer került kidolgo-

zásra, amely a kipufogógáz-vezeték instacionárius nyomásváltozásait is figyelembe veszi.
A kapott eredmények a kísérletekkel jól egyeznek.

A motor hő és mechanikai terhelésének alakulása nagymértékű feltöltésnél. Mérések-
kel vizsgáltuk egy előkamrás egyhengeres motor hő és mechanikai igénybevételének ala-
kulását. Eljárást dolgoztunk ki a szelep és dugattyú hőterhelésének mérésére. A vizsgála-
tok eredményeképpen összefüggéseket kaptunk a motor feltöltéssel való teljesítménynöve-
lésekor a hő és mechanikai igénybevételek alakulásaira, ezek közötti összefüggésre, vala-
mint a hő és mechanikai formációra.

A "motor egyes alkatrészei -hőmérsékleteloszlásának modellezésére eljárást dolgoztunk ki.
Nem világító lángok hőmérsékletének mérése. A tanulmányban a rendelkezésre álló iro-

dalom alapján összefoglaltuk és értékeltük a nem világító lángok hőmérsékletének méré-
sére alkalmas módszereket. Megállapítottuk, hogy a konvektív hőmérséklet mérés ad ter-
modinamikai szempontból szabatos értéket. Megbízó: Magyar Villamos Művek.
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WKL-8 égő vizsgálata, Az 1971-ben megjelent rendeletek jelentős mértékben megszigo-
rították a hazai és külföldi gyártású olaj- és gázégők alkalmazásba vételét, többek között
a 100000 kcal/h gyújtási hőteljesítményűnél nagyobb gázégőkre rögzített gyújtószonda
felszerelését írták elő. Megállapítottuk, hogy — bár a gyújtási teljesítmény túllépi a
100 000 kcal/h-t — az égő veszélytelenül üzemeltethető. Javasoltuk a szabvány alóli fel-
mentést, amely jelentős költségmegtakarítást eredményezett a termelő üzemnél. Megbízó:
Magyar Selyemipari Vállalat.

A befecskendezés, az égés és a hőterhelés összefüggése Diesel-motoroknál. Kísérleti
úton sikerült közelítőleg analitikailag is leírható összefüggéseket találni a tüzelőanyag-
befecskendezés és az égés időfüggvényei között egy előkamrás motornál. A kidolgozott
vizsgálati módszer jól alkalmazható Diesel-motorok égésrendszerének fejlesztésénél és lehe-
tőséget nyújt a befecskendező rendszernél történt beavatkozások következményeinek elő-
zetes megítéléséhez. Megbízó: Csepel Autógyár.

Turbófeltöltött motor gyorsulóképességének vizsgálata. Elméletileg és kísérletileg is bizo-
nyítást nyert, hogy a turbófeltöltött motor gyorsulóképessége jobb, mint a megegyező ké-
pességű és fordulatszámú szívómotoré. A mérések során megállapított jellemzők alkalma-
sak arra, hogy a járműbe épített motornak a járművel együttes gyorsulóképességét is szá-
míitani lehessen. Bizonyítást nyert, hogy ennek figyelembevétele nélkül végzett számítások
nem adnak reális értéket a jármű gyorsulására. Megbízó: Csepel Autógyár.

Diesel-motorok hidegindításának vizsgálata. Mérési módszert dolgoztunk ki a Diesel-
motor hűtővíz és forgattyústengely oldali hőkapacitásának meghatározására, így meghatá-
rozható volt az adott alacsony külső hőmérsékletnél a motor előmelegítő hőteljesítmnénye.
A motor előmelegítésére 20—65,102 kcal/h teljesítményű, külső energia forrástól független,
lüktető előmelegítő került kidolgozásra, amellyel 20 p.-en belül a motor üzemi hőmérséklete
—40 "C környezeti hőmérsékleten is elérhető. Megbízó: Magyar Vagon és Gépgyár (Győr).
(Győr).

:éV7OW típusú hűtőkompresszor prototípus vizsgálata ammónia (R817) hűtőközeggel. A
munka célja 3000/perc fordulatú modern hűtőkompresszor kifejlesztése volt. Ilyen magas
fordulatú gép ebben a kategóriában (160 m?/h lökettérfogat) nemzetközi szinten is újdon-
ságnak számít. A gép a vonatkozó szabvány szerint általunk végrehajtott tartós terhelési
vizsgálatnak megfelelt, a kopások is a megengedett határ alatt maradtak. Ezt követően
az ún. , gőzkörös" mérőberendezés segítségével teljesítményméréseket hajtottunk végre a
—30 és 4-5"C közötti elpárolgási hőmérséklet tartományban, melyek alapján kidolgoztuk
a gép jelleggörbéit. Megbízó: DIGÉP (Miskolc).

6V70W típusú hűtőkompresszor prototipus vizsgálata freon (R12) hűtőközeggel. A munka
keretében R12 hűtőközeggel üzemeltetve (ugyancsak —30 és --5"C elpárolgási hőmérsék-
let tartományban) végeztük el a teljesítménymérést, és kidolgoztuk az R12 hűtőközegre
vonatkozó jelleggörbéket. Az eredmények alapján úgy találtuk, hogy az NH3 közegre alkal-
mas szeleprendszer R12 hűtőközegnél nem működik kielégítően, ezért javaslatot tettünk
a szeleprendszer részletes vizsgálatára, illetve annak módosítására. Megbízó: DIGÉP (Mis-
kolc).

Motorkompresszor-vizsgáló berendezés tervezése. A munka célja a Hűtőgépgyár és a
Finomszerelvénygyár által közösen kifejlesztett (3,1, 4,2, 5,7, 8,4 és 11,4 m?/h lökettérfogatú

tagokból álló) motorkompresszor-család vizsgálatához szükséges terhelő és mérőberende-
zések kialakítása volt, ún. MBP és LBP üzemre R12, R22 és R502 hűtőközeghez. A .szüksé-
ges mérőkondenzátorok és mérőelpárologtatók kialakítása mellett megterveztük az üzemel-
tetés és mérés teljesen automatizált rendszerét is. Megbízó: Finomszerelvénygyár, Eger.

Gőzturbinák szabályozó fokozatának vizsgálata. Az erőművi turbinák szabályozó fokoza-
tán, valamint a Láng Gépgyár kísérleti gőzturbináján előző évben végzett mérések kedve-
zőtlen eredményei a lapátozat részletes áramlástani vizsgálatát tették szükségessé. Kísér-
leti úton meghatároztuk a kis magasságra és M— 1-es Mach-szám tartományban szokáso-
san alkalmazott fúvókaprofil áramlási tulajdonságait. Az eredmények alapján kiválasztot-
tuk a hatásfok, a technológia és az igénybevételek szempontjából legkedvezőbb fúvóka-
rácsot. A kísérleteket a Láng Gépgyár laboratóriumában végeztük el. Megbízó: Láng Gép-
gyár.

MEZŐGAZDASÁGI GÉPTAN TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Zalka András, Látrányi J.: Hidraulikus körfolyamatok tervezése. Bp. Tan-

könyvkiadó, 1971. 170 p.
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Szakdolgozat
Balaton Jenő: Untersuchung des Zugkrafbedarfs der Untegrundlockerer.

— Per. Pol. Mech. Eng. 15. 1971. 421—460.
Gerencsér Attila: Charateristics of swirl type nozzles for spraying machi-

nes. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. (4) 1971. 407—422. — Növényvédőgépeken
használatos örvénykamrás szórófejek néhány kérdése. — Járművek, Mező-
gazdasági Gépek. 18. (10) 1971. 367—376. :

Dimitrievics Gy., Gerencsér Attila: Középnyomású növényvédelmi szivaty-
tyúk paramétereinek változása a fárasztóvizsgálat során. — Mezőgazdasági
Gépesítési Tanulmányok. 18. (3) 1971. 42.

Mészáros István: Einheitliche Untersuchungsmethoden für Gemüseernte-
maschinen. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. (4) 1971. 461—468. — Mezőgazdasági
traktorok biztonsági fülkéinek és védőkereteinek vizsgálata. Bp. MÉMSZ,
1971. 127 T. 20 p.

Lehoczky L., Mészáros István: A diguát és paraguát gyomírtószerek alkal-
mazásához szükséges permetező- és vetőgép fejlesztési program eredmé-
nyei. OMFB tanulmány. Bp. 1971. 93 p.

Sitkei György: A talajok viszko-elasztikus jellemzői. — Járművek, Mezőgaz-
dasági Gépek. 18. 1971. 455—459. — Bodenverdichtung bei den Schlepper-
und Bodenbearbeitungsarbeiten. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. 1971. 483—497.
— Die Anwendung der Methode der Dimensionsanalyse in landtechnischen
Untersuchungen. — Per Pol. Mech. Eng. 15. 1971. 469—482.

Zalka András. Gerencsér Attila, Látrányi J.: Hydrodynamische Probleme
der durch Pumpen mit pulsierender Förderung gespeisten Pflanzenschutzge-
ráte. — Per. Pol. Mech. Eng. 15..1971. 387—406.

Előadás

jö. György: A láng sugárzási képessége Diesel-motorban. (GTE, Sopron,

Zalka András: Gépészeti automatika, hidraulikus rendszerek. (MTkI, Bp.
1971.) — Suction capability and cavitation of gear pumps. (Fluid Power
Symp. Guilford, 1971.)

Kutatómunka

,
Motorfűrész-fárasztó szerkezet. Kialakultak a szokásos méretű motorfűrészek fárasztó

vizsgálatára alkalmas berendezés elvi alapjai és megoldási vázlatai, melyek alapján aberendezés összeállítható.
Saját mérések alapján meghatározásra kerültek: a tömegerők és a fűrészeléskor fellépő

erők aránya; a fordulatszám hatásai a tömegerőkre, illetve az amplitudóra.
! ot készült a gyorsított fárasztóvizsgálatok lebonyolítására. Megbízó: Erdészeti Tud.

nt.
Traktorok biztonsági kereteinek, illetve fülkéinek vizsgálata. A tanszék által végzett saját

kísérletek alapján is kidolgozott MÉMSZ 127T szabvány 1972-ben érvénybe lépett,.ezért
a korábbi mérőberendezést is a szabvány előírásának pontos betartásával át kellett alakí-
tani.

Elvégeztük a szabvány szerinti első vizsgálatsorozatot az alábbi védőberendezésekkel:
T S54V szőlőművelő traktor; DUTRA 6500 homlokrakodó; D4K-traktor és típusváltozatai.

A vizsgálatsorozat bizonyította, hogy a szabvány alapján különleges traktorok, illetve
peonyt biztonsági fülkéi, illetve keretei is kialakíthatók. Megbízó: Mezőgazd. Gépkiísérleti
nt.

Kukorica minimum tillage kísérleti gépsor fejlesztése. A tanszék irányításával és műhe-
lyében elkészült a kísérleti gépsor műtrágya- és granulátumszóró berendezése.
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A tanszék elvégezte a kísélett gépsor egyes egységeinek laboratóriumi vizsgálatát és -

üzemi ellenőrzését és részletes javaslatokat dolgozott ki a gépcsoport prototípusának le-
gyártásához. Megbízó: Mezőgépgyártó és Szolgáltató Váll.

18 m munkaszélességű szántóföldi permetezőkeret továbbfejlesztése. A tanszék elvégezte
a szórókeret működtető mechanizmusának kinetikai elemzését, ennek eredményei alapján
a mechanizmus továbbfejlesztési javaslatait, majd elkészítette a javasolt, fejlesztett mecha-
nizmus kísérleti példányát, végül elvégezte a fejlesztett mechanizmus funkcionális vizsgá-
latát és a költségkalkulációt. Így igazolta, hogy költségnövekedés nélkül elérhető a mecha-
nizmus szabályszerű működése. Megbízó: BMG Debreceni Gyára.

Tervezési munka
ZA-100 zúzó-aprítógép tervei 100 g/ó zöldtakarmány zúzására. A gyár a fenti gépet

mezőgazdasági nagyberendezésekbe (szárítók) építi be. A tarlón előszecskázott zöldtakar-
mányt a tanszék által tervezett gép további zúzásnak veti alá, így a sejtfalakat is felszag-
gatva növeli a párologtató felületet, azaz azonos szárítóberendezéssel nagyobb teljesítmény
érhető el. A zúzó-aprítógép lényege egy nagy fordulattal forgó, kalapácsos darálóhoz
hasonló forgórész, mely álló ellenpengék között haladva elvégzi a zúzást-aprítást. A.mű-
ködő részhez etetőberendezés, valamint terelőlapos kitárolás tartozik. Megbízó: Moson-
magyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár.

MŰSZAKI MECHANIKA TANSZÉK

Tan- és.szakkönyv
Varga J.; Kozmann György, Héberger K., Kalmár I., Bezák Antal (szerk.):

A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának centenáriumi emlék-
könyve 1871—1971. Bp. Akad. ny. 1971. 214 p. (A Budapesti Műszaki Egye-
tem Gépészmérnöki Karának Kiadványa).

Thamm Frigyes, Ludvig Győző, Huszár I., Szántó I.: Dehnungsmessverfah-
ren. Bp. Akad. K., Ernst Verl. Berlin, 1971. 328 p.

Jegyzet
Bezák Antal: Bevezetés a szilárd testek mechanikájába. (Oktatói tovább-

képző jegyzet). Bp. 1971. 133 p.

Szakdolgozat
Ágoston György: Az optikai feszültségvizsgálat egy kiértékelő eljárásának

ALGOL programja. — Gép. (6) 1971. 233—235.
Filemon Józsefné: Euromech 22 zur Dynamik der Mechanismen. — Ma-

schinenbautechnik. 20. (7) 1971. 327—328. — In addition to the Burmester
theory. — Proc. of the 3. World Congr. for TMM. Vol. D paper D-—5, 1971.
63—78. — Marking points for crank-rocker linkage on the centerpoint curve.
— Per. Pol. Mech. Eng. 15. (3) 1971. 287—292. The range of crank-rocker
linkage for a given set of coupler positions. — Mechanism and Machine
Theory. 7. 1971. 47—53.

Kaszap Kálmán: Ucset otklonenija ot podobija deviatorov pri opredelenii
rabotü plaszticseszkoj deformacii, — Per. Pol. Mech. Eng. 15 (1) 1971. 15—25.

Pálfalvi István: Fragen der Gestaltung bei Hochleistungs-Turbinenschau-
felhaltern. — GTE—ETE Energia-gép konferencia kiadványa. 1. köt. Bp. 1971.
46—54.

Pomázi Lajos: A szocialista országok felsőoktatási minisztereinek 6. kon-
ferenciája Bukarestben. — Felsőoktatási Szle. 12. 1971. 705—709.
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Szűcs Miklós, Bánki Imre: Forgattyús tengelyek rugalmas jellemzőinek meg-
határozása. — Gépjármű- és Motortechnikai Konferencia előadásai, 3. köt.
Sopron, 1971. 427—444.

Thamm Frigyes: Műanyag szerkezeti anyagok várható fejlődésének ésal-
kalmazásának vizsgálata. — OMFB elemző tanulmány. Bp. 1971. 86—120.
— Optikai feszültségvizsgálat Diesel-motor főtengelyszekciója. — GTE 2.
Gépjármű- és Motortechnikai Konferencia kiadványa. 2. köt. 1971. 259—262.
— Saválló béléssel ellátott üvegvázas műanyag tartályok szilárdsági problé-
mái. —GTE 2. Üvegszállal Erősített Műanyagok Ankét. Bp. 1971. 101—111.

Thamm Frigyes, Molnár Imre: Polarisationsoptische und Festigkeitsunter-
suchungen an $Styrol- Akrylnitril-Kopolymeren.. —— Plaste und Kautschuk. 18.
(2) 1971. 113—117.

Litkei F., Thamm Frigyes: Járműoldalfal optikai feszültségvizsgálata;. — A
2. Gépjármű és Motortechnikai Konferencia kiadványa. Bp. GTE, 1971.
103—107.

Előadás
Bánki Imre: Forgattyús tengelyek rugalmas jellemzőinek meghatározása.

(GTE, Sopron, 1971.)
Béda Gyula: A dinamikus képlékeny húzás egy lehetséges anyagtörvénye.

(IUTAM, Miskolc, 1971.) — A képlékeny alakváltozási tartományba előfeszí-
tett rúdban keltett ütéshullám vizsgálata. (BME, Bp. 1971.)

Filemon Józsefné: A Burmester féle tervezési feladat érvényességi körének
vizsgálata. (IUTAM, Miskolc, 1971.) — In addition to the Burmester Theory.
(3. a. Congress for the Theory of Machines and Mechanism, Kupari,
1971.

Hering József: Csuszkás emeltyűt mozgató bütyöktárcsa optimális méretei.
(IUTAM, Miskolc, 1971.)

Kaszap Kálmán: A képlékeny alakváltozás vizsgálata különböző terhelési
folyamatok esetén. (IUTAM, Miskolc, 1971.)

Ludvig Győző: A forgácsolási folyamat öngerjesztett rezgéseinek vizsgálata
elektronikus analóg számológéppel. (IUTAM, Miskolc, 1971.)

,.Melles Gyula: Hajók hullámgerjesztés okozta igénybevételének vizsgálata.
(IUTAM, Miskolc, 1971.)

Pálfalvi István: Atomerőművi berendezések tervezésével kapcsolatos me-
chanikai kérdések. (OAB, ETE, OMFB, Bp. 1971.) — Atomerőművi reaktorok
igénybevételének vizsgálata. (MTESZ, Bp. 1971.) — Nagy egységteljesítményű
turbina lapáttartó kialakítási kérdései. (GTE, Bp. 1971.) — Üvegszálbetétes
műgyantaszerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságai. (GTE, Bp. 1971.) —

Mechanische Pfürung von Stoffen mit sprödem Emailüberzug. (9. Zománc-
technikai Konf., Haag, 1971.) — Voproszü razrabotki. derzsatelelja lopatok
turbin bolsoj mosnoszti. (5. Szovjet Kohász Konf. Moszkva, 1971.)

Pomázi Lajos: Gyűrűvel merevített acéllemezcső stabilitásának ortotróp
körhengerhelyként való vizsgálata külső radiális nyomás esetén. (IUTAM,
Miskolc, 1971.) — Sokrétegű rugalmas négyszögletes síklemez általános és
helyi instabilitásának közelítő vizsgálata egyidejű nyírás és nyomás esetén.
(IUTAM, Miskolc, 1971.)

Szekeres András: Gömbszimmetrikus hőmérsékletelosztású vastagfalú
gömb szilárdsági vizsgálata. (IUUTAM, Miskolc, 1971.)

Thamm Frigyes: Die erreichbare Messgenauigkeit bei fotografierten Iso-
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chromatenbildern in der Spannungsoptik. (9. Csehszlovák Feszültség- és Nyú-
lásmérési Konferencia, Praha, 1971.) —Élesreállítási problémák optikai fe-
szültségvizsgálati feltételeknél. (GTE, Bp. 1971.) — Genauigkeitsbetrachtun-
gen bei ebenen spannungsoptischen Versuchen im einfachen spannungs-optischen Gerüt. (IUTAM, Warszawa-Jablonna, 1971.) — Optikai feszültség-
vizsgálat Diesel-motor főtengely szekcióján. (GTE, Sopron, 1971.) — Probleme
bei der Durchführung röumlicher spannungsoptischer Versuche. (Lengyel
Tud. Akad. Warszawa-Jablonna, 1971.) — Ragasztott kötések szilárdságtana.
(MTkI, Bp. 1971.) — Rétegelt lemez kivágási műveleteinek szilárdsági analí-
zise. (MKE, Esztergom, 1971.) — Saválló béléssel ellátott üvegvázas műanyag
tartályok szilárdsági problémái. (GTE, Bp. 1971.) — Szilárdsági problémák
műdanyagalkatrészeknél. (MTkI, Bp. 1971.) — Teherviselő műanyagalkatrészek

szilárdsági méretezése. (MTklI, Bp. 1971.) — Térbeli optikai feszültségvizsgálat
a Tisza II. vízlépcső pillérjén. (IUTAM, Miskolc, 1971.)

Kutatómunka
Az elméleti mechanika korszerű eredményein alapuló gyakorlati méretezési módszerek

kidolgozása. Számítások folytak a különböző bemetszésekkel és nyílásokkal ellátott testek
gátlási tényezőinek meghatározására. A tengelyeket nemcsak számítással, hanem csavaró
igénybevételénél kísérletileg is vizsgáltuk.

A képlékeny testek vizsgálatához a törési munka kísérleti meghatározása területén folyó
kutatás újabb eredményekhez vezetett. A képlékeny test Iljusin—Lenszkij-féle elméletéhez
a vagi alakváltozási tartományban elvégzett kísérleti eredmények újabb adatokat szolgál-
tattak. !

A konstrukciósan anizotróp modellek vizsgálata során a réteges lemezek sajátérték szá-
mai és értékei sokrétegű síklemezek esetében a lemezszám függvényében tisztázást nyertek.
Ebből stabilitási feladatban a kritikus erők, lengéstani feladatban a sajátfrekvenciák
rendszere adódik. A merevített körhenger-héj ortotróp héjként való stabilitás vizsgálatának
szakirodalomban közölt módszereinek összehasonlító elemzése során stabilitás vizsgálati
eljárás került kidolgozásra.

Heterogén anyagpárok között létesített szilárd kapcsolatok esetében kiderült, hogy a
különböző anyagok érintkezési helyén úgynevezett határréteg alakult ki. Ennek a határ-
rétegnek mechanikai tulajdonságai nagyban befolyásolják a különböző anyagokból össze-
állított szerkezet szilárdsági viszonyait. A határréteg vizsgálatára kísérleti és elméleti mód-
szerek alakultak ki.

Nemlinearitás az optikai feszültségvizsgálatban. A hőre lágyúló műanyagok orientációs
állapotának vizsgálata során kiderült, hogy a kettős törést mutató műanyagok milyen pola-
rizációs optikai fáziseltérést mutatnak. A vizsgált műanyagok esetében ez a fáziseltérés
szoros kapcsolatban van a műanyag szilárdsági értékeivel. Osszefüggést sikerült megálla-
pítani a polarizációs optikai kép és a feldolgozás paraméterei között. Újabb hibabecslési
eredmények születtek az optikai feszültségvizsgálat pontosságának megítélése számára.

A rezgőrendszerek rezgéscsillapítása és optimalizálása. A téma keretében több, gépé-
szetben fontos lengéstani kérdés vizsgálatára nyílt lehetőség. A vizsgálatok a forgácsoló
megmunkálás, az elektronikus rázóasztal, rugalmas csapágyazás, a légrúgózás Lanchester
lengéscsökkentő vizsgálatára vonatkoztak.

Nemlineáris mechanikai vizsgálatok. A képlékeny hullám terjedésének kísérleti és elmé-
leti vizsgálata keretében a dinamikus képlékeny húzásra egy anyagtörvény javaslat ala-
kult ki, amely felhasználására kísérlet történt az ütéshullám fellépése esetén.

Hajótestek szilárdsági vizsgálata. Az elméleti és mérési részből álló vizsgálatok eredmé-
nyeinek felhasználásával alakult ki az 1000 tonnás uszály és a balatoni alumínium sze-
mélyszállító hajó végleges formája, az első tengerjáró hajók hajótere. Megbízó: MAHART.

A turbinák üzemeltetése során fellépett törések fizikai-mechanikai hátterének vizsgála-
tát végeztük el. Mivel az energiaipar a népgazdaság egyik legfontosabb iparága, a gépek
üzembiztos üzemeltetése létfontosságú. Megbízó: Gagarin Hőerőmű.

A hajdúszoboszlói földgázüzem csővezeték rendszerének mechanikai vizsgálatát végez-
tük el, hogy a mérések és számítások eredményeként javaslatot tegyünk a csővezeték-
rendszer rezgéseit csökkentő szerkezeti kialakítások tervezésére. A megbízásra a földgáz-
üzem rekonstrukciója alkalmából került sor. Megbízó: VEGYTERV.
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Mechanikus rúddaraboló szerszám működésének mechanikai vizsgálata. A munka az
OMFB kutatási célprogram gyűjtemény [1/6-os témájának részeként a daraboláskor lefolyó
képlékeny alakváltozás elemzése alapján irányelveket adtunk a készülék szerkezeti kivi-
telére. Megbízó: Gépipari Technológiai Intézet.

Az emberi test csontrendszerének mechanikai vizsgálata. A vizsgálat idült ízületi bán-
talmak okának felderítéséhez járult hozzá és segítséget nyújtott egy új operációs módszer
bevezetéséhez. Megbízó: Magyar Néphadsereg Központi Kórháza.

Mozgólépcsők rezgés mérése. A Metró négy állomásán üzemelő összes mozgólépcsői-
nek motor és reduktor tengelyein végeztünk rezgés-vizsgálatokat annak megállapítására,

"

hogy az üzemeltetés biztonsága érdekében hol szükséges a meghibásodást megelőző be-
avatkozás. Megbízó: METRÓ Vállalat.

TEXTILTECHNOLÓGIA ÉS KÖNNYŰIPARI TANSZÉK

Szakdolgozat
Baranyi Péter, Kóczy László: Korszerű varrástechnológiák és azok feltéte-

lei. — Bőr- és Cipőtechnika. (2) 1971. 59—60, és (3) 1971. 80—82. — Hurok-
öltés, láncöltés. — M. Textiltechnika. (5) 1971. 215—218.

Havas Ivánné: Die Verarbeitung von Glasföden auf Wirk- und Strickma-
schinen. — Wirkerei- und Strickerei-Technik. 1971. 79—92, 125—134.

Jederán Miklós: A szövőgépbeállítás hatása a lánc rúgóállandójára és a
beverési láncfeszültségre. — M. Textiltechnika. 23. (8—9) 1971. 385—389. —

— Gewebebildung bei abweichenden Fachteilspannungen. — Per. Pol. Mech.
Eng. 15. (3) 1971. 349—371. — Technologisches Einstellen des Webstuhls auf
Grund der Gewebe- und Gouarneigenschaften. — 18. Textilipari Műszaki
Konf. Bp. 1971. 16 p. (Klny.)

Kóczy László: Contrőle de Tirrégularité des filaments et des produits de
filature. — Association Nationale de la Recherche Technigue Conf. Paris,
1971. — Du contrőle de Tirrégularité desfils et filaments. — LIndustrie Tex-
tile. (8) 1971. 513—518. — Elektromos analóg modell-szerkezet nemfémes szer-
kezeti anyagok viszkó-elasztikus viselkedésének elemzésére. — BME Gépész-
mérnöki Karának Centenáriumi Tudományos Ülésszaka. Bp. 1971. 27—28.

Kóczy László, Havas Ivánné: PA filamentekből előállított lánchurkolt kel-
meszerkezetek kopásállóságának vizsgálata. — M. Textiltechnika. (1) 1971.

555—557.
Kóczy László, Merényi G.: Új magyar készülék a pamut szennyeződés- és

hibatartalmának meghatározására. — Pamutipar. (2) 1971. 1—23.
Fülöp I., Geleji F., Kóczy László: Polipropilén filamentek egyes gyártási

paramétereinek befolyása reológiai jellemzőire. — M. Textiltechnika. (12)
1971. 617—633.

Vékássy Alajos: Pribor dlja iszpitanij trikotazsa na usztalosztnoszt" i iznosz
ot isztiranja. — Teksztilnaja Promüslennoszt. (11) 1971.

Előadás
Havas Ivánné: Lánckötő technológiák. (TMTE, Bp. 1971.) — Szövésnélküli

technológiák. (Pamutfonóip. Váll. Bp. 1971.)
Jederán Miklós: Az újrendszerű szövőgépek maximális kihasználásának

technológiai feltételei. (MTkI, Bp. 1971.)
Kóczy László: Die Festigkeit der verschiedenen Gewebestrukturen. (Textil-

ipari Konferencia, Vilnius, 1971.)
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Vékássy Alajos: Instrumental determination of the wear characteristics of
knitwear. (IFKT, New York, 1971.) — Elasztikus kelmék vizsgálata gumimem-
brános repesztéssel. (Textilipari Konf. Vilniusz, 1971.)

Kutatómunka
Relaxált állapotú kötött-hurkolt kelmék alaki szerkezetének mechanikai elemzése. A ru-

galmas szálak minimális potenciális energiája elvének alkalmazásával a vetülék- és lánc-
rendszerű alapkelmék beállítási paramétereinek meghatározása.

;

Fonalból kialakított instabil rácsos szerkezet egyensúlyi állapotának elemzése. A kétlét-
rás láncrendszerű alapkötés repesztő igénybevétel hatására olyan rácsos szerkezetté ala-
kul, melynél az alkotó elemek elhelyezkedése a fonal súrlódási tényezőjétől függ. A téma
keretében meghatároztuk a rácsok elhelyezkedését és ennek alapján a repesztő nyomást.

Szálbundából készült termékek előállítására alkalmazott különböző szövedékgyártási tech-
nológiák elemzése. A kutatómunka a most elterjedő lapképző technológiák és az általuk
készített termékek tulajdonságai összefüggésének meghatározására irányult, azzal a. cél-
lal, hogy az egyes felhasználási igényeket legjobban kielégítő eljárások kiválasztásában,
illetve az alkalmazási területek kiszélesítésében segítséget nyújtson az országos fejlesztési
irányok kijelölésében. Megbízó: Könnyűipari Minisztérium.

Vlies gépsorok gyártástechnológiai jellemzőinek vizsgálata. A műbőrök hordozójának mi-
nősége fontos tényezője műbőrgyártásunk fejlesztésének. Sikeres vizsgálatokat végeztünk
részben a vliesek egyenlőtlenségének megszüntetése, részben a gyártási kapacitás és a
felhasznált energia-viszonyok megjavítása érdekében. Megbízó: Győri Pamutszövő és Mű-
bőrgyár.

Foglalkoztunk a PE. filament fonalak terjedelmesítésének kérdésével, illetve a terjedel-
mesítés optimális technológiájának kidolgozásával. E kutatómunka segítséget nyújtott az
optimális terjedelmesítési paraméterek megközelítéséhez, továbbá meghatározhatóvá tette
a különböző feltételek mellett terjedelmesített fonalból készült kelmék használati értéké-
nek felmérését. Megbízó: Magyar Viscosagyár.

VEGYIPARI GÉPEK ÉS MEZŐGAZDASÁGI IPAROK TANSZÉK

Szabadalom
Villányi Miklós, Tringer L., Neográdi D., Kiss F.: Datolyalé gyártási tech-

nológia. Magyar szab. 160. 762. — Hidraulikusan működő szorítószerkezet
mechanikusan rögzítve. Magyar szab. 159. 794.

Szakdolgozat
Burger János: Az áttörési görbe alakjának változása nem izoterm kö-

rülmények között. — M. Kémikusok Lapja. 26. 1971. 41—46.
Kovács István: A búza nagyfrekvenciás kezelésének malomipari hatása.

— Élelmiszer- és Vendéglátóipari Kongresszus. Bp. 1971. 237—242.
Szántay Balázs: ACHÉMA 70, üzemi technika. — M. Kémikusok Lapja.

26. (3—4) 1971. 177—184. — Vegyipari készülékek és gépek az 1970. évi
ACHEMA-n. — M.. Kémikusok Lapja. 26. (3—4) 1971. 152—153. — Vessels
for high pressures. — Chemical Age of India (Bombay). 22. (6) 1971. 361—
370.

Varga László: Üvegszállal erősített műanyagok rugalmas tulajdonságai.
— Műanyag és Gumi. (7) 1971. 210—215. — Üvegszál erősítésű tekercselt
műanyag készülékek membránfeszültségi állapota. — Műanyag és Gumi.
(11) 1971. 365—368.
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Előadás
Kovács István: A búza nagyfrekvenciás kezelésének hatásai. (GTE, Bp.

94.
Molnár Károly: Tányéros kolonnák valódi tálcaszámainak meghatározása

buborékos és szelepes tányérszerkezetek esetén. (MTkl, Bp. 1971.) — Fo-
lyadékkeveredés tányéros oszlopokban. (MKE, Bp. 1971.)

Puskás Kázmér: Üvegszállal erősített műanyagok kísérleti vizsgálata.
(MKE, Bp. 1971.)

Szántay Balázs: Hidegszilárdság. (MTkl, Bp. 1971.) — Kőolajipari beren-
dezések élettartama és szerkezeti anyaga közti összefüggés. (MTA—MKE,
Veszprém, 1971.) — The application of the physical chemistry of alloys to
the development of structural materials. (MTA—MKE, Veszprém, 1971.) —

Nyomástartó edények biztonságtechnikája. (NIM; Balatonszéplak, 1971.)
Szentgyörgyi Sándor: Felületi nedvesség száradásának időbeni lefolyása.

(ETE, Bp. 1971.)

lggyn László: Vegyipari készülékek korszerű méretezése. (MTkI, Bp.
1 i

Kutatómunka
Egyidejű hő- és anyagátadás elméleti és kisérleti vizsgálata porózus anyagban. A tan-

szék e téma vizsgálatához kísérleti berendezést fejlesztett ki, ahol mérni és regisztrálni
lehet kapilláris porózus anyagban a hőmérséklet eloszlását a hely- és az idő függvényé-
ben, valamint a .száradás sebességét az idő függvényében. Az általános transzportegyen-
letből levezetett megoldásokkal az említett berendezésen egyszerre mérni lehet szimul-
tán hő- és anyagátadásnál kapilláris porózus anyagokban fellépő fő és mellék transzport-
effektusok vezetési tényezőit.

Tálcahatásfok vizsgálata. A tanszék elméleti modell alapján kidolgozta a szelepes tányé-
rok keveredési viszonyainak vizsgálatára alkalmas kísérleti módszert. Megépítette a kísér-
leti berendezést, majd kísérleti úton megvizsgálta a keveredés mértékét folyadékfázisban.
Osszefüggést határozott meg a folyadékoldali turbulens diffúziós tényező számítására, Kí-
sérleti vizsgálatait kiterjesztette a tálcahatásfok és a tálca nyomásesésének tanulmányo-
zására. Kvalitatív kapcsolatokat állapított meg a szelepes tányéron létrejövő nyomásesés
és a tálcahatásfok között.

Forralási hőátadási tényező vizsgálata. A tanszék a folyadékok forrásának kísérleti vizs-
gálatára alkalmas mérőberendezést alakított ki. A készülékben szabad konvekció és kény-
szeráramoltatás is megvalósítható, nagy nyomástartományban.

Egyenletanalízissel kritériumos függvényegyenletet állított elő. Az egyenletben szereplő
hasonlósági kritériumok hatványkitevőit és az integrálási állandót a kísérleti mérési ered-
ményekből regresszióval állította elő. Számológépes feldolgozás során a kerekített regresz-
sziós együtthatókat is előállította és megvizsgálta a kísérleti eredményeknek a regressziós
egyenestől való eltéréseit.

Zománcozott vegyipari készülékek műveleti, szilárdsági és konstrukciós vizsgálata. A tan-
széken végzett kutatómunka a megbízó gyártmányainak és műszaki fejlesztési tervébe illesz-
kedő készülékeinek műveleti, szilárdsági és konstrukciós vizsgálatára terjedt ki. A meg-
bízásban foglalt komplex témakör mind népgazdasági, mind kutatási szempontból kiemel-
kedő jelentőségű.

A kísérleti munka eredményei alapján meghatározott kritériális egyenletekkel lehetővé
vált a berendezések gazdaságos műveleti méretezése és illesztése, valamint ezek alkalma-
zási területének kibővítése.

A szilárdsági vizsgálatok eredményeképpen a tanszék kidolgozott egy — a speciális ki-
alakítású készülékek járulékos feszültségeit is figyelembe vevő — méretezési eljárást, mely
lehetővé teszi a készülékek korszerű kialakítását, az optimális falvastagságok meghatáro-
zását. Megbízó: Lampart Zománcipari Vegyipari Gépgyár.

Aluminium szerkezeti anyagú, fekvőhengeres folyadéktartályok kialakítása és .szilárdsági
vizsgálata. Különböző kialakítású vegyipari készülékek, tartályok elméleti, szilárdsági vizs-

gálata mellett tanszékünkön több éves hagyománya van ezen készülékek nyúlásmérőbélye-
gekkel történő kísérleti vizsgálatának a készülék külső és belső nyomás alatti terében egy-
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aránt. A megbízás keretében aluminium szerkezeti anyagú készülékre dolgoztunk ki meg-felelő feszültségmérési módszereket. Az elméleti és kísérleti vizsgálatok eredményeinek fel-
használásával történt az 520 hl-es tartály kritikus szerkezeti részeinek kialakítása. A tartá-
lyok nagy szériában készültek, főleg a Borsodi Sörgyár részére. Megbízó: Kiskunfélegyházi
Vegyipari Gépgyár.

Szennyvíziszapok víztelenítése. A tanszék a városi szennyvíziszapok víztelenítését szűrési
művelettel oldotta meg.

A rothasztott szennyvíziszapot közvetlenül nem célszerű szétválasztásra vinni, mert a szű-
rőberendezések teljesítményeit a lebegő anyagrészecskék rendkívül csökkentik. Kondicionáló
anyagok adagolásával a szárazanyag kihozatal többszörösére emelhető.

A tanszék előkísérletekkel meghatározta a kondicionáló anyagok optimális mennyiségi
arányait és az optimális szűrési nyomásesést, majd félüzemi méretű készüléken végezte el
a vízteler ítési kísérleteket. Megbízó: Mélyépítési Tervező Vállalat.

VÍZGÉPEK TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Varga József: A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának cen-

tenáriumi emlékkönyve 1871—1971. (Szerk. Varga József, Kozmann Gy., Hé-
berger K., Kalmár 1., Bezák A.) Bp. Akad. ny. 1971. 214 p. (A Budapesti Múű-

szaki Egyetem Gépészmérnöki Karának Kiadványa) — A Budapesti Műszaki
Egyetem Gépészmérnöki Karának története. 9—60 p.

Szakdolgozat
Sebestyén Gyula, Stvrteczky Ferenc, Szabó Ákos, Verba A.: Investigations

of cavitation in pumps by direct and indirect methods. — Acta Techn. Acad.
Sci. Hung. 71. (3—4) 1971. 431—474.

Verba A., Szabó Ákos: Einfluss der Viskositát auf die Pumpenkennlinien.
— VDI Zeitschrift. 113. (14) 1971. 1090—1095.

Varga József: A gépipari technológia szerepe a tudományos technikai
forradalomban. — Gépgyártástechnológia. 11 (1) 1971.

Varga József, Sebestyén Gyula: Noise measuring as a complementary
and checking method for pump testing. (Additional material and discussion)
— JAHR Symp. Stockholm, 1970. Trans. Part 2. 1971. 217—225.

Varga József, Sebestyén Gyula, Shalnev, K. K., Bologa, M. K., Paukov,
Ju. N.: Correlation between hydromechanical and acoustical parameters of
cavitation. — IUTAM Symp. Leningrád, 1971. 1—12.

Előadás
Bognár Zoltán: A profilgörbe és a körülötte kialakuló áramlás közvetlen

kapcsolata. (IUTAM, Miskolc, 1971.)
Fűzy Olivér: Gittertheoretische Untersuchungen am Lehrstuhl für Wasser-

kraftmaschinen und Pumpen der Technischen Universitüt Budapest. (TU
Karlsruhe, 1971.) — Tranziens jelenségek csővezetékben. (Szlovák Műszaki
Főiskola, Pozsony, 1971.)

Halász Gábor: Mérési eredmények feldolgozása valószínűségszámítási
módszerekkel. (IUTAM, Miskolc, 1971.)

Kovács László: Calculation of pressure drop in vertical and horizontal
bends inserted in pneumatic conveying pipes. — Some similarity criteria of
pneumatic conveying. (British Hydromech. Res. Association. Cambridge,
1971.)
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Kullmann László: Vezérlőtolattyú és szervomotor együttes működésének
stabilitásvizsgálata. (BME Tud. Ülésszak. Bp. 1971.)

Sebestyén Gyula: A szivattyúk kavitációs üzemállapotainak meghatáro-
zása zajszintméréssel. (GTE, Bp. 1971.) — A zajvizsgálat mint a szivattyú-
vizsgálatok kiegészítő és ellenőrző módszere. — Beszámoló az IAHR 1970.
évi stockholmi konferenciájáról. (GTE, Miskolc, 1971.)

Sebestyén Gyula, Varga József: Adalékok a kavitációs áramlás sajátossá-
gainak feltárásához. (IUTAM, Miskolc, 1971.) — Correlation between hydro-

Ma and acoustical parameters of cavitation. (IUTAM, Leningrád,
1971. :

Varga József: A kavitáció kutatásban elért eredmények a 10 éves együtt-
működés során (SZUTA, Moszkva, 1971.) — Kavitationsforschungen am Lehr-
stuhl für Wasserkraftmaschinen und Pumpen der Technischen Universitüt
Budapest, (TU Karlsruhe, 1971.) — Az anyagok kavitációs erózióval szem-
beni ellenállása (MTA, Budapest. 1971.)

Vörös Lajosné: Keskeny radiális átömlésű járókerék számítása megkötött
kerékszélességnél. (BME tud. ülésszak. Bp. 1971.)

Kutatómunka
Ideálisnak feltételezett közeggel működő áramlástechnikai gépek vizsgálata. Szivattyúk

elméleti számításának továbbfejlesztése során a profil körüli áramlás meghatározása a
kontúron elhelyezett szingularitás-eloszlás segítségével új, elméletileg és gyakorlatilag
egyaránt jelentős módszerre vezetett, ami új irányt jelölt ki a térbeli probléma megoldása
számára is. A módszer lényege abban áll, hogy az alapfeladatban fellépő integrál-egyenlet
megoldása mindig felírható Fourier-sor alakjában, a gyakorlatban előforduló esetek túl-
nyomó részében véges számú tag is elegendő. A módszert tovább lehetett fejleszteni úgy,
hogy nemcsak profilokra, hanem végtelen síkrácsok esetére is alkalmazható legyen. A meg-
oldás itt is nélkülözhetővé teszi a számítógépek használatát.

Hajók propulziójával kapcsolatos kutatások. Vizsgálatokat végeztünk kéttörzsű hajók
stabilitásával kapcsolatban, s módszert dolgoztunk ki a stabilitás számítására, továbbá el-
járást dolgoztunk ki a hajócsavarszárny szerkesztésére az eddig használatos közelítési
módszerek helyett.

Kavitációs jelenségek elméleti és gyakorlati vizsgálata. A gépekben és berendezésekben
fellépő kavitációs roncsolás előzetes megítélhetőségének mind ez ideig megoldatlan prob-
lémáit vizsgáltuk. A Tanszéken az MTA Áramlástechnikai Tanszéki Munkaközösség kere-
tében kidolgozott zajvizsgálati módszer egyrészt lehetőséget ad az elzárt helyeken kelet-
kező kavitáció intenzitásának megállapítására, másrészt a zajszintgörbe karakterek tájé-
koztatnak a fellépő kavitációkról (hányféle kavitáció lép fel). Vizsgálatokat végeztünk
annak meghatározására, hogy a zajszintgörbe jelleg megfelel-e az erózió intenzitás-görbe
jellegnek. Megállapítottuk, hogy a görbék hasonlóak, s kölcsönös kapcsolatban állnak.

Ez a körülmény lehetővé teszi a fellépő kavitációnak az erózió relatív intenzitása szerinti
meghatározását.

A. szivattyúkkal kapcsolatos problémák. Az örvényszivattyúk által szállított folyadék visz-
kozitása befolyásának tisztázása területén értünk el jelentős eredményt. Megállapítottuk,
hogy az optimálistól eltérő üzemállapotokban is az na — áll. összefüggés. kapcsolja össze
az egymásnak megfelelő üzemállapotokat. Tisztáztuk továbbá a bevezetett teljesítmény
növekedésében a tárcsasúrlódáson kívüli más hatások befolyását is. Új módszert dolgoz-
tunk ki viszkózus folyadékkal működő szivattyúk karakterisztikáinak a vízzel mért jelleg-
görbéiből való leszármaztatására.

Csővezeték tranziensek digitális szimulációja, Számítógép programrendszert dolgoztunk
ki sorbakapcsolt csővezeték rendszerekben lejátszódó lengési jelenségek számítására.

A matematikai modell a valóságnak megfelelő áramlási viszonyokat veszi figyelembe. A

programrendszer alkalmas a csőszakaszokból, szivattyúkból, fojtószervekből, légüstökből stb.
felépített rendszerekben a stacionárius áramlás megzavarása esetén (pl. áramkimaradás)
előálló rugalmas instacionárius folyamatok számítására hideg és meleg folyadék esetén.
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Ilyenszerű program — tudomásunk szerint — még nincsen az országban.
Népgazdasági szempontból kiemelkedő jelentősége abban van, hogy több százmilliós

nagyságrendű építkezések (pl. Barátság csővezeték) tervezési variánsai közül a legmeg-
felelőbbet lehet kiválasztani, mivel a csővezetékrendszer épségét veszélyeztető tranziensek
viselkedését a számítógépen a vezeték megépítése nélkül előre meg lehet határozni. Meg-
bízó: MÉLYÉPTERV.

A Tatabánya XV/C vízakna szivattyútelepe és a külszíni víztávvezetékkel kapcsolatos vizs-
gálatok. Elvégeztük a szivattyútelep csővezetékének különböző kapcsolási állapotaira —
elektronikus számítógépre kidolgozott program segítségével — az áramkimaradást követő
nyomáslengés időbeli lefolyásának számítását.

A vizsgálatok során meghatároztuk a szívóvezetéki rendszerben a különböző üzemálla-
potokban keletkező — a szivattyúk kavitációs üzemállapotára nézve fontos útmutatást adó —

. nyomásértékek nagyságát,
Megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy nyitott nyomóoldali tolózárral indíthatók-e a

szivattyúk, továbbá, hogy érdemes-e a napszinten fogadómedencét építeni, valamint meg-határoztuk az egyes nyomóvezetékekre jutó folyadékmennyiség értékét.
Mindezek az eredmények fontos népgazdasági probléma megoldásához adnak útmuta-

tást, mert a szivattyútelepet és nyomóvezetékrendszerét fel kívánják használni a környező
települések vízellátására.

Radiális átömlésű örvénygép jellemzőinek meghatározására számítógép programot ké-
szítettünk. A feladat kidolgozása során a fizikai törvényszerűségnek matematikai megfo-
galmazására volt szükség. Az új tudományos eredmények mellett a számítógép programközvetlen gyakorlati jelentőségű, mert egy modern — a veszteségeket is figyelembe vevő —
lapátszerkesztési eljárás alapját adhatja. Ezen a réven, de önálló használatával is, mód
nyílik jobb hatásfokú gépek kialakítására és a gyártmányválaszték lényeges bővítésére.
Megbízó: Szellőző Művek. :

MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI
ÉS ANYAGSZERKEZETTANI INTÉZET

MECHANIKAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Artinger István, Kator Lajos, Romvári P.: Fémek technológiája. Szerk. Gil-

lemot László. Bp. Műszaki K. 1971. 400 p.

Jegyzet
Reé András, Szabadits Odön: Anyagszerkezettan. 1. (Főiskolai jegyzet.)

Bp. Műszaki K. 1971. 400 p.

Szakdolgozat
Artinger István: Some experimental methods for determining fracture

toughness of the steels. — 6. Hüttenmünnische Materialprüfer-Tagung. Ba-
latonszéplak, 1971. 280—285. — Die Wáaürmebehandlung und die Wirkung
der Schmutzelemente auf die , Bruchzühigkeit" der Gesenkstühle. — 2.
Konf. über Werkzeuge und Werkzeugmaterialien. Bd. 1. 1971. 227—232. —

Vozmozsnoszti opredelenija nekotorüh szovremennüh metodov ocenki vjaz-
koszti razrusenija dlja vübora stampovüh sztalej. — Per. Pol. Mech. Eng.
15. (3) 1971. 323—329.

Gillemot László: Az acél- és fémszerkezetek anyagainak várható fejlő-
dése. — Magyar Építőipar. 20. (6—7) 1971. 327—332. — Die Technologie der
Hochgeschwindigkeits-Umformung. — Osteuropa Naturwissenschaft und
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Technik. 15. (2) 1971. 103—118. — Mértezés és anyagvizsgálat. — Gép. 23.
1971. 328—332. 3— Pneumo-mechanikus alakítás. — Gépgyártástechnológia.
11. (1) 1971. 16—18. — Twenty years of the Research Institute for Non-Ferrous
Metals. — Proc. of the Research Inst. for Non-Ferrous Metals. Bp. 1971.
29—40.

Gillemot László, Sinay G., Vassel, K. R.: Experiments with high-speed
forming machines. — Proc. of the Research Inst. for Non-Ferrous Metals.
Bp. 1971. 359—364.

Kator Lajos: Investigation of the plastic strain and fracture of metals by
the method of the change of specific internal energy. — Per. Pol. Mech. Eng.
15. (3) 1971. 332—339. — Szakító próbatestek alakváltozásának vizsgálata a
fajlagos belső energiaváltozás alapján. — Bányászati és Kohászati Lapok.
Kohászat. 104. (9) 1971. 403—407.

Kator Lajos, Ginsztler János: Measuring accuracy of the released heat
determination in cylindrical tensile test pieces at the point of contraction. —
Per. Pol. Mech. Eng. 15. (1) 1971. 27—35.

Kator Lajos, Nyulász Pál: Metod opredelenija izmenenij energii, zapa-
szennoj metallami v processze plaszticseszkogo deformirovanija. — Prob-
lemű Procsnoszti. (1) 1971. 31—34.

Konkoly Tibor, GinsztleriJános: A radiográfia alkalmazása a hegesztett
szerkezetépítés területén. — Magyar Építőipar. 20. (6—7) 1971. 364—368. —

Az elektromos ívhegesztés félautomata és automata eljárásainak alkalma-
zási lehetősége az építőiparban. — Magyar Építőipar. 20. (6—7) 1971. 369—
373.

Berán L., Konkoly Tibor: Különböző karbontartalmú krómmal közepesen
ötvözött, sótürdőben nitridált szerkezeti acélok kifáradási tulajdonságai. —
3. Nemzetközi Hőkezelő Szimpózium. 2. köt. 1971. 233—241.

Előadás
Artinger István: A hőkezelés és a szennyező elemek hatása a nagysebes-

ségű alakításhoz is alkalmas süllyesztékacélok , törési szívósságára". (GTE—
OMBKE, Bp. 1971.) — Átolvasztások és hőkezelések hatása a nagyszilárd-
ságú süllyesztékacélok mechanikai tulajdonságaira. (BME, Bp. 1971.)

Bauer Ferenc: Hidegalakítással megnövelt szilárdságú acéllemezek pont-
hegeszthetősége. (BME, Bp. 1971.)

Czoboly Ernő: A femur és humerus fej ízületi porcának alakváltozásai
mechanikai behatásra. (MOT, Bp. 1971.) — Material toughness versus speci-
fic fracture work. (Internat. Conf. on Mech. Behaviour of Materials, Kyoto,
1971.)

Gillemot László: High energy rate forging. (SME, Philadelphia, 1971.) —

Képlékeny alakító szerszámok vizsgálata. (OMBKE, Bp. 1971.)
Gillemot László, Kalászi István: Előregyártó és forgácsoló technológiák

kölcsönhatása. (BME, Bp. 1971.) — A technológia fejlődése, különös tekin-
tettel Rejtő Sándor működésére. (BME, Bp. 1971.) — Some experiences of
high energy rate forging. (CIRP, Warszawa, 1971.)

Ginsztler János: Ciklikus hőmérsékletváltoztatással végzett kúszásvizsgá-
latok. (GTE—-OMBKE, Balatonszéplak, 1971.)

Havas István : Kisciklusú fárasztóvizsgálatok. (GTE, Bp. 1971.)
Karsai István: Fedőporos, automatikus ívhegesztéssel készült varratok öm-
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Ász ezyájtávÁt bemetszésérzékenysége, a varrathibák hatása. (GTE, Bp.
1971.

Konkoly Tibor: Röntgenvizsgálatok csőtávvezetékek körvarratain, különös
tekintettel a körsugárzó röntgenkészülékek (Rollix 160) alkalmazására. (Cai-
roi Műszaki Egyetem, 1971) — Radiográfiai vizsgálatokkal megállapított he-
gesztési hibák értékelése a heganyag ridegtörési hajlamának figyelembe-
vételével. (BME, Bp. 1971.) — A hegesztett varratfém fajlagos törési mun-
kával mért bemetszési szívóssága és javasolt számszerű figyelembevétele a
hegesztési hibák értékelésében. (IIW, Stockholm, 1971.)

Ziaja György: Alacsonyötvözésű acélok nagysebességű termomechanikus
alakítása. (BME, Bp. 1971.)

Kutatóámunka
Az anyagvizsgálat területén levezettük és igazoltuk a bemetszett próbatestekre vonatkozó

arányossági törvényt. Kísérletekkel sikerült igazolni annak a feltevésnek a helyességét, hogy
a bemetszett próbatestek gyökében a repedés akkor indul meg, ha az elnyelt faljagos
munka az anyagra jellemző állandó. Ennek alapján az elnyelt fajlagos munkából a törés-
mechanikában használt fajlagos felületi energiát ki lehetett számítani.

A képlékeny alakítás területén a nagysebességű alakítás szerszámanyagainak tovább-
fejlesztése folyt. A nagysebességű alakítás és a hőkezelés megfelelő kombinációjával (ter-
momechanikus alakítás) 200 kp/mm?-nél nagyobb szilárdságú, 500/, kontrakciójú kovácsolt
darabokatsikerült előállítani.

A hegesztés területén befejeződött a hidegen hengerelt ponthegesztett lemezek vizsgá-
lata, továbbá a COx ívhegesztés hegesztési paramétereinek a ridegtörésre gyakorolt befo-
lyásának vizsgálata.

Nyomástartó edények hegesztési varratainak minősítése. A vonatkozó nemzetközi szak-
irodalom és a tanszéki kutatások eredményei alapján bemutattuk az egyes varrathibák

és a varratok igénybevétele között eddig feltárt legfontosabb összefüggéseket és javas-
latot tettünk egy új értékelési rendszer bevezetésére. Ez az adott igénybevétel mellett fi-
gyelembe veszi az edény falvastagságát, a hiba térbeli elhelyezkedését és a varratfém törési
szívósságát is. Megbízó: Láng Gépgyár.

Timföldgyári berendezések feszültségkorróziója. A kutatás tárgya a hegesztési munka-
rend és a hegesztendő alapanyag kölcsönhatásának vizsgálata volt a feszültségkorróziós
hajlam szempontjából.

Ennek keretében összehasonlítottuk a hegesztett kötések feszültségkorróziós hajlamát és
a szerkezeti anyagok öregedési hajlamát.

Megállapítottuk, hogy a Si—Mn-al csillapított szerkezeti acélból készült és utólagosan
nem hőkezelt edényekre fokozott repedésérzékenység. jellemző. Javaslatot tettünk a célnak
megfelelő acéltípusra és a hegesztési technológiai paraméterekre. Megbízó: Almásfűzitői
Timföldgyár.

Gumirugós kerékpár-abroncsok CO, védőgázas felrakó-hegesztési technológiájának ki-
dolgozása. A kutatómunka során egy olyan COs védőgázas hegesztési technológiát dolgo-
zott ki a Tanszék, amellyel az elkopott kerékabroncsok feltöltése elvégezhető anélkül, hogy
a kerékpárok gumirugóit ki kellene szerelni. Ez az eljárás a gumirugókat nem károsítja,
és a felrakott réteg kopásállósága eléri a zsugorkötéses kerékpárok fedettívű felrakóhegesz-
téssel készített futófelületének megfelelő minőséget. Megbízó: BKV.

Egyengetőgörgők anyagminőségével és hőkezelési technológiájával kapcsolatos kutatás.
Német licenc alapján gyártott egyengetőgép görgőinek sorozatos törése miatt a felhasz-
nált anyag és technológia felülvizsgálata vált szükségessé.

A kutatómunka során vizsgáltuk az acél kikészítése, tisztasága, valamint az átedzhetőség és
a repedési hajlam kölcsönhatását. Meghatároztuk a javasolt acéltípusra vonatkozó auszte-
nitesítési hőmérsékleteket és a kívánt eredményt biztosító hőkezelési technológiát. Ez a tech-
nológia külön láng-, vagy indukciós hevítés és edzés nélkül is lehetővé teszi az előírt kéreg
elérését. Megbízó: Csepeli Egyedi Gépgyár.

Nagyszilárdságú betonacélok előállítása és hegeszthetősége. Korábbi vizsgálataink alap-
ján megállapítottuk, hogy a jelenleg használatos nagyszilárdságú magyar betonacélok meg-
felelő minőségű hegesztett kötések létesítésére nem alkalmasak.

A tárgyi munka során olyan hidegalakítási technológiát dolgoztunk ki, mellyel a kívánt
szilárdság biztosítható amellett, hogy lehetségessé vált ezen acélok kötéseinek ponthegesz-
téssel való elkészítése.
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Kidolgoztuk az erre az acélfajtára használható ponthegesztési technológia paramétereit
és munkarendjét. Megbízó: Beton- és Vasbetonipari Művek.

Ridegtörékenységi vizsgálatok alkalmazása aluminiumötvözetekre. A munka célja olyan
vizsgálati módszerek felkutatása volt, amelyek segítségével az alumíiniumötvözetek törése
elemezhető.

Szoros együttműködésben a FÉMKUT-tal 3 féle szilárdsági és fraktográfiai módszert adap-
táltunk, melyek mindegyike érzékenyen jelzi a . különféle anyagok törési sajátosságai kö-
zötti különbségeket még akkor is, ha a szokványos anyagvizsgálati jellemző mérőszámaik
csaknem azonosak. Megbízó: Fémipari Kutató Intézet.

VILLAMOSIPARI ANYAGTECHNOLÓGIA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Karsai Tibor: Erősáramú ipari technológia. Bp. Műszaki K. 1971. 536.

Szakdolgozat
Mucsy Endre, Laár T., Zakar M.: Reduction of fluctuations in the guality

of primary aluminium sheets produced from ingots with different crystal
structures. — Proc. of the Research Inst. for Non-Ferrous Metals. (9?) 1971.
339—344.

Prohászka János, Tóth István: Hrupkoszt magnitnüh materialov tipa al-
niko. — Metallovedenie. (2) 1971. 143—148.

Prohászka János: A közepes hőmérsékleten igénybe vett fémes szerkezeti
anyagok mechanikai tulajdonságainak várható fejlődése. — Műszaki Tu-
domány. 44. 1971. — A fémek mechanikai tulajdonságainak várható fejlő-
dése. — M. Fizikai Folyóirat. 19. (5) 1971.

Előadás
Karsai Tibor: Műszaki fejlesztés tervezése a gépiparban. (KGM, Bp. 1971.)

— Szerelés korszerűsítése. (KGM, Bp. 1971.)
Prohászka János: Fémek, illetve a szilárd testek technológiájának és ku-

tatásának legfontosabb problémája. — Fémes szerkezeti anyagok mechani-
kai tulajdonságainak várható fejlődése. (GTE, Győr, 1971.) — Nem köbös
fémek orientációjának meghatározása maratási idomok alapján. (GTE. Ba-
latonszéplak, 1971.)

Kutatómunka
A köbös és a hexagonális kristályszerkezetű fémek orientációmeghatározására olyan ma-

ratási idomok alakjának mérésén alapuló eljárást dolgoztunk ki, mely a röntgenmérésekkel
azonos pontosságú, de annál nagyságrendekkel gyorsabb. Így pl. egy polikrisztallin fémben
egy-egy krisztallit orientációjának a meghatározása kb. egy órát igényel. Ugyanezt a mérést
metallográfiai módszerünkkel az első meghatározásnál fél óra alatt, minden további e felü-
lethez tartozó krisztallitnál 5 perc alatt tudjuk elvégezni. A röntgenmérésnél a további mé-
rések az elsővel azonos időigényűek.

A dinamólemezek kivágásakor da vágott felületek közvetlen környezetében a képlékeny
alakváltozás hatására megváltoznak az anyag tulajdonságai. Így a lágymágneses jellemzők
a keménymágnesekre jellemző értékek felé tolódnak el. Metallográfiai és röntgen mérések-
kel megállapítottuk a különböző mágneses jellemzőkhöz tartozó , behatolási mélységet",
melyen belül a mágneses tulajdonságok romlása végbemegy a kivágás során. Így pl. ki-
mutattuk, hogy a vágott felületek közelében az irreverzibilis doménfalmozgás még 100 0e
térerősség hatására sem indul meg. Kísérleteink alapján indult meg az a további kutató-
munka, melynek célja, hogy a fenti jelenség okozta teljesítménycsökkenés gazdaságosan
kiküszöbölhető legyen. Megbízó: Egyesült Villamosgépgyár.
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Bizonyos vasalapú ötvözetekben a hőkezelés során végbemenő szerkezetváltozások 3—4

nagyságrenddel gyorsabban is végbemennek, mint a jelenleg szokásos hőkezelési eljárá-
sok közben. Ennek a megfigyelésnek technológiai hasznosíthatóságára dolgoztunk ki olyan
módszert, mely az eddiginél sokkal gyorsabban és kisebb költséggel teszi lehetővé az acél-
szalagok és huzalok hőkezelését. E munka során olyan szabadalmi bejelentést tettünk,
melyre a svéd TULWE cég saját költségére a következő 10 országban kért szabadalmi vé-
dettséget: USA, Japán, Franciaország, Svédország, Csehszlovákia, Szovjetunió, NDK, NSZK,
Anglia, Olaszország. Megbízó: Diósgyőri Gépgyár.

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

ÁBRÁZOLÓ MÉRTANI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Lelkes István, Ivánka L.: Szabadkézi rajz az ipari technikumok számára.

Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 182 p.
Petrich Géza: Ábrázoló geometriai példatár. Egyetemi segédkönyv. Bp.

Tankönyvkiadó, 1971. 180 p.

Előadás
Petrich Géza: Az egyetemi előadás a nevelés egyik jelentős színtere. (MEIL,

Moszkva, 1971.)

Kutatómunka
Az oktatás színvonalának emelését szolgáló oktatási eszközök tervezése, megvalósítása és

bevezetése az oktatási gyakorlatba. A hároméves kutatómunka keretében három oktatási
vizuális berendezés valósult meg és került alkalmazásra az oktatásban. Mindhárom beren-
dezéssel az oktatás szemléletességét közvetlen látási élményen keresztül fokozni lehet. Fény
és árnyék jelenség alkalmazásával a berendezések segítségével: 1. forgásfelületeknek fény-
felületekkel való metszése útján, különféle sík- és térgörbék, 2. az alakzat csuklós szerkezet-
tel történő közvetlen elmozdításával alakztok műszaki vetületei (alap-, homlokrajz), és 3.
beállítható különféle modellek alapján a perspektíva legfontosabb törvényei mutathatók be.
A vizuális berendezések didaktikai hatása jelentős és az oktatáson túl elmélyült konzultá-
ciókhoz kedvező feltételeket teremtenek.

A perspektív ábrázolás története. A kutatómunka keretében célul tűztük ki a matematika
történetéhez további adalékok gyűjtését a geometriai és a művészettörténeti szemlélet szin-
téziséből a perspektíva történetének újszerű feltárását. Példákkal alátámasztva megállapí-
tást nyert, hogy mind a művészettörténeti, mind az építészettörténeti szakirodalom sokszor
értetlenül vagy tévesen foglal állást a perspektíváról, továbbá a matematikatörténeti utalá-
sok — különösen hazai szakirodalmunkban — indokoltan korszerűsítésre és helyesbítésre
várnak. A feltárt és rendszerezett anyag nemcsak újabb tanulmányokhoz szolgál forrásul,
hanem további projektív geometriai történeti kutatások alapjait is biztosítja.

ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Nagy Pál: Műszaki lexikon. Bp. Akad. K. 1971. — Építéstechnológia tárgy-

kör szócikkei. — Építési gyakorlat kézikönyve. Bp. Műszaki K. 1971. — Kő-
művesmunka; Tetőfedés; Ács-állványozómunka; Szigetelés.

Lánczos Pál: Építőmérnöki irodalomkutatás. Szerk. Héberger Károly. Bp.
Tankönyvkiadó, 1971. — 7-8. fej. 116—122 p. 9—13. fej. 356—385. p.
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Jegyzet
Vajda Zoltán—Neuwirth Gábor: Építésszervezés. 1. Egyetemi jegyzet. Bp.

. Tankönyvkiadó, 1971. 231 p.

Szakdolgozat
Neuwirth Gábor: A BME tájékoztatója a középiskolai ifjúság számára. Bp.

BME Okt. Oszt. 1971. — Építészmérnöki Kar. 20—29 p. — A fiatal diplomások
helyzete a közlekedésépítés területén. Bp. KTE, 1971. 14 p.

Kürti István: Übereinstimmung der lebensdauer der Konstruktiónen und
der funktionellen Zeitgemüssheit von Wohnhüusern. — Per. Pol. Arch. 15.
(3—4) 1971. 195—219.

Turán Zsolt: Az építés tudományos irányításának módszerei. — Műszaki
Gazdasági Tájékoztató. 12. (6) 1971. 737—748.

Előadás
Neuwirth Gábor: A hálós tervezés új irányai. (ÉTE, Bp. 1971.)
Lánczos Pál: Híradástechnikai berendezések alkalmazása a korszerű ter-

melés-szervezés keretében. (MTkl, Bp. 1971.)
Turán Zsolt: Betonkeverési receptúra számítások. MHT, Bp. 1971.)

IPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI ÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

Szakdolgozat
Miskolczi József: Új elvek a raktározásban. — Műszaki Gazdasági Tájé-

koztató. (7) 1971. 23—25.

Előadás
Kuba Gellért: A száraz forróégövi napenergia adatok felhasználása épü-

letek hőterhelésének ellenőrzésére. (BME, Bp. 1971.) — Klíma és építészet.
(MTkI, Bp. 1971.) — Létesítmények építése, üzembehelyezése és üzemeltetése
a fejlődő országokban. (MTESZ, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Ipari üzemek mesterséges megvilágítása, különös tekintettel a felülvilágítás megválasz-

tására. A téma az ipari csarnokok megvilágítási rendszereivel foglalkozik. A tervezett kísér-

- mérések elvégzésére a laboratórium felépítésének elhúzódása miatt még nem kerül-
etett sor. ú

Magyarország ipari építészettörténete. A témával kapcsolatban feldolgozásra és részben
publikálásra került: a Ganz törzsgyár, öntöde, hajógyár, a Láng gépgyár, a Goldberger
gyár, a Csepel Vas- és Fémművek üzemeivel foglalkozó rész. A kutatás az épületek gyors
avulása és a rekonstrukciós tevékenység miatt kultúrtörténeti jelentőségű.

Mezőgazdasági üzemek építészete. A téma a korszerű agrotechnikára és üzemszervezési
elvekre alapozott épülettípusokra vonatkozik. Hasznosítására a gyakorlati tervezési felada-
tok megoldásánál adódik lehetőség. Feldolgozásra került a zöldség- és gyümölcstárolás
építményeivel foglalkozó szakterület, valamint a korszerű mezőgazdasági üzemek tömbőö-
sítésének kérdése.

A koncentrált ipartelepítés műszaki és gazdasági kérdései. A vizsgálat célja az újszerű
ipartelepítési koncepció elvének részletes feltárása, a hazai alkalmazás feltételeinek vizs-
gálata és a várható gazdasági eredmények elemzése. Eredményei segítséget nyújtanak az
ipartelepítés gyakorlati feladatainak korszerű megoldásaihoz.
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Tervezési munka
Dunaújvárosi Épületelemgyár rekonstrukció beruházási programterv és kiviteli terv építé-

szeti szaktervezése.
Salgótarjáni Siküveggyár, Zagyva III. rekonstrukció. Hutacsarnok és húzóépület beruhá-

zási programterv és kiviteli terv építészeti és tartószerkezeti szaktervezése.
Fővárosi Állat- és Növénykert vivárium beruházási programterv és kiviteli terv építészeti

szaktervezése.
Belker Szállítási Vállalat gépkocsi forgalmi telep beruházási programterv és kiviteli terv

építészeti szaktervezése.
Szövetkezeti Szállítási Vállalat gépkocsi forgalmi telep beruházási programterv és kivi-

teli terv építészeti szaktervezése.

KÖZÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

Jegyzet
Müller Ferenc: A tervezésautomatizálás elméleti alapjai. Bp. MTkI, 1971.

80 p.

Szakdolgozat
Breiter Artúr: Filmszínházak ágazati szabványa. Bp. MOTI, 1971. 87 p.
Farkasdy Zoltán: Kelenföldi lakótelep toronyházai. — M. Építőművészet.

(5) 1971. 118—122.
Müller Ferenc: Vorschlag für ein dynamisches Informationssystem. —

Transparent. (9) 1971. 8—16.
Török Ferenc: Művelődési otthonok ágazati szabványa. Bp. MOTI, 1971.

72 p.

Előadás
Breiter Artúr: Mozgássérültek közlekedésének építészeti problémái. (ÉTE,

Bp. 1971.)
Farkasdy Zoltán: Műemlékegyüttesben létesülő korszerű épületek terve-

zési problémái. (BME, Bp. 1971.)
Gádoros Lajos: Alkotó módszerek és korszerű építéstechnika. (BME, Bp.

1971.)
Kaszás Károly: Modern finn építészet. (BME, Bp. 1971.)
Krizka György: Ungarske arkitektur i sidste 100 aar. (Norges TH, Trod-

heim, 1971.)
Müller Ferenc: Integrierte Programm-systeme. (OBZ, Wien, 1971.)

Tervezési munka
Bölcsődék Országos Módszertani Intézete beruházási programja. Megbízó: BOMI.
Hotel Olympia (Normafa) 360 ágyas szálló kiviteli tervei és művezetése. Megbízó: TTI.
Kisvárda városközpont, tanulmányterv. Megbízó: Kisvárdai Tanács.
Marx tér rendezése. (Országos tervpályázat 3. díj.)
Miskolci szentpéterkapui kórház 400 ágyas gyermekosztály épülete kiviteli terve. Meg-bízó: TTI.

Szegedi könyvtár és levéltár. (Országos tervpályázat 3. díj.) Megbízó: ÉVM.
Pasaréti téri ABC áruház. Megbízó: Csemege Kereskedelmi Vállalat.
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LAKÓÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Reischl Antal: Műszaki fejlesztésünk 25 éve. Bp. OMKDK, 1971. — Az épí-

tészeti tervezés negyedszázada. 94—106. p. — Műszaki lexikon. 2. köt. Bp.
Akad. K. 1971. — Építészet tárgykörének szócikkei. — Variációs lehetőségek
keresése a panelos építésben. OMFB tanulmány. Bp. 1971. 58 p.

Szakdolgozat
Kathy Imre: Fotók a faluépítészetről. — M. Építőművészet. (3) 1971. 48—51.
Reischl Antal: A nagyváros és az emberséges méretek. — Budapest. 9.

(2) 1971.

Előadás
Bitó János: Japán építészete. (Iparművészeti Főiskola, Bp. 1971.)
Kapsza Miklós: Belvárosi üzletközpont. (ÉMC, Bp. 1971.)
Kathy Imre: Fejér megye új üdülőterületeinek higiénés problémái. (MHT,

Balatonfüred, 1971.)
Reischl Antal: A lakásépítés legújabb fejlődési irányai. (MTkI, Bp. 1971.)

— Lakások, lakóegyüttesek, változó igényekre. (BME, Bp. 1971.) — Schulung
und Freizeitgestaltung. (I.1I.1. Wien, 1971.)

Schmidt Béla: A lakás- és lakóháztervezés legújabb eredményei. (MTESZ,
Ceglácd, 1971.)

Kutatámunka
Magánlakás építés. A magánerő bevonásával folyó lakásépítés még ma is a teljes lakás-

építésünknek mintegy 609/,-át teszi ki. Ennek építészeti-műszaki-gazdasági fejlesztése azon-
ban lényegesen elmaradt. A kutatás ennek okait elemezte és a teendőket állította össze.
Külön foglalkozik a városi családiházak, valamint a társasházak problémáival és külön
részben a falusi családiház építéssel.

Javaslatai alapján folyik az országos propaganda a magánlakás építés építészeti-mű-
szaki-gazdasági fejlesztése terén.

Zebegényi 8 tantermes iskola. Zebegény üdülő jellege igényelte olyan újszerű iskola ki-
alakítását, amely nyáron a Dunakanyar művészei számára műtermek és kiállító terek cél-
jaira is hasznosítható. Zebegényben az új iskola oktatási célokon túl a lakosság kulturális
központjának szerepét is hivatott betölteni. Ezért az iskola a helyi képzőművészet, valamint
a sport számára is megfelelő terekkel rendelkezik.

A tervezési munka különlegessége, hogy a tanszék a kiviteli tervek készítésébe bevonta
azokat a hallgatókat, akik a programmal mint egyetemi tervezési feladattal már előzetesen
foglalkoztak. Megbízó: Zebegény Község Tanácsa.

Budapesti Nemzeti Szalon kialakításának tanulmányterve. Az Engels téren lebontásra
került Nemzeti Szalon épülete helyett Budapest két pontján kialakítandó új Nemzeti Szalon
épületének összehasonlító tanulmányterve, gazdaságossági számításokkal.

A tanulmánytervek célja volt építészeti, városrendezési, műszaki és gazdasági feltételeit
előzetesen vázlatterv szintű koncepciókkal felmérni az új Nemzeti Szalon beruházásához.
Megbízó: Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja.

Műteremlakások tanulmányterve. Az új lakótelepeken a házgyári technológiák felhaszná-
lásával kialakítható festő-grafikus-iparművész, valamint szobrászművész lakások és műter-
mek koncepcionális megoldása. Az építészeti terv javaslatok": nemcsak a műteremlakások
gazdaságos jó megoldását teszik lehetővé, hanem hozzájárulnak a lakóházak monotonsá-
gának, új lakótelepeink egyhangúságának feloldásához. Megbízó: Magyar Népköztársaság
Művészeti Alapja. :

2 szekciós 9 szintes panelszerkezetű lakóház tipustervei. Panelszerkezetű lakóházak to-
vábbfejlesztése — konkrét épületekkel — a Tanszéken évek óta e téren végzett elméleti és
gyakorlati tevékenysége. Megbízó: Békés megyei Beruházó Vállalat.
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FTC Stadion kiviteli tervei. 36 ezer nézőt befogadó, angol rendszerű, legkorszerűbb fut-
ball-stádion; előregyártott vasbeton lelátószerkezettel; rádió és színes tv adások számára
technikailag korszerűen felszerelve. A stadion összeépül a tanszék által tervezett és már
működő klub és öltöző épülettel. A stadion sarkán étterem és söröző, alatta borozó pince-
helyiségek nyernek kialakítást. A legkorszerűbb hazai sportlétesítmény lesz. Megbízó: FTC.

RAJZI ÉS FORMAISMERETI TANSZÉK

Szakdolgozat
Nemcsics Antal: Színpreferencia indexértékek szerepe a színdinamikai

színsor kialakításában. — Fény és szín az ember életében konferencia elő-
adásai. 1. köt. Bp. 1971. 177—184. — Színpreferencia kísérletek eredményei-
nek felhasználása utcák és terek színezésénél. — Fény és szín az ember
életében konferencia előadásai. 1. köt. Bp. 1971. 238—246.

Előadás
Máriási Iván: Breughel. (BME, Bp. 1971.) — Egry. (BME, Bp. 1971.) — A

látás művészete. (BME, Bp. 1971.)
Szincsák József: Északi kikötővárosok. (ÉMK, Bp. 1971.)

SZILÁRDSÁGTANI ÉS TARTÓSZERKEZETI TANSZÉK

Szakdolgozat
Salát Géza: Statikailag határozott térbeli rácsostartó számításáról. —

M. Építőipar. 20. (5) 1971. — Térbeli erőrendszer egyensúlyozása hat adott
hatásvonalú koncentrált erővel. — Építés, Építészettudomány. 3. (1) 1971.
141—148.

Előadás
Deák György: Tartószerkezetek tervezése az ismert alakváltozás elve alap-

ján. (BME, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Kábelszerkezetek alkalmazása tipizált ipari csarnokok lefedésére. A tanulmány első ré-

szében a húzott szerkezetek fejlődésének áttekintésével, osztályozásával a fejlődés vonalát
kívánja bemutatni, mely a vizsgált szerkezeti elv mai, új szakaszához vezetett. E szakasz
jellemzője a húzott szerkezetek széles -körű alkalmazásának lehetősége.

A második részben a kábelszerkezetű épületek elemzésével kívánja a szerkezetek alkal-
mazásának speciális szerkezettervezési jellemzőit meghatározni.

Az összeállítás alapján megállapítható, hogy a húzott (kábel) szerkezetek már megbíz-
ható eredményekkel és nagy fejlődési lehetőségekkel rendelkeznek. Ennek alapján a .ha-
zánkban kialakuló könnyűszerkezetes építési program keretében kutatásuk és a jelenlegi-
nél szélesebb alkalmazásuk javasolható.

A részletesen ismertetett javaslataink alapján a fokozatos fejlesztést tartanánk célszerű-
nek. Így az első időszakban a hagyományos szerkezetekhez közelebb álló vonalszerű húzott
elemek (felfüggesztett tetőszerkezetek) és síkszerű húzott elemek (kábelrácsostartók) alkal-
mazását javasoljuk. Megbízó: Típustervező Intézet.

Hajlított vasbetonszerkezetek utólagos vizsgálata az alakváltozások mérése alapján. A
tanulmány kísérleti adatok elemzése és számítások alapján kimutatta, hogy a vasbeton-
szerkezetek alakváltozásának a II. feszültségi állapot alapján való számítása lehetőséget
nyújt a próbaterhelések adataiból következtetések levonására az acélbetétek helyére és
mennyiségére, a beton szilárdságára, a tartó megtámasztási viszonyaira és mindezek alap-
ján a tartó teherbírására. Megbízó: ÉVM.
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VÁROSÉPÍTÉSI TANSZÉK

Szakdolgozat
Deák Sándor: Lo sviluppo urbanistico del Ungheria negli ultimi cento

anni. — L Urbanistica nella Mitteleuropa. 1971. 119—125.
Faragó Kálmán: A városépítés és az építési technika kölcsönhatásai. —

M. Tudomány. (7—8) 1971. — Reconsideration of the residential unit concept
and the principal ways of its use. — Per. Pol. Arch. 15. (3—4) 1971. 183—194.

Meggyesi Tamás: Urbanisztika és rendszerelmélet. — Demográfia. (1—2)
1971.

Perényi Imre: A környezetvédelem városrendezési eszközei. — Városépítés.
(2) 1971. — Development of centre systems for towns and conurbations. —
Per. Pol. Arch. 15. (3—4) 1971. 161—181. — A környezet-átalakítás városépí-
tési feltételei. — MTA Biológiai Oszt. Közleményei. 14. 1971.)

Előadás
Deák Sándor: Az elmúlt negyedszázad magyarországi urbanizációs fej-

lesztésének néhány tanulsága. (BME, Bp. 1971.) — Problemi vengerszkogo
gradosztroitel:sztva poszlednego dvadszatipjatiletia. (MISZI, Moszkva, 1971.)

— Új és régi a városépítésben. (MUT, Bp. 1971.) — Városépítés az Egyesült
Államokban, és annak hazai tanulságai. (MÉSZ, Bp. 1971.)

Faragó Kálmán: Városépítés és építési technika. (MTA, Bp. 1971.)
Ihrig Dénes: Városépítési oktatás a Budapesti Műszaki Egyetemen. (In-

stitutul de Architectura , lon Mincu", Bucuresti, 1971.)
Laboda Zsigmond: Karcag történelmi kialakulása és fejlesztése. (Városi

Tanács, Karcag, 1971.)
Perényi Imre: Az urbanizáció időszerű kérdései. (MÉSZ, Bp. 1971.) — Az

oktató-nevelő munka időszerű kérdései. (Európai Rektor-Konferencia, Kop-
penhága, 1971.)

Kutatómunka
A magyar ipar fejlődésének területi települési vonatkozásai a második világháborúig. A

magyar ipar fejlődésének területi vetületét a tanulmány három időszakra bontva mutatja
be. Az első a gyáripar nagyobb arányú kibontakozását megelőző korszak, a második 1870-
től 1914-ig, a harmadik 1919-től 1939-ig tart. Az egyes időszakokat tárgyaló fejezetek két
részből állnak: a gyáripari fejlődés általános jellemzése és a gyáripar területi eloszlása.
Ez utóbbinak a bemutatása külön-külön történik az Alföldre, a Dunántúlra, az ország északi
részére, valamint Budapest és környékére.

Tervezési munka a

Békéscsaba, Tanácsköztársaság útja és Bartók Béla út közötti terület beépítési terve.
Budapest, XIX. kerület, Kispest városrészközpont részletes rendezési terve.

ÉPÍTÉSZETTÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI INTÉZET
Tan- és szakkönyv

B. Szücs Margit: Lányok Évkönyve 72. BA. Magvető, 1971. — L. B. Alberti.
51—54. p.

Bonta János: Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Kar: 1963—1970.
(Ezüstkönyv). Bp. Tankönyvkiadó, 1971. — Az Építészmérnöki Kar oktató-ne-
velő munkája. 8—12 p.
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Major Máté: Amerigo Tot: Bp. Corvina, 1971. 40 p. 48 t.
Cs. Tompos Erzsébet, Zádor Mihály, Sódor Alajos: Építészettörténet. Kö-

zépkor. Egyetemi tankönyv. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 651 p.

Szakdolgozat
Bonta János: A városépítés és az építési technika kölcsönhatásai. Kor-

referátum. — M. Urbanisztikai Társaság Tájékoztatója. (2) 1971. 61—79.
Istvánfi Gyula: Relations between the development of space and mass

art in the architecture of ancient Egypt. — Per. Pol. Arch. 15. (1—2) 1971.
41-55.

Major Máté: A szintézis kérdése ma. — Forrás. 3. (5) 1971. 73-—75. —

nSzabad alaprajz — szabad homlokzat". — Valóság. 14. (10) 1971. 12—15.
— Theory and practice in architecture. — The New Hungarian GCuarterly.
(42) 1971. 85—90 p. 6 t.

Sódor Alajos: A magyar zenei élet központja, a Zeneművészeti Főiskola
épülete. — Terézváros. 15. (1) 1971. 6-7. — Kodály-Körönd. — Terézváros.
15. (3) 1971. 6—7.

Szentkirályi Zoltán: Catégories historiguen de Vart de Vespace. — Per.
Pol. Arch. 15. (1—2) 1971. 81—143.

Vámossy Ferenc: Belsőépítész kiállítás, belsőépítész hivatás. — Magyar
Építőművészet. (4) 1971. 58—63. — Mai szovjet építészet. — Magyar Építő-
művészet. (1) 1971. 57—59. :

Foramitti, H., Zádor Mihály: Beszélgetés a műemlékvédelem és a foto-
grammetria kapcsolatáról. — Műemlékvédelem. 15. (4) 1971. 222—225.

Előadás
Hajnóczi Gyula: A művészetelmélet nagyjai. (MTkI, Bp. 1971.) — Korszerű

számítástechnikai módszerek alkalmazása az egyiptológiában. (MÉT, Bp.
1971.)

Major Máté: A Bauhaus útja Magyarországon. (TIT, Veszprém, 1971.) —

A százéves Építész Kar tanárai. (BME, Bp. 1971.) — Breuer Marcel. (TIT,
Bp. 1971.) Építészet — művészet. (TIT, Bp. 1971.)

Sódor Alajos: Ledoux és a francia forradalom építészeinek európai ha-
tása. (MTkl, Bp. 1971.)

Zádor Mihály: Az építészetelmélet nagyjai. (MTkI, Bp. 1971.)
Istvánfi Gyula: Az építészetelmélet nagyjai. Giedion. (MTkI, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Tartós homlokzati, felületképzési, felületvédelmi és tisztítási eljárás kidolgozása. A téma-

tanulmány a hidrofób védőbevonatokkal történő felületvédelem kérdését elemezte. Meg-
állapítja a különböző felületek korróziós okait és ezek elkerülésének módjait víztaszító, lég-
zőképes, színtelen védőbevonatokkal. Ismerteti a külföldi és hazai lehetőségeket és össze-
hasonlító vizsgálat után javaslatot tesz egyesek hazai alkalmazására. A munkában részt
vettek társtanszékek munkatársai is.

Meglevő épületek utólagos, falbontás nélküli szigetelése és nedvességmentesítése. Ha-
zánkban népgazdasági és városképi szempontból igen jelentős a kb. 300 000 nedves épület
utólagos, korszerű (tehát falbontást nem igénylő) szigetelésének kérdése. Az elkészült téma-
tanulmány értékelte a megoldások lehetőségeit és eddigi gyakorlatát, kidolgozta a meg-
oldás elvi normáit és javaslatot tett egy — az MTA Szervetlen Kémiai Kutató Csoportjával
együttesen — szabadalmi jelleggel kidolgozott, új vegyi alapelveken működő szigetelés be-
vezetésére, ismertetve az ezzel kapcsolatos eddigi eredményeket. További megbízás alap-
ján megkezdődött az eljárás félüzemi kísérleti alkalmazása. Megbízó: ÉMI.
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Tervezési munka
Szentgotthárd, művelődési ház engedélyezési terve. Megbízó: Szentgotthárd Nagyköz-

ségi Közös Tanács.
Kecskemét, Katona József Múzeum bővítése, 4000 Im?-es 5 szintes kiállítócsarnok kiviteli

terve.

ÉPÜLETEK SZERKEZETEI ÉS BERENDEZÉSEI INTÉZET

ÉPÜLETGÉPÉSZETI TANSZÉK II.

Tan- és szakkönyv
Zöld András, Macskásy Á.: Központi fűtések. 1. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.

— A 6. fejezet társszerzője.

Szakdolgozat
Majoros András: Ásványi szigetelésű kábelek. — Épületgépészet. (6) 1971.

285—290.
Zöld András: Berechnung des Würmegleichgewichtes von Rüumen. —

Heizung, Lüftung, Haustechnik. 22. (10) 1971. 319—323. — Csillapítási té-
nyező, vagy hőcsillapítás? — Épületgépészet. 20. (1) 1971. 35—36. — Einige
Bemerkungen zum Anheizzuschlagfaktor. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. (2)
1971. 227—234. — Néhány megjegyzés faépületek hőtechnikai védelméről.
— Faipar. 21. (6) 1971. 179—182. — Untersuchungen des Himmelsrichtungs-
zuschlages. — Heizung, Lüftung, Haustechnik. 22. (8) 1971. 265—268.

Macskásy Árpád, Zöld András: Beitrag zu den Entwurfsfragen der Hei-
zungs-, und Lüftungsanlagen von Stahlbauten. — Per. Pol. Mech. Eng. 15.
(2) 1971. 149—181.

Előadás
Nagy Lajos: Hőszivattyúval kialakított együttes üzemű uszoda-jégpálya.

(ÉTE, Bp. 1971.) — Korszerű palántanevelő telepek épületgépészete. (MTkl,
Bp. 1971.) — Thermálvizű fürdőkomplexumok üzeme hőszivattyúval. (ÉTE, Bp.
1971.)

Kutatómunka
Hőszivattyús rendszer kialakítása a csillaghegyi strandfürdő területén. A tanszék az előző

években kutatási munkát végzett termálvíz hőszivattyús alkalmazására. A jelen tanulmány
az előzőekben kapott eredmények alapján, rögzített víz- és felhasználási paraméterek segít-
ségével, a tényleges megvalósítás feltételeivel foglalkozik. Megbízó: Országos Vízügyi Hiva-
tal és Fővárosi Fürdőigazgatóság.

Tiszai Vegyi Kombinát polietiléngyárának légtechnikai szakértése. A nagy jelentőségű
új üzem, amelynek tervezésekor a szükséges adatok csak részben álltak rendelkezésre, nagy
teljesítményű szellőző berendezésekkel épült. Ezen berendezések üzemközbeni megfelelő-
ségét vizsgálta a tanszék kiterjedt méréssorozattal és az eredményeket feldolgozó szak-
véleménnyel. Megbízó: Petrolkémia Beruházási Vállalat.

Fürdővizek vízforgató berendezéseinek gazdaságos és korszerű kialakítása. Közfürdők
vízháztartásának gazdaságos voltát jelentősen befolyásolják a külföldön általánosan al-
kalmazott vízforgató berendezések. Ezek hazai elterjesztésének gazdasági és műszaki vo-
natkozásait vizsgálja a tanulmány. Megbízó: Országos Vízügyi Hivatal.

KB-120 jelű klímablokk szakértés a Szovjetunió részére. Nagysorozatban szállításra ke-
rülő klímaberendezés optimális műszaki paramétereinek és automatika rendszerének rög-
zítésére készült. Megbízó: Szellőzőművek.
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Tervezési munka
Acélvázas könnyűszerkezetű, betonburkoló táblás lakóházak épületgépészeti tervezése

(ORVEN-Brescia, Olaszország).
Szentendrei könnyűszerkezetű bevásárlóközpont épületgépészeti szaktervezése. [(Terve-

zésfejlesztési és Típustervező Intézet.)
Fürdővízforgató agregát prototípus tervezése. (Vízgépészeti Vállalat.)

Csepel-Szigetcsúcson épülő gépkocsi forgalmi telepek épületgépészeti tervezése. (Út-
Vasúttervező Vállalat.)

Sporthajóépítő Vállalat műanyaghajó üzemének légtechnikai tervezése. (Sportlétesítmé-
nyek Vállalat.)

ÉPÜLETSZERKEZETI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Messinger Géza, Scharle P.: Épületek szakipari munkái. Bp. Műszaki K.

1971. — 8. fej. 130—188 p. Messinger Géza munkája.

Szakdolgozat
Ottmár Béla, Petró Bálint: Einige Probleme der Anwendung der Leicht-

bauweise in Ungarn. Per. Pol. Arch. 15. 1971. 221—245.
Párkányi Mihály: Nem tektonikus szerkezetek. 1—2. r. — Építés-- és Épí-

tészettudomány. (1—2) 1971. 75—102, 371—380.

Kutatómunka
Könnyűszerkezetes épületek épületfizikai szemléletű tervezési metodikája. A kutatók ered-

ményesen használták fel és fejlesztették tovább a tárgykörrel kapcsolatos kutatási eredmé-
nyeket. A kutatást a komplex szemlélet jellemzi, mert az építészeti, a funkcionális, a szer-
kezeti, az épületgépészeti és az építésiparosítási szempontok mellett az épületfizikai köve-
telményeket is figyelembe veszi. — Eredményei a tervezésben és a műszaki előírásokban
hasznosíthatók, a könnyűszerkezetes építési móddal kapcsolatos országos program meg-
valósítását is elősegítik.

A nem-tektonikus szerkezetek kutatása nemzetközi érdeklődést keltett (az UNIDO és az
UNO támogatását élvezi). Elméleti vonatkozásban a , Guttenberg-elvű" építés alapelvei-
nek és a , vakgyártás" technológiai elméletének kidolgozását tartalmazza. Megbízó: Beton-
és Vasbetonipari Művek.

Könnyű külső térelhatároló falszerkezetek optimalizálása. A kutatás célja az új szerke-
zettervezési szemlélet kialakítása, a műszaki és gazdasági jellemzők együttes és egyidejű
figyelembevételével az optimális megoldások tartományának megkeresésére. Két eljárás
került kidolgozásra (a ,, primer funkció" és az ún. , komplex szemlélet" alapján). E kutató-
munka felhasználása mind a szerkezettervezés, mind az építészeti tervezés területén indo-
kolt. Megbízó: Könnyűszerkezetes Programiroda.

Dekor-vulkánhab felhasználási területének vizsgálata. A kutatás célja az új építőanyag mű-
szakilag helyes és célszerű alkalmazhatósági feltételeinek tisztázása, A kutatás részben labo-
ratóriumi vizsgálatok elvégzése, részben elméleti megfontolások alapján az épületszerkezeti
és épületfizikai tényezők együttes figyelembevételével folyt. Megbízó: Könnyűszerkezetes
"Programiroda.

Könnyűszerkezetes modulkoordináció. A kutatás a méretmegválasztások elméletével (az
ún. szőnyegelv és az ún. méretkombinációs elv segítségével), és a méretek összefüggésé-
nek (modulkoordináció) kérdésével, továbbá a mérettűrések és a mérethibák összegező-
désének valószínűségével foglalkozik. Elméleti megfontolások alapján szerkezettervezési ja-
vaslat készült. Megbízó: Könnyűszerkezetes Programiroda.

Épületszerkezetek fizikai tulajdonságainak meghatározása. E téma keretén belül készült el
a ,  Határolószerkezetekben a páradiffúzió vizsgálata változó feltételek esetén" című elmé-
leti és mérési munka. E tanulmány jelentős segítséget nyújt a , tervező" épületfizikai
szemléletének kialakításához, az ezzel kapcsolatos számítási és szerkesztési módszerek el-
sajátításához.
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Tervezési munka
Mechanikai és betontechnológiai laboratórium a szentendrei ÉTI telepen. A feladat érde-

kessége és újszerűsége az, hogy a törőcsarnokban a szigorú épületfizikai feltételek biztosí-
tásával £1"C változást feltételezve, de klimatizálás nélkül egy kb. 10000 Im?-es vizs-
gálóteret kellett létrehozni korszerű, iparosítható építési eljárással. A szerkezetek vizsgála-
tára szolgáló ún. törőlemez tervezésekor a rendkívül nagy igénybevétel (140 t/fm), a beren-
dezések elhelyezésekor jelentkező szigorú mérettűrési előírások (£ 2 mm) betartása adta
a feladat nehézségét. Megbízó: ÉTI.

ÉPFU üdülő, Révfülöp. Révfülöpön a Balaton partján épülő 3 emeletes, előregyártott vb.
vázszerkezetű, téli-nyári üzemelésű 100 fős vállalati üdülő. Megbízó: Építőipari Szállítási

Vállalat.
Könnyűszerkezetes modulrendszerű, szellőzött árnyékolt többcélú, többszintes tervcsalád.

A kidolgozott rendszer alapján prototípus épület, majd Zamárdin, Pasaréten, Rákospalotán
ABC Áruház készült. Megbízó: Fémmunkás Vállalat.

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR
ALKALMAZOTT KÉMIA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
;

Liptaoy György (szerk.): Atlas of thermoanalytical curves. Heyden and
Son, Akad. K. 1971. 116 p.

Szabadalom
Porubszky Iván, Rády György, Rédey László: Eljárás és lemarószer, lakk és

kittréteg eltávolítására fémfelületekről. Magyar szab. 159.268 (BME szolg.
szab.)

Szakdolgozat
Hegedűs Dezső, Noszticzius Z., Erdey L.: Nyomnyi mennyiségű réz megha-

tározása lumineszcens cink-szulfidban neutronaktivációs analízissel. — M.
Kémikusok Lapja, 26. 1971. 344—347.

Damokos T., Juhász Endre: Universal coulometric apparatus. — Hun-
garian Heavy Industries. 21. 1971. 17—21.

Kása Imre, Hornyákl, Kőrösi J.: Investigation of salicylaldithocarbazinic
acid esters and their zinc complexes. Spectrofluorimetric method for the de-
termination of zinc. — Proc. 2. Conf. on Appl. Phys. Chem. 1. 1971. 45—53.

Kása Imre, Porubszky Iván, Kiss L.: Preparation and study of CaSO, : Mn
suitable for dosimetry. — Acta Chim. Hung. 68. 1971. 11—19.

Kása Imre, Róka O., Kiss L.: Mangánnal aktivált kalciumszulfát előállí-
tása és dozimetriai alkalmazásának vizsgálata. — M. Kémiai Folyóirat. 77.
1971. 126—133.

Fazekas S., Székessy-Hermann V., Kása Imre, Hornyák I.: Heterogéneity
of myosin and spectrofluorometric investigation of its chromatographic frac-
tions. — Acta Agronomia Hung. 20. 1971. 271—283.

Liptay György, Burger K.: Die thermische Untersuchung von Mf(Pikolin) a-
Xs-Komplexen. — Proc. of the 3. Conference on Coordination Chemistry,
Bratislava- Smolenice. 1971. 207—213. :

Liptay György, Burger K., Mocsári-Fülöp É., Porubszky Iván: Fémkomp-
lexek termikus vizsgálata. 3. Piridin-halogenid (pszeudohalogenid) vegyes
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komplexek termikus bomlásának és bomlástermékeinek vizsgálata. — M.
Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 84—90.

Berényi M., Liptay György: The use of thermal analysis in medical science
with special reference to nephrolits. — J. of the Thermal Anal. 3. 1971.
437—443.

Burger K., Liptay György, Korecz L., Király I., Papp Molnár E.: Fémkomp-
lexek termikus vizsgálata. 4. A vas-piridin vegyes komplexek és termikus
bomlástermékeinek Mössbauer vizsgálata. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971.
90—94.

Menyhárt M., Liptay György, Domsa K.: Xilol-izomerek szétválasztására
alkalmas komplexek és a képződő kelátok termikus vizsgálata. — M. Ké-
mikusok Lapja. 26. 1971. 523—527.

Temesvári I., Liptay György, Pungor E.: Determination of maleic acid and
fumaric acid in the presence of each other by thermal analysis. — J. of
the Thermal Anal. 3. 1971. 293—295.

Tarjányi S., Liptay György, Iglódy M.: Study on the solid-solid interaction
between sulfamethoxazole and lactose by thermal analytical method and
accelerated storage tests. — — Proc. 2. Conference on Applied Phys. Chem.
Bp. 1. 1971. 271—278.

Porubszky Iván, Ligethy L., Liptay György: Thermoanalytische Untersu-
chung von mit Silikonkautschuk isolierten Drüahten. — Gummi Asbest Kunst-
stoffe. 1971. 101—104.

Porubszky Iván, Rédey László, Nagy Ferenc: Herstellung von Heptame-
thylenimin durch katodische Reduktion. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971.
93—98.

Dobozy O., Porubszky Iván: Tapadásjavító szerek kémiája és hatásmecha-
nizmusa. — M. Kémikusok Lapja. 11. 1971. 571.

Előadás
Liptay György: Derivatográfia. (MÉTE, Kecskemét, 1971.)
Porubszky Iván, Szebényi Imréné, Gagyi-Pálffy Edit: Tensammetric investi-

gation of various industrial cation-active tensydes. (MKE, Bp. 1971.)
Porubszky Iván, Németh Á., Liptay György: Átmeneti fémpiridin pszeudo-

halogenid vegyes komplexek termikus tulajdonságainak vizsgálata. (6.
Komplexkémiai Kollokvium, Eger, 1971.) — Untersuchung der thermischen
Eigenschaften von Übergangsmetall-Mischkomplexen. (3. Internat. Conf. on
Thermal Analysis, Davos, 1971.)

Porubszky Iván, Nemeshegyi Gábor: A DSC módszer alkalmazása hete-
rogén katalitikus folyamatok vizsgálatára. (BME, Bp. 1971.)

Szendy K., Rédey László: Helyzetkép a közvetlen villamosenergia termelő
eljárásokról. (MTA, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Folyadék- és gázfázisú heterogén katalitikus oxidációs reakciók kinetikai vizsgálata. Me-

tanol gázfázisú oxidációját vizsgáltuk hopkalit katalizátoron. A kinetikai vizsgálatra új
módszert dolgoztunk ki. Meghatároztuk a metanol oxidációjának kinetikai rendjét és akti-
válási energiáját.

Elektródfolyamatok vizsgálata. Különféle aluminium ötvözetek lúgban történő kémiai és
elektrokémiai oldódásának tanulmányozásával aluminium-anódú galvánelem céljára alkal-
mas fém-elektrolit párt kísérleteztünk ki. E kombinációban a fém kedvező anódtulajdon-
ságai ellenére a korrózió sebessége kicsi.
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Kidolgoztuk a gyógyszeripar szempontjából fontos heptametilén-imin előállításának elekt-
rokémiai módszerét. Az önantolaktám-O-metiléter katódos redukciója végrehajtható a za-
varó hidrolízises folyamatok visszaszorításával.

Termikus reakciók vizsgálata. Folytattuk az átmeneti fém piridin vegyes komplexek szer-
kezetének vizsgálatát. A termoanalitikai módszert másféle vizsgálatokkal is kiegészítettük.
Néhány gyakorlati szempontból fontos anyag termikus viselkedését tanulmányoztuk: szige-
telőanyagként használt polietilén öregedési folyamatainak vizsgálata. Megbízó: Villamos-
ipari Kutató Intézet.

Spektrofluorometria, Tanulmányoztuk myozin és aktin heterogenitását, ezek kromatográfiás
spektrofluorimetriás vizsgálatával. Új komplexképző reagens családot vezettünk be a spektro-

fluoreszcenciás analízisbe: a szalicilalditio-karbazinsav-észter vegyületeket. A reagens cink
komplexének tanulmányozása alapján eljárást dolgoztunk ki cink ionok meghatározására.

Aminosavak elektrokémiai vizsgálata. L-cisztin és analóg vegyületeinek tanulmányozása.
Megbízó: Szerves Vegyipari Kutató Intézet.

ÁLTALÁNOS ÉS ANALITIKAI KÉMIA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Bányai Éva, Kocsis E., Mázor László, Rády Gy.: Analitikai zsebkönyv. 4.

kiad. Szerk. Mázor László. Bp. Műszaki K. 1971. 459 p.
Debreczeny Etele: Elektronika. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 218 p.

Szabadalom
Cserfalvi Tamás, Debreczeny Etele, Erdey László, Meisel Tibor, Mészáros

P., Pálmai Gy.: Eljárás és berendezés alkálihipokloritok folyamatos előállí-
tására. Magyar szab. 159.103.

Szakdolgozat
Cserfalvi Tamás: Difenil-amin típusú redoxindikátorok vizsgálata. — M.

Kémikúsok Lapja. 1971. 108—113.
Erdey László, Káplár László: Gyors, térfogatos eljárás nitridált acélok

nitrogéntartalmának meghatározására. — Bányászati és Kohászati Lapok.
Kohászat. 104. 1971. 32—34. — Vizes karbamidoldatok bomlásának nyomon-
követése nátrium-tetrafenilborát segítségével. — M. Kémikusok Lapja. 26.
1971. 73—75.

Erdey László, Pólos László: Adatok a redoxtitrálás elméletéhez. — MI.

Kémikusok Lapja. 26. 1971. 60—67.
Erdey László, Takács József: Retenciós indexek a gázkromatográfiában. —

M. Kémikusok Lapja. 26. 1971. 68—72.
Gábor Tamásné: The use of complex forming agents in ion exchange

chromatography. 5. — Acta Chim. Hung. 69. 1971. 137—143.
Gál Sándor, Meisel Tibor, Halmos Zoltán, Noszkó. H. L., Erdey László:

lonos jellegű szerves vegyületek hőbomlása. — M. Kémikusok Lapja. 26.
1971. 97—101.

Gál Sándor, Simon Lajosné, Buzágh Aladárné, Erdey László: Differen-
ciáltermoanalitikai módszer abszorbensek adszorpciós hőjének és fajhőjé-
nek meghatározására. — M. Kémikusok Lapja. 26. 1971. 116—119.
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Leisztner L., Ács I.-né, Gál Sándor: Effect of the kinetics of thermal de-
composition and the dynamics of pyrohydrolysis in pyrolytic gas chromato-
graphy. — Proc. of the 2. Conference on Applied Physical Chemistry Veszp-
rém. 1. 1971. 99—103.

Kántor Tibor, Erdey László, Szabó Pálné: Spectrochemical analysis of
hard metals by a rotating disc technigue. — Talanta. 17. 1971. 1199—1203.

Kántor Tibor, Szabó Pálné, Erdey László: Híradástechnikai ötvözetek spekt-
rográfos elemzése forgókorongos, oldatos módszerrel. — M. Kémikusok
Lapja. 26. 1971. 102—107.

Kántor Tibor, Szabó Pálné, Pólos László, Bezur László, Pungor Ernő: Vas-
nyomok meghatározása vanádium(ill)-kloridban emissziós és atomabszorp-
ciós színképelemzéssel. — 6. Kohászati Anyagvizsgáló Napok Előadásai. 3.
1971. 577—583.

,—Káplár László, Takácsi Nagy G.: Injekciós ampullák és üvegek szilikon-
bevonatának ellenőrzése. — Acta Pharmaceutica Hung. 41. 1971. 203—209.

Kiss Józsefné, Buzás Lajosné, Erdey László: Az alkáli- és ammoniumtetra-
fenilborátok infravörös spektrofotometriás analitikai vizsgálata. — M. Ké-
mikusok Lapja. 26. 1971. 93—97. — Automatikus mikrotitrálások káliumhexa-
cianoferrát(Il) mérőoldattal, manganát és vanadát ionok meghatározására.
— M. Kémikusok Lapja. 26. 1971. 90—93. — Automatic microtitrations with
potassium hexacyanoferrate(lI) standard solution I. Determination of per-
manganate and vanadium(V) ions. — Z. Anal. Chem. 255. 1971. 271—273.

Kucsera Istvánné, Mázor László, Balajthy Z.: Biszfenol — A izomerjeinek
és szennyezéseinek félmennyiségi rétegkromatográfiás meghatározása. —
M. Kémikusok Lapja. 26. 1971. 342—343.

Kucsera Istvánné, Szepesváry Tamásné, Pungor Ernő: Potentiometric de-
termination of thiourea with a sulphide — selective membrane electrode. —
Anal. Chim. Acta. 56. 1971. 291—296.

Marik Jánosné, Erdey László: A közvetlen termometriás analízis alkalma-
zása néhány klórtartalmú anyag klórtartalmának meghatározására. — M
Kémikusok Lapja. 26. 1971. 114—116.

Meisel Tibor: A levegőszennyeződés néhány problémája. — MTA Biol.
Oszt. Közl. 14. 1971. 63—76. — Difenil-amin típusú redoxindikátorok vizsgá-
lata. — M. Kémikusok Lapja. 26. 1971. 108—113.

Paulik Ferenc, Paulik Jenő: Complex thermoanalytical method for the si-
multaneous recording of T, TG, DTG, DTA, TGT, DTGT, TD and DTD curves.
— Thermochimia Acta. 3. 1971. 17—23. — The formation and development
of derivatography. — M. Kémikusok Lapja. 26. 1971. 79—86. — Guasi-iso-
thermal thermográvimetry. — Anal. Chim. Acta. 56. 1971. 328—331.

Paulik Jenő, Paulik Ferenc: Kombinierte derivatographische und thermo-
gastitrimetrische Untersuchungen von Verbindungen, die unter Abspaltung
von Ammoniak zerfallen. — J. Thermal Analysis. 3. 1971. 63—72.

Pungor Ernő: Az analitikai kémia hazai fejlődése az 1966—70. években.
Kémiai Közlemények. 35. 1971. 1—7. — lonoszpecificsne elektrode i nichova
prakticsna primena. — Chemijszki pregled. 12. 1971. 34—36. — Néhány
gondolat az analitikai kémiáról és a tudományszervezésről. — M. Tudo-
mány. 16. 1971. 655—658.

Pungor Ernő, Fehér Zs., Nagy G.: Néhány farmakon voltametriás meg-
határozása szilikongumi alapú grafitelektróddal. — M. Kémiai Folyóirat.

77. 1971. 298—302. — Szilikongumi alapú grafitelektródok alkalmazása áram-
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ló közegekben. 1. Általános összefüggések vizsgálata. — M. Kémiai Folyó-
irat. 77. 1971. 289—294. — Voltametric determination of some drugs using
silicone rubber based graphite electrode. — Acta Chim. Acad. Sci. Hung.
70. 1971. 207—214. — Voltammetric determination of the electroactive drug
content using silicone rubber based graphite electrode. — Proc. 2. Conf.
on Appl. Phys. Chem. 1971. 435—441.

Pungor Ernő, Nagy G., Fehér Zs.: Application of voltammetric measure-
ments to biological systems. — Proc. 2. Conf. on Appl. Phys. Chem. 1971.
443—446. — Szilikongumi alapú grafitelektródok alkalmazása áramló köze-
gekben. II. Áramló alapoldatba injektált elektroaktív anyag voltammetriás
vizsgálata. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 294—298.

Dessouky, Y. M., Pungor Ernő: The application of anion selective memb-
rane electrodes in pharmaceutical analysis. Part 2. Determination of cyano-
cobalamin in pharmaceutical preparations. — Analyst. 96. 1971. 442—446.

Halász A., Pungor Ernő: Properties and analytical applications of the
heteropolymolybdates of phosphorus, silicon and germanium. II. Modifica-
tions of the heteropolyacids. — Talanta. 18. 1971. 569—575. — Properties
and analytical applications of the heteropolymolybdates of phosphorus,
arsenic, silicon and germanium. Spectrophotometric examination of the he-
teropolyacids. — Talanta. 18. 1971. 557—567. — Titrimetrisches Schnellver-
fahren zur Bestimmung von Kalium. — Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 67.
1971. 383—389.

:

Halász A., Pungor Ernő, Polyák K.: Properties and analytical applications
of the heteropolymolybdates of phosphorus, arsenic, silicon and germanium
III. Examination of two- and three-component systems without separation.
— Talanta. 18. 1971. 577—586. — Properties and analytical applications of
the heteropolymolybdates of phosphorus, arsenic, silicon and germanium.
IV. Determination of phosphomolybdic acid and silicomolybdic acids via the
molybdenum content, with phenylfluorone. — Talanta. 18. 1971. 691—696.

Kazarjan, A. N., Pungor Ernő: Az ionszelektív elektródok vizsgálata nem-
vizes oldószerekben. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 186—189.

Marton A., Pungor Ernő: A heterogén felépítésű csapadékos membrán-
elektródok standardpotenciálja. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 391—396.
— The standard potential of heterogeneous precipitate-base membrane
electrodes. — Anal. Chim. Acta. 54. 1971. 209—219.

Schmidt, E., Pungor Ernő: Szulfid-membránelektród szelektivitási állan-
dóinak vizsgálata. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 397—400.

Siska E., Pungor Ernő: Indirect voltammetric determination of potassium
with tetraphenylborate using silicone rubber based graphite electrodes. —
Z. Anal. Chem. 257. 1971. 8—11. — Potentiometric determination of tetra-
phenylborate ions with silver nitrate. Determination of silver, potassium and
thallium(I). — Z. Anal. Chem. 257. 1971. 12—18.

Simon Lajosné, Debreczeny Etele: Heating program in reaction kinetic
studies. — J. Thermal Anal. 3. 1971. 301—305.

Siposs Géza: A Nagynyomású Kísérleti Intézet 20 éve. Bp. NAKI—HUNG-
EXPO, 1971. — Bevezetés, áttekintés. 3—5 p.

Szabadváry Ferenc: A Budapesti Műszaki Egyetem. — Élet és Tudomány.
26. 1971. 1892—1898. — Great moments in Chemistry. IV. latrochemistry. —
Chemistry. 44. 1971. 18—20. — Great moments in Chemistry. V. Phlogiston.
— Chemistry. 44. 1971. 14—18.
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Szabadváry Ferenc, Pető G. P.: A kémia nagy pillanatai. I. Talésztől
Bohrig. — Fizikai Szle. 21. 1971. 326—329

Szabó Pálné, Erdey László: Új analitikai eljárás különböző erősségű savak
egymás melletti meghatározására vizes oldatban. — M. Kémikusok Lapja.
26. 1971. 87—89.

: Szabó Pálné, Pungor Ernő, Pomazanska, T.: Determination of $-diketones
by oscillometric titration. — Anal. Letters. 4. 1971. 261—265.

Szepesváry Pálné, Pungor Ernő: Potentiometric determination of acids
and bases with a silicone rubber based prophite electróde as indication
electrode. — Anal. Chim. Acta. 54. 1971. 199—208. — Savak és bázisok po-
tenciometriás meghatározása szilikongumi alapú grafitelektróddal. — M.
Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 502—507.

Szepesváry Tamásné, Gavallér I., Pungor Ernő: Transient phenomena of
ion-selective membrane electrodes. — Anal. Chim. Acta. 57. 1971. 131—135.

Kálmán J., Szepesváry Tamásné, Küttel D.: Alkaloidhaloidok meghatáro-
zása ionszelektív membránelektródok segítségével. — Acta Pharm. Hung.
41. 1971. 267—272.

Takács József, Szita C., Tarján G.: Contribution to the theory of reten-
tion index system. III. — J, Chromatogr. 56. 1971. 1—12.

Tóth I., Takács József: Adatok a holtidő és az n-alkán görbe linearitásá-
hoz a gázfolyadék kromatográfiában. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 252—
29. í

Kutatómunka
Kémiai indikátorok vizsgálata. Külöbözőképpen szubsztituált difenilaminok indikátormecha-

nizmusának sokoldalú vizsgálatát végezte a tanszék.

Ego indikátor finomszerkezetének vizsgálata, szabad gyökös termékek keletkezését
igazolta.

Súlyszerinti analitikai módszerek fejlesztése. Elsősorban tetramin és fém-ammónium-komp-
lexekből álló csapadékok szerkezetét vizsgálta a tanszék, továbbá azt, hogy a mágneses
tér mennyire befolyásolja a gócképződés folyamatát.

Katalitikus reakciók analitikai alkalmazása. A tanszék számos katalitikus reakció analitikai
alkalmazhatóságának kérdéseit vizsgálta és ennek során több igen érzékeny reakciót java-
solt ultramikro méretben fémnyomok meghatározására.

ÉLELMISZERKÉMIA TANSZÉK

Jegyzet
Berndorfer Alfrédné, Hegedűs M., Blazovich M., Pichler E., Falus M., Te-

legdy Kováts M., Turzó M.: Vitamin meghatározási eljárások élelmiszerek-
ben. Szerk. Spanyár Pál. Bp. MTESZ—METE. 1971. 100 p.

Berndorfer Alfrédné, Lásztity Radomir, Major József, Monori Sándor, Ne-
delkovits János, Őrsi Ferenc, Rékasi Tibor, Szilasné Kelemen Magda, Törley
Dezső: Élelmiszerkémiai és technológiai gyakorlatok. Szerk. Lásztity Rado-
mir, Törley Dezső. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 452 p.

Szakdolgozat
Berndorfer Alfrédné: Szabad, ill. kötött tokoferolok és tokotrienolok meg-

határozásának korszerű lehetőségei. — Élelmiszervizsgálati Közlemények. 16.
1970. (Megj. 1971.) 193—202.
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Berndorfer Alfrédné, Telegdy Kováts László: Egyes biokinonok jelentősége
és előfordulása élelmiszereinkben. — Élelmezési Ipar. 25. 1971. 339—345.
— Egyes élesztőfajták biokinon tartalma. — Szeszipar. 19. 1971. 20—25.

Lásztity Radomir: A sikér kémiai szerkezete és reológiai sajátságai közötti
összefüggések. — Kémiai Közlemények. 36. 1971. 129—140. — Labor MIM"s
guality control instruments; their applications in industry, agriculture and
scientific research. HUNGEXPO, Budapest—Toronto, 1971. 19 p. — Investi-
gation of rheological properties of gluten. III. The role of the hydrophobic
bonds in the formation of rheological properties of the gluten complex. —
Acta Chim. 68.. 1971. 411—419. — Reoloski i kemijski metodi odredjivanja
kvaliteta zitarica. — Hrana i Ishrana. 12. 1971. 137—144. — Rice-bran wax
recovery and utilization. Tanulmány. Wien, UNIDO, 1971. 32 p.

Lásztity Radomir, Monori Sándor, Vincze E.: Hazai búzalisztek lipidjeinek
vizsgálata. I. Trigliceridek és zsírsavösszetételük. — .Élelmiszervizsgálati Köz-
lemények. 17. 1971. 20—24.

Lásztity Radomir, Szebényi I.: Mérnöktovábbképzés a BME Vegyészmér-
nöki Karán. — M. Vegyészeti Múzeum. (2) 1971. 45—66. — Pedagogicsesz-
kaja rabota inzsenerno-himicseszkogo fakulteta BPU. Bp.BME, 1971. 34 p.

Őrsi Ferenc: Ficinnel puhított húsok tárolhatósága. Élelmezési Ipar.
25. 1971. 373—377. — Zur Kinetik der Bildung von 5- Flydroxiímáthyifürforál:
— Die Nahrung. 15. 1971. 43—55.

Szilas Elemérné, Őrsi Ferenc, Ravasz L.: Nyers babkávé nedvességtartal-
mának meghatározására alkalmazott fontosabb vizsgálati eljárások össze-
foglaló értékelése. — Élelmiszervizsgálati Közlemények. 17. 1971. 169—182.

Telegdy Kováts László: A nemzetközi szabványosítás elvi célkitűzései és
gyakorlati eredményei, különös tekintettel a tartósított élelmiszerekre. —
Szabványosítás. 23. 1971. 117. — Gyorsan kapjuk az információt. — Könyv-

táros. 21. 1971. 126. — Kongressbericht, Welt—Getreide und Brotkongress.
Dresden, 1971. — 50 év élelmiszerkémia. — Élelmezési Ipar. 25. 1971. 334—
338.

Telegdy Kováts László, Berndorfer Alfrédné: On the , in vitro" decompo-
sition of tocopherols. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 23—33.

Telegdy Kováts László, Lásztity Radomir: Rheologische und chemische
Methoden zur Charakterisierung des Verarbeitungswertes von Getreide und
seiner Backfühigkeit. — Kongressbericht, Welt-Getreide und Brotkongress.
6. 1970. (1971.) 39—45.

Törley Dezső: A Budapesti Műszaki Egyetem Élelmiszerkémia Tanszékén
folyó gomba-kémiai kutatásokról. — Mikológiai Közlemények. 1971. 89-92.

Előadás
Berndorfer Alfrédné: Néhány biokémiai hatóanyag szerepének korszerű

értelmezése. (BME, Bp. 1971.) — Über die Bestimmung von Tocopherolen
und Tocopherol-Derivaten. (Internationale Lebensmittelchemische Fachta-
gung, Wien, 1971.)

Berndorfer Alfrédné, Telegdy Kováts László: Probleme der lIsolierung und
Bestimmung der Pangaminsüure (B,;) aus natürlichen Stoffen. (Internatio-
nale Lebensmittelchemische Fachtagung, Wien, 1971.)

Lásztity Radomir: Az élelmiszeripari biokémiai kutatások újabb eredmé-
nyei. (MTkI, Céltanfolyam, Bp. 1971.) — Budapesztszkij Politehnicseszkij Uni-
verszitet. (BME Hete, Moszkva, 1971.) — Enzimek alkalmazása az élelmiszer-
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iparban. Előadássorozat. (MTkI, Bp. 1971.) — Novija dostignuca u hemiji
psenicnih belancevina. (Szerb Kémikusok Egyesülete, Novi-Sad, 1971.) —

Novsie poznatky o chemii cerealnych bielkovin. (Szlovák Tudományos Aka-
démia, Bratislava, 1971.) — Ucsebno-voszpitatelnaja i naucsno isszledova-
telszkaja rabota. Budapestszkogo Politechnicseszkogo Universziteta (BME
Hete, Moszkva, 1971.) — Újabb eredmények a gabonafehérje kutatásban.
(BME, Bp. 1971.)

Lásztity Radomir, Nedelkovits János, Varga János, Győrey Péterné: Ké-
miailag módosított sikérek sajátságai és elválasztásuk. (MTA, Bp. 1971.)

Lásztity Radomir, Varga János, Győrey Péterné: Untersuchung von che-
misch modifizierten Kleberproteinen. (Internationale Lebensmittelchemische
Fachtagung. Wien, 1971.)

Nedelkovits János: Alkohololdható sikérfehérje enzimes hidrolízise és a
hidrolízistermék vizsgálata. (MTA, MÉTE, KÉKI, Bp. 1971.) — Fehérjék és ami-
nósavak kimutatása és meghatározása, a vizsgálati módszerek összehason-
lítása. (MKE, Szombathely, 1972.)

Őrsi Ferenc: Glükóz és fruktóz hőokozta elváltozásai. (MTA, Mátrafüred,
1971.) — Karamellszínanyagok képződési kinetikájának vizsgálata. (KÉKI, Bp.
1971.) — Pontozásos érzékszervi bírálatok matematikai-statisztikai értékelése.
(BME, Bp. 1971.)

Őrsi Ferenc, Major József: Egyes növényi proteolites enzimek aktivitásának

agan (KGST Kollokvium, KÉKI—MTA, Balatonfüred, 1971.)
rsi Ferenc, Varga János: Gaschromatographische Untersuchung einzel-

ner Aminosüáuren der Weizeneiweissfraktionen. (Vajdasági Vegyészeti
Kongr. Novi-Sad, 1971.) /

Telegdy Kováts László: A korszerű élelmiszerkémia eredményei. (Bercsé-
nyi Szakközépiskola, Bp. 1971.) — A modern élelmiszertartósítás legújabb
eredményei, különös tekintettel a hús, tej, sütő és söripari termékekre.
(MÉTE, Sopron, 1971.) — Az egészséges táplálkozás. (TIT, Bp. 1971.) — Az
élelmiszer-lipidkémia újabb eredményei. (MTkI, Bp. 1971.) — Az import élel-
miszerek minőségellenőrzése. (MÉN—MÉTE, Zalaegerszeg, 1971.) — Über
Ziele und Möglichkeiten zeitgemüsser Lebensmittelanalytik. (Int. Lebens-
mitteltechn. Fachtagung, Wien, 1971.)

Telegdy Kováts László, Berndorfer Alfrédné: Probleme der lsolierung und
Bestimmung der Pangaminsüure B,5 aus natürlichen Stoffen. (Int. Lebens-
mitteltechn. Fachtagung, Wien, 1971.)

Törley Dezső: A termesztett csiperke termőtestének fejlődését szabályozó
anyagok vizsgálata. (MTA, Bp. 1971.) — Gombák kémiája és tartósítása. —

Egyes gombák aminosav-spektruma. (Orsz. Erdészeti Egyesület, Bp. 1971.)
— Hisztokémia és élelmiszertudomány. (BME, Bp. 1971.) — A lipidkémia
újabb eredményei. (MTkl, Bp. 1971.)

ű
Varga A A gliadin papainos hidrolízistermékeinek vizsgálata. (MTA,

p. 1971. :

Varga János, Őrsi Ferenc: Aminosavak gázkromatográfiás vizsgálata.
(MTA, Bp. 1971.)..

Varga János, Lásztity Radomir, Györey Péterné: Untersuchung von che-
misch modifizierten Klebereiweissen. (Vajdasági Vegyészeti Napok, Novi-
Sad, 1971.)
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Kutatómunka
Élelmiszerek csomagolásának korszerűsége. Vizsgáltuk hazai gyártású PVC élelmiszeripari

alkalmazásának lehetőségeit és problémáit. Tanulmányoztuk a különböző országok ezzel kap-
csolatos egészségügyi rendelkezéseit és módszereket dolgoztunk ki a PVC minőségi ellen-
őrzésére. Megbízó: BVK.

Élelmiszerek hőokozta elváltozásának vizsgálata. A szénhidrátok termikus bomlásának, a
karamellesedésnek a kémiáját tanulmányozva a képződött karamellt gélkromatográfiával kis
és nagy mólsúlyú frakcióra bontottuk, és a nagymólsúlyú frakciót vizsgálva megállapítottuk,
hogy 700/) mennyiségben savval hidrolizáló glukóz-polimert tartalmaz. Megállapítottuk to-
vábbá, hogy a termikus bomlás során keletkező illó vegyületekből állás közben vizes oldatból
is képződik barna színanyag.

Élelmiszerek reológiai tulajdonságainak vizsgálata. Savanyú tejkészítmények, valamint kü-
lönböző gyümölcs- és főzelékféleségek reológiai sajátságait tanulmányoztuk. A gyümölcs-
konzisztencia mérésére penetrométeres és módosított neolaborográfos vizsgálati módszert
dolgoztunk ki. Tanulmányoztuk a gyümölcsök érettségi foka és a műszerrel mért konziszten-
cia közti összefüggést; módszert dolgoztunk ki a gyümölcsök ütésállóságának meghatá-
rozására. Megbízó: KÉKI.

Búzafehérjék vizsgálata. Nagymolekulasúlyú sikérfehérje komponensek szerkezetéről meg-
állapítottuk, hogy a molekulák lineáris jellegűek, és kb. 30—40 polipeptid láncból épülnek
fel. — Frakcionáltunk kémiailag módosított sikérszármazékokat molekulaszűréssel, és vizsgál-
tuk a lipo- és glikoproteineket. Tanulmányoztuk a purotioninból nyert három frakció amino-
sav-összetételét és molekulasúlyát. Vizsgáltuk gliadinfrakciók parciális hidrolízistermékeit, s
azok aminosav-összetételét gázkromatográfiásan meghatároztuk. Vizsgáltuk egyes búzafe-
hérje-frakciók C-terminális csoportjait.

Élelmiszerek finomabb kémiai összetételének vizsgálata. Vizsgáltuk egyes gombák peptid-
jeinek aminosav-összetételét és a csiperkegomba enzimeinek aktivitását a termőtest korá-
val és gamma-sugárkezeléssel összefüggésben. — Tanulmányoztuk a termesztett csiperke
növekedési tényezőinek hatását a leszedett termőtest fejlődésére. Megbízó: KÉKI.

Meghatároztuk természetes anyagok tokoferol-, tokotrienol-, biokinon- és pangaminsavtar-
talmát. Módszert dolgoztunk ki a tokotrienolok és biokonok elválasztására.

FIZIKAI KÉMIA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Varsányi György, Holly S., Imre L., Molnár Jenőné: A kémia újabb ered-

ményei. Bp. Akad. K. 1971. — Adszorbeált molekulák infravörös spektruma.
7—103 p.

Jegyzet
Nagy Lajos György, Török Gábor, Noszticziusz Z.: Az izotópindikáció alap-

jai. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 165 p.

Szakdolgozat
Rózsa K., Billes Ferenc, Csillag L., Kántor K.: Raman-színkép gerjesztése

vörös és kék fényű gázlézerrel. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 358—360.
Fóti György, Nagy Lajos György, Schay G.: Adszorpciós kapacitás meg-

határozása elegyadszorpciós többletizotermákból. — M. Kémiai Folyóirat.
77. 1971. 479—483.

Giber J., Fülöp Mihály, Kámory L., Szekrényesy Tamás: lonadszorpció meg-
határozása. 4. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 261—264.

Kiss Árpád, Szőke J.: Pi-Electron SCF MO calculations for monosubstituted
derivatives of benzene. — Chem. Phys. Letters. 1971. 52—54. :
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Martin Antal: Piridinligandum-sávok számítása. — M. Kémiai Folyóirat.
77. (4—5) 1971. 211—213.

Nagy Lajos György, Schay G.: A folyadékelegy-adszorpciós fajlagos felü-
let-meghatározási módszerek kritikai értékelése. — M. Kémiai Folyóirat. 77.
(4—5) 1971. 113—121.

i

Parlagh Gyula, Huszár Klára, Rácz György, Székely György: Derivátográ-
fiás vizsgálat ellenőrzött atmoszférában. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971.
213—217.

Rácz György, Székely György, Huszár Klára, Oláh Károly: Application of
temperature-jump adsorption measurement for the determination of nickel
surfaces of supported nickel catalysts. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 111—
118.

Huszár Klára, Rácz György, Székely György: Metán katalitikus oxidációja.
— Kémiai Közlemények. 35. 1971. 21—32.

Varsányi György: Some remarks on the calculation of activation entropies
on basis of the theory of absolute reaction rates. — Acta Chim. Acad. Sci.
Hung. £8. 1971. 319—337.

Előadás
Billes Ferenc: Azin-származékok protolitikus egyensúlyai. (MTA, Bp. 1971.)

— Rezgési koordináták közötti összefüggések. (MTA, Bp. 1971.)
Fóti György: Szorpciós elválasztási módszerek a neutronaktivációs analí-

zisben. (MTA, Bp. 1971.)
Gáspár Gyula: Metrológiai problémák nagypontosságú gázkromatográfiás

mérések kivitelezésében. (MKE, Bp. 1971.) — Mennyiségi elemzés a gázkro-
matográfiában. (MKE, Eger, 1971.)

Kiss Árpád, Horváth G.: Investigation of the molecular structure of pyrido-
pyrimidinone derivatives. (Coll. Spectroscopicum, Int. Heidelberg, 1971.)

Martin Antal: Pszeudo-oktaéderes nikkel-piridinszármazékok komplexek
ultraibolya spektroszkópiai vizsgálata. (BME, Bp. 1971.)

Molnár Jenőné: Aszimmetrikus pörgettyű síkmolekulák infravörös sávkon-
túrjainak számítása közelítő módszerrel. (MTA, Bp. 1971.)

Nagy Lajos György: Adsorption from solution. (Lehigh Univ. 1971.) — Mo-
lecular exhange method. (Gerdon Conf. Meridan, 1971.)

Oláh Károly: Palládium-szeparátor alkalmazása. (MKE, Eger, 1971.) —

Gázkromatográfiás tápegység ismertetése. (MKE, Eger, 1971.)
Parlagh Gyula: Derivatographic measurements in controlled atmospheres.

(MKE, Veszprém, 1971.) — Huzalzománc lakkok beégetésének derivatográfiás
vizsgálata. (MKE, Esztergom, 1971.)

Sztraka Lajos: Az interferometrikus infravörös törésmutató méréssel kap-
csolatos eredmények. (MTA, Bp. 1971.) — Molekulák nagy amplitúdójú gátolt
belső mozgásainak vizsgálata. (MTA, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Pórusos adszorbens vizsgálatok. Egyértelműen igazoltuk, hogy az ún. általánosított Everett

reprezentáció megfelelő transzformációval alkalmazható a III. és IV. típusú izotermákra és
alkalmas adszorpciós kapacitás meghatározására. Hasznos kiegészítő eljáráshoz jutottunk,
amellyel ellenőrizhető az ún. Schay—Nagy-féle felületmeghatározási eljárással kapható faj-
lagos felület érték. A gyakorlatban is használt benzol-etanol-aktív szén rendszereknél egyér-
telmű egyezést kaptunk.

Nyomelem vizsgálatok. Biológiailag fontos nyomelemek neutron aktivációs meghatározása
nkezelt" nyulak vérében.
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Szelektív szorbensek alkalmazásával a meghatározást zavaró radioaktív nátrium, kálium
és foszfor eltávolítását oldottuk meg. A rezet, cinket, mangánt és kobaltot kloridkomplexes
ioncserés eljárással választottuk el és gamma spektrometriásan határoztuk meg.

GeO, meghatározása Ge-on. Két egymástól független termoanalitikai módszert dolgoztunk
ki germánium-por felületén levő germánium-dioxid meghatározására. A módszer kidolgozá-
sával kapcsolatban több, a germánium felületén végbemenő heterogén reakció kémiai egyen-
súlyának analízisét végeztük el a 200—1000 "C-os tartományban.

A germánium-elektród vizsgálata. A félvezető germánium-elektród tértöltéskapacitását vizs-
gáltuk az elektrolit oldat összetétele (kemiszorbeálódó ion), a pH, az elektród előélete stb.
függvényében. Az eredmények a germánium felületi rétege reprodukálhatóságának megálla-
pítására, ionadszorpciós vizsgálatok adszorbens kiválasztására, valamint félvezető eszközök
alapanyagának minősítésére használhatók fel.

Reakciókinetikai vizsgálatok. Vizsgáltuk a benzol maleinsav-anhidriddé történő oxidáció-
ját vanádium tartalmú katalizátorokon. A vizsgálatok célja a hazai maleinsav-anhidrid gyár-
tás bevezetésével kapcsolatban a reakció és a katalizátorok közelebbi megismerése volt.
Vizsgáltuk a szelektivitást, valamint azt, hogy a szelektivitás hogyan függ a hőmérséklettől,
a térsebességtől, az összetételtől, egyes szerkezeti anyagok jelenlététől. A mérési eredmé-
nyek felhasználásával reaktortechnikai számításokat végeztünk, melyek alapján javaslatot
tettünk a kísérleti üzemi reaktor működtetéséhez szükséges paraméterek megválasztására.
Megbízó: Nagynyomású Kísérleti Intézet.

Fizikai-kémiai méréstechnika. Mérési módszert dolgoztunk ki és mérőműszert fejlesztettünk
ki légterek szerves szennyezői koncentrációjának folyamatos ellenőrzésére. A műszer hordoz-
ható változatát az 1972-es BNV-n kiállítottuk.

KÉMIAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Mészáros Sándor: Az általános kémiai technológia kutatás üzemtani ér-

telmezése. Tanulmány. Bp. 1971. 262 p. (kézirat).
Moser Miklós: Kerámiai kötésű köszörűszerszámok. Bp. Akad. K. 1971.

147 p.

Jegyzet
Jécsai László, Sütő József, Zöld Ernő, Vermes Zoltánné: Általános és szer-

vetlen kémiai technológiai gyakorlatok. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 207 p.
Szebényi Imre, Moser Miklós, Keszthelyi Károly: Kémia és kémiai techno-

lógia. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 420 p.

Szabadalom
Lovasi J., Miskei M., Tomcsányi L., Siklós Pál, Farkas L.: Eljárás vanádium

és nikkeltartalmú koncentrátum előállítására ásványolajpernyéből a pernye
előzetes brikettezése, majd elégetése útján. Magyar szab. 158.694.

Szakdolgozat
Ackermann László, Sütő József: A Budapesti Műszaki Egyetem Kémiai

Technológiai Tanszékének 100 éve. — Felsőoktatási Szle. 20. 1971. 496—498.
Kerti József: Anionos protonmigráció vizes szulfátoldatokban. — MTA Ké-

miai Közlemények. 35. 1971. 385—407.
Kiss László: Aktivierungsanalyse der Spurenverunreinigungen von hochrei-

nem $e mittels Halbleiter-Gammaspektroskopie. — Per. Pol. Chem. Eng. 15.
1971. 351—363.

Mészáros Sándor: A tudományos kutatás és alkotás egyes közös törvény-
szerűségei az egyetemi oktató tevékenységének megítélésében. — Felsőok-
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tatási Szakirodalmi Tájékoztató. A sor. 8. 1971. 369—382. — A tudományos
kutatás néhány elvi kérdése. — M. Tudomány. 1971. 1. sz. 36—44.

Moser Miklós: Gesetzmüssigkeiten im Aufbau von Schleifwerkzeugen. —
Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 341—351. — Aufbau der Schleifwerkzeuge. —
Annals of the CIRP. 18. 1971. 679—685.

Moser Miklós, Vajta László, Szebényi Imre: Elektronenoptische Untersu-
chung von Katalysatoren. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 129—139.

Neumann Ernő, Vámos E.: Betrachtungen zur Stabilitát von Kühlschmier-
mittel-Emulsionen nach den klassischen Untersuchungen. — Schmierungs-

technik. 11. 1971. 332—339.
Neumann Ernő, Vámos E., Vermes Zoltánné: Effect of mechanical stress

on the structure of lubricating grease mixtures. — Per. Pol. Chem. Eng. 15.
1971. 285—295.

Práger István: Chemical research in Hungary. — Hungarian Chemical In-
dustry. 4. 1971. 158—163.

Steingaszner Pál: A kőolajipari és petrokémiai kutató-fejlesztő munka fel-
adatai Magyarországon. — M. Tudomány. (12) 1971. 760—763.

Jakob K., Schler Ő., Steingaszner Pál: Számítógépes iparági termeléster-
vezési módszerek. — Kőolaj és Földgáz. 4. (104) 1971. 289—292.

Sütő József, Gagyi-Pálffy E., Szebényi Imre, Zajki Á.: Direkte guantitative
Bestimmung des Normalparaffin- und Normalolefingehalts durch selektive
Adsorption. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 311—323. :

Sütő József, Gagyi-Pálffy E., Szebényi Imre, Zajki Á.: Direkte guantitative
n-Heptan am Molekularsieb 5A. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 297—310.

Szebényi Imre, Klopp G., Görög Jenőné: Über die Rolle von kristallinen
Alumino-Silikaten in der Umwandlung der Kohlenwasserstoffe. III. Zeolith-
Katalysatoren in lIsomerisierungs- und Hydrierungsreaktionen. — Per. Pol.
Chem. Eng. 15. 1971. 269—283.

Holló J., Szebényi Imre, Szabadváry F.: 100 éves a Budapesti Műszaki
Egyetem Vegyészmérnöki Kara. — M. Kémikusok Lapja. 6. 1971. 265—273.

Tóth Géza: Large scale production of carrier-free I—131 by an adsorption
method using MgzTeOs as target material. — Radiochem. Radioanal. Letters.
7. 1971. 57—60.

Vajta László: A magyar kőolajfeldolgozó ipar fejlesztésének hatékonysági
kérdései. — Energiagazdálkodás. 12. 1971. 183—185.

Vajta László, Vajta S.: Strukturuntersuchungen der in Ungarn erzeugten
Bitumen aus Romaskino-Erdöl. — Bitumen Teere Asphalte Peche und Ver-
wandte Stoffe. 21. 1971. 20—26.

Vajta László, Pálmai György, Vermes Zoltánné, Szebényi Imre: Einige Pro-
bleme der Untersuchung von Abwüssern der erdölverarbeitenden Industrie.
III. Bestimmung von kleinen Mengen Azeton. — Per. Pol. Chem. Eng. 15.
1971. 263—267.

Vajta László, Szebényi Imre: Száz éve alapították a Műegyetem Vegyész-
mérnöki Karát. — Kőolaj és Földgáz. 4. (104) 1971. 374—375.

Vajta László, Vámos E., Rapp T.: Kutatási és fejlesztési feladatok az olaj-
tüzelés területén. — Energiagazdálkodás. 3. 1971. 104—107.

Előadás
Ackermann László, Szebényi Imre, Vermes Zoltánné: Alkil-aromás vegyü-

letek a benzin reformálás termékeiben. (BME, Bp. 1971.)
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Adonyi Zoltán: Az elgőzölögtetés termogravimetrikus vizsgálata. (ICTA,
Davos, 1971.) — Kőolajipari termékek termoanalitikai vizsgálata. (BME, Bp.
1971.)

Klopp G., Görög Jenőné: Molekulaszita-kutatás a Nagynyomású Kiísér-
leti Intézetben. Néhány gyakorlati alkalmazás. (NAKI, Bp. 1971.)

Kerti József: Galvanotechnika fejlődésének időszerű kérdései. (MKE, Bp.
1971.)

Vámos E., Pataki K., Elek J., Keszthelyi Károly: A tüzelőolaj égési tulajdon-
ságainak javítása adalékokkal. (MKE, Bp. 1971.)

Moser Miklós: Fázishatár átmenet és mikroszövet. (MTA, Balatonvilágos,

dá — Szénhidrogénipari katalizátorok mikroszövetének vizsgálata. (BME,
p. 1971.)
Neumann Ernő, Horváth Ernőné: Hidraulikában használatos emulziós fo-

lyadékok stabilitása. (MKE, Eger, 1971.)
Neumann Ernő, Vámos E., Vermes Zoltánné: Újabb adatok a gépzsírok

szerkezetéhez. (BME, Bp. 1971.)
Siklós Pál: A Kémiai Technológia Tanszék kutatásai a folyékony mellék-

termékek hasznosítására. (MKE, Bp. 1971.)
Steingaszner Pál: A motorbenzin minőségfejlesztésének szempontjai és

várható hazai irányai. (MKE, Bp. 1971.) — Desztilláció. (VVE, Balatonalmádi,
1971.) — Hidrogénezett pirolízisbenzinek hasznosítása. (MKE, Bp. 1971.) —kán motorbenzinek. (MKE, Bp. 1971.) — Motorbenzinek. (MTKI,

p. 1971.)
Sütő József, Szebényi Imre, Gagyi-Pálffy E.: Normál-paraffinszénhidrogé-

nek meghatározása motorhajtó anyagokban. (MTA, Tata, 1971.)
Szebényi Imre: A Kémiai Technológia Tanszék szerepe a magyar műszaki

kémiai kutatásban és iparfejlesztésben. (BME, Bp. 1971.) — Többfokozatú
vegyészmérnökképzés a Budapesti Műszaki EGYYAAtOn, (Bukaresti Polytech-

nikai Intézet, Bukarest, 1971.)
Lásztity R., Szebényi Imre: A BME Végülászérárnöki Karának oktató mun-

kája. (Politechnikai Intézet, Tbiliszi, 1971.)
Vajta László: Hajtómű és hidraulika olajok helyzete és fejlesztése Ma-

gyarországon. (MKE, Eger, 1971.) — Kőolajfeldolgozás 2000-ben. (BME, Bp.
1971.) — Kutatómunka a kőolajfeldolgozó iparban. (NAKI, Bp. 1971.)

Vajta László, Siklós Pál, Sütő József, Nagy Lajos: Kutatások a hazai etilén-
gyártás termékeinek hasznosítására. (BME, Bp. 1971.)

Zöld Ernő, Szebényi Imre: A vegyészmérnökök képzése és a nukleáris ké-
miai oktatás helyzete a Budapesti Műszaki Egyetemen. (Liége-i Egyetem,
Liége, 1971.)

Kutatómunka
Könnyű pirokodenzátum hidrogénezési lehetősége. C, frakció alapanyagból butadién ki-

nyerési lehetősége. Osszehasonlították a TVK-nál kapott pirobenzin adatait a különféle. iro-
dalmi adatokkal. Részletes gazdaságossági számítást végeztek, amellyel meghatározták a
hidrogénezés gazdasági eredményét különböző nyersanyag és termékárakat feltételezve.
Könnyen kezelhető számítási képletet szerkesztettek, amelynek segítségével a változók külön-

. féle értékei esetén is számítani lehet a gazdasági eredményt. Megbízó: Tiszai Vegyi Kombi-
nát.

Borsodi Hőerőmű villamoshálózati üzemzavarának kiküszöbölése. A tanszék környezetvé-
delmi kutatásai keretében a Villamosművek Tanszékkel együttműködve a Borsodi Hőerőmű
120 kV-os szabadtéri alállomásán és az iparvidék nagy-, illetve középfeszültségű hálózatain
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a szigetelő átívelések okait vizsgálta. Megállapította, hogy különös jelentősége van a
meteorológiai viszonyoknak, a szilikonzsírok minőségének és a porszennyezésnek.

Az átívelések gyakorisága, a szennyeződés akkumulációja szempontjából különösen káros,
ha a hőmérséklet 0 "C körüli ingadozást mutat, illetve ha a ködös időszakot száraz ősz előzi
meg. A szigetelők bevonása nemcsak a felület hidrofobizálásán keresztül csökkenti az átíve-
lés veszélyét, hanem a hatás a fizikai folyamatok egész sorának eredője.

Az erőműből származó por kémiai összetétele az átívelések szempontjából nem közöm-
bös. Megbízó: NIM Műszaki Fejlesztési Főosztály.

Benzin katalikus reformálással előállítható magasabb aromások tanulmányozása. A re-
formálási termék — mint komplex szénhidrogén elegy — összetételét kapilláris kolonnán tör-
ténő gázkromatográfiás módszerrel tanulmányozták. Meghatározták -a minták összaromás
tartalmát, az aromások mennyiségét szénatomszám szerinti bontásban, az egyes Cy és Ci
aromások mennyiségét összes Csa, illetve Ciy aromásra vonatkoztatva, az iparilag hasznosít-
ható trimetil-benzolok mennyiségét külön kiemelve. Megbízó: NIM. Műszaki Fejlesztési Fő-
osztály.

Pirogáz szárító adszorbensek hatékonyságának vizsgálata. A tanszéken tervezett és a TVK

Polietiléngyára által a helyszínen megépített kísérleti berendezésekben vizsgálták az etilén-
gyártásnál a TVK-ban alkalmazott szárító adszorbenseket, nevezetesen francia gyártmányú
aktív aluminium-oxidot és szovjet gyártmányú zeolíitot. Ezenkívül a magyar gyártmányú
nKlinoszorb" nevű molekulaszita típusú adszorbenst is vizsgálták. Mérték az egyes adszorben-
sekkel elérhető legmélyebb harmatpontot és az adszorbensek áttörési kapacitását. Megbízó:
Tiszai Vegyi Kombinát.

Felszíni vizek szennyezettségének meghatározása, hazai vízfolyásaink higanytartalmának
felmérése. Vízminták higanytartalmának meghatározására olyan aktivációs analitikai mód-
szert dolgoztak ki a tanszéken, amely a hordalékhoz kötött higany meghatározására is al-
kalmas egészen 2 mg/l koncentrációhatárig.

Vizsgálataik során felszíni és szennyvizek higanytartalmát mérték a Duna magyarországi
szakaszán. Megbízó: Országos Vízügyi Hivatal Vízminőségi Felügyelet.

AUTOXIMAX katalizátorok regenerálása. A Vállalat sütőipari élesztőt előállító üzemében
olyan műszeres elemzési módszert alkalmaznak, amely egyben a gyártási folyamat automa-
tikus vezérlésének is az alapja. Az elemző műszerek működéséhez korábban műszerenként
4—5 havonta 30 dollárért kellett felújítani (regenerálni) egy-egy műszer mérőpatronát, ponto-
sabban utóbbiak katalizátor töltetét. A munka során olyan, a mérőpatronokban használható
katalizátor előállítására dolgoztak ki eljárást, amely hazailag forintért beszerezhető vegy-
szerekből biztosítja a mérőpatronok töltésének felújítását. Az egy patronra eső import fel-
újítás összegével szemben (30 dollár) a kidolgozott eljárás szerinti költség kb. 1,— Ft. A

nyugati katalizátor élettartama kb. 18 hét, a tanszék által előállított katalizátor élettartama
kb. 8 hét.

MEZŐGAZDASÁGI KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Holló János, Kurucz Józsefné, Boródi A.: The applications of molecular de-

stillation. Bp. Akad. K. 1971. 210 p.
Holló János, László Elemér, Hoschke Ágoston: Plant alfa-1,4-Glucan Phos-

phorylase. Bp. Akad. K. 1971. 211 p.

Szakdolgozat
Biacs Péter: Beszámoló jugoszláviai tanulmányútról. — Élelmezési Ipar.

25. (5) 1971. 157—159.
Biacs Péter, I. Csuri J.: The infrared spectra of catecholamines. — 3. In-

ternat. Meeting of the Internat. Soc. for Neurochemistry. Bp. 1971. 334—365..
Holló János, Koch B., Koch Lehel: Fehérje és aminosavtartalmú takar-

mány-nyersanyagok optimálási kérdése. — M. Kémikusok Lapja. 26. 1971.
453—455. :
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Holló János, Koch Lehel: Leaf protein: its agronomy, preparation, guality
and use. — IBP Handbook. Oxford, Blackwell Sci. Publ. (20). 1971. 63—68.

Holló János, László Elemér: The synthesis of dextran I. Importance of suc-
rose concentration in the course of dextran fermentation. — Per. Pol. Chem.
Eng. 15. 1971. 35—42. — Untersuchung der Kinetik der Amylolyse. — Die
Stürke. 23. 1971. 272—275.

Holló János, Lásztity R.: 100 éves a Budapesti Műszaki Egyetem Vegyész-
mérnöki Kara. — Élelmezési Ipar. 25. 1971. 265—270.

Holló János, Nyeste László: A mikrobiológiai ipar fejlődésének irányai. —
Élelmezési Ipar. 25. 1971. 233—243.

Holló János, Szabadváry F.: A Budapesti Műszaki Egyetem Vegyészmér-
nöki Karának története. — M. Vegyészeti Múzeum Közleményei. (2). 1971.
1—44.

Holló János, Szebényi I., Szabadváry F.: 100 éves a Budapesti Műszaki
Egyetem Vegyészmérnöki Kara. — M. Kémikusok Lapja. 24. 1971. 265—273.

László Elemér, Tóth Mihály: Ipari enzimkészítmények söripari alkalmazásá-
nak elméleti és gyakorlati kérdéseiről. — Söripar. 18. 1971. 29—33.

Előadás
Biacs Péter, Janzsó Béla: A KONO-ASAI kinetikai modell alkalmazása

élesztőszaporításra. (MTA, Mátrafüred, 1971.)
Biacs Péter, Janzsó Béla, Nyeste László, Békássy-Molnár E., Holló János:

Generalized graphs of continuous cultivation of microorganisms. (IFAC Symp.
Győr, 1971.)

Csuri J., Biacs Péter: Infrared spectroscopy of catecholamines. (Internat.
Congr. of Neurochemistry, Bp. 1971.)

Holló János: A biomérnökképzés és a félüzemi oktatás szerepe. (Egyipt.
Tud. Kut. Közp. Kairó, 1971.) — A mikrobiológiai ipar fejlődésének irányai.
(Kubai Tud. Akad. Havanna, 1971.) — A 100 éves Vegyészmérnöki Kar tör-
ténete. (BME, Bp. 1971.) — Az amilolízis kinetikája. (Nk. Keményítő Kongr.
Detmold, 1971.) — Eredményeink növényolajkémiai és műveleti kutatásaink
terén. (Egyipt. Tud. Kut. Közp. Kairo, és Kubai Tud. Akad. Havanna, 1971.) —

Fehérje és esszenciális aminosavak termelési lehetőségei zöldnövényekből
Közép-Európában. (NOT Fehérje Szimp. Warszawa, 1971.) — Sigmond Elek
élete és munkássága. (BME, Bp. 1971.) — Sörfőzés erzimekkel. (Európai Ve-
gyészmérnökök Szöv. Frankfurt, 1971.) — Új eljárás rostmentes növényi ere-
detű erőtakarmány előállítására. (Egypt. Tud. Kut. Közp. Kairo, és Krka
Gyógyszertár, Novo-Mesto, TU Wien, Kubai Tud. Akad. Havanna, 1971.)

Hoschke Ágoston: Determination of molecular weight distribution of pro-
teins. (Bolgár Tud. Akad. Druzhba, 1971.) — Növényi foszforiláz reakciókine-
tikai tanulmányozása. (MTA, Mátrafüred, 1971.)

Janzsó Béla, Biacs Péter: Allgemeine Graphen der kontinuierlichen Mikro-
ben-Vermehrung. (NDK—magyar Fermentációs Szimp. Bp. 1971.)

Kollár Györgyné: Műanyagok mikrobiológiai korróziója. (MTA, Mátrafü-
red, 1971.) — Műanyagok mikrobiológiai stabilitása. (Műanyagtechnikai
Közp. Bp. 1971.)

Kurucz Józsefné: Zsírok autoxidációja. (Lengyel Tud. Akad. Gdansk, 1971.)
László Elemér: Amilolitikus enzimek reakciókinetikai vizsgálata. (MTA, Mát-

rafüred, 1971.) — Kinetik der Amylolyse. (KGST, Pozsony, 1971.) — Untersu-
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chung der Kinetik der Amylolyse. (Vajdasági Kémikusok Egyes. Novi-Sad,
1971.)

Nyeste László: Antibiotikum előállítási technológiák fejlődése. (KRKA-
Gyógyszergyár, Novo Mesto, 1971.) — Ipari mikrobiológia. Előadássorozat.
(MÉM, Bp. 1971.) ;

Nyeste László, Janzsó Béla, Békássy-Molnár E., Holló János: Generalized
graphs of continuous cultivation of microorganisms. (IFAC Symp. Győr,
1971.) :

Nyeste László, Sevella Béla, Kirchknopf L.: A Tanszéken végzett fermen-
tációs kutatások és a jövőbeni kutatási elképzelések. (MTA, Mátrafüred, 1971.)

Kirchknopf, L., Nyeste László, Sevella Béla: Fermentációs kísérletek ter-
vezése és a fermentációs folyamatok optimalizálása. (MTA, Mátrafüred, 1971.)

Sevella Béla, Nyeste László, Kirchknopf L.: Kinetikai vizsgálatok jelentő-
sége a fermentációs folyamatoknál. (MTA, Mátrafüred, 1971.)

Tóth Jenő: Szennyvíziszapok kezelése. (Nk. Szennyvíztisztítási Konf. Bp.
1971.) :

24. Mihály: Amilázok és proteázok aktivitásmérése. (KGST, Balatonfüred,
1971.

Kutatómunka
Biopolimerek vizsgálata területén továbbfolytatták az amilolitikus enzimek molekuláris me-

chanizmusának vizsgálatát. (Biol. aktív anyagok kutatása), elvégezték a glükózoxidáz ipari
el tyotésélnél tisztítását (Renal), az inulin és természetes növényi festékek izolálását (Re-
nal).

A fermentációs témában foglalkoztak automatizált és komputerrel irányított fermentációk
megvalósításával (Biol. aktív anyagok), félüzemi kutató-fermentor elvének kidolgozásával
(Biogal), Biofer berendezés fejlesztésével (Chemolkomplex) és hatásgátló automatika kidol-
gozásával (Kőbányai Gyógyszergyár). ;

Ipari mikrobiológiai témában foglalkoztak kénbaktériumok identifikálásával, illetve fel-
használásával erőművek és egyéb iparok (timföldipar) melléktermékeinek értékesítésében
(Fémipari Kutató Intézet), ásványolajipari termékek (Dunai Kőolajipari Váll.) tartályiszapjai,
hűtő-kenőfolyadékok, mikrobiológiai vizsgálatával és különböző típusú festékek (antifouling
hajótest, illetve vizes diszperziós festékek) mikrobiológiai korróziójával (Tiszai Vegyikombi-
nát, illetve Budalakk). :

Biológiai ipari műveleti témában a tárolhatóság műszeres mérési elvének kidolgozásával
(KÉKI), különböző típusú szennyvizek tisztításának kérdésével (Veszprém megyei Húsipari
Vállalat, KPM, Út- Vasúttervező Vállalat) foglalkoztak.

Elkészült Tamásiban a világ első levélfehérje termelő üzeme a tanszék által szabadalma-
zott VEPEX eljárás szerint.

MŰANYAG- ÉS GUMIIPARI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Molnár Imre, Szöllősi István, Thamm F., Varga József: Műanyagok tulaj-

donságai és vizsgálata. 1. Bp. Műszaki K. 1971. 225 p.
Bartha Z., Bártfay K., Deméndy M., Ghymes Gy., Elekes B., Horkay F.,

Jakab E., K. Zalántay Herta, Molnár Imre, Nemes L., Ocskay Gy., Pukánszky
B., Simon A., Somay G.: Műanyag- és gumiipari kislexikon. Bp. Műszaki K.

1971. 454 p.

Szakdolgozat
Hardy Gyula: A hazai műanyagipari kutatásról. — M. Tudomány. 16. (12)

1971. 755—759. — Solid state polymerization in two-component systems. —
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IUPAC Int. Symp. on Macromolecular Chemistry, Budapest, 1969. Plenary
and Main Lectures. Bp. 1971. 571—591.

Hardy Gyula, Kovács G., Cser F., Koszterszitz Gy.: Vizsgálatok a szilárd
fázisú polimerizáció köréből. XXVIII. Acenaftilén jóddal iniciált szilárd fá-
zisú oligomerizációjának vizsgálata. A reakció kinetikája és mechanizmusa.
és XXIX. A monomer és az oligomer szerkezete. — M. Kémiai Folyóirat. 77.
(1) 1971. 3—11., 11—16.

Cvetkov, V. N., Korneeva, E. V., Lavrenko, P. N., Hardy Gyula, Nyitrai K.:
Konformacionnüe szvojsztva makromolekul sz cepnümi bokovümi gruppami.
Polivinillaurat. — Vüszokomol. Szoed. B 13. (6). 1971. 426—427.

Thamm F., Molnár Imre: Polarisationsoptische und Festigkeitsuntersuchun-
gen an Styrol-Akrylnitril Kopolymeren. — Plaste und Kautschuk. 18. (2) 1971.
113—117.

Mondvai Imre, Halász L., Keshitz A.: Polymerisation des Methylmethacry-
lats bei hohen Umsützen. V. — Acta Chim. Hung. ó8. 1971. 161—167.

Mondvai Imre, Halász L.: Polymerisation des Methylmethacrylats bei ho-
hen Umsützen. VI. — Acta Chim. Hung. ó8. 1971. 169—175.

Mondvai Imre, Halász L., Molnár Imre: Rheologische Untersuchung. von
Polyvinylechlorid-Mischungen. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 203—211.

Mondvai Imre, Molnár Imre, Kiss B.: Sav- és lúgszigetelő bevonatok ké-
szítésére alkalmas fenol-furfurol gyanták előállítása és alkalmazása. — Kor-
róziós Figyelő. 11. 1971. 113—114.

Halász L., Mondvai Imre: Hőre lágyuló műanyagok extrudálása. IV. —
Műanyag és Gumi. 8. 1971. 389—394. — Untersuchung rheologischer Eigen-
schaften von Polyolefinen. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 169—183.

Cameron, J. A., Keszthelyi L., Nagy Gábor, Kacsóh L.: Mössbauer effect
of ferrous ions in cubic ice. — Chem. Phys. Letters. 8. 1971. 628—630.

Dézsi I., Keszthelyi L., Nagy Gábor, Nagy D. L.: Furthner investigations on
frozen solútions. — Proc. of the Conf. on the Application of the Mössbauer
Effect, Tihany, 1969. Bp. Akad. K. 1971. 607—611.

Előadás.
Bíró Ferencné: Derivatográfiás módszer alkalmazása termoreaktív gyan-

: ták vizsgálatánál. (MKE, Esztergom, 1971.) — Epoxid-novolak rendszerek ke-
ményedési és bomlási folyamatainak derivatográfiás vizsgálata. (BME, Bp.
1971.) !

Doszlop Sándor, Nagy Gábor, Klim I.: Gázkémények korrózió elleni vé-
delme. (ÉTE, Salgótarján, 1971.)

Doszlop Sándor, Szöllősi István, Szász J.: Diének fémsókkal katalizált
emulziós polimerizációja és a polimerek tulajdonságainak vizsgálata. (MTA,
Mátrafüred, 1971.)
—

.

Hardy Gyula: Polimer iparok. Előadássorozat. (TIT, Bp. 1971.) — A szilárd
fázisban keletkező termékek molsúlyeloszlásáról. — Az N-vinil-2-thio-pirroli-
don gamma sugárzással iniciált oldat polimerizációjáról. — Sugárvédő ada-
lékanyagok hatása a di-acetonil-acril-amid szilárd fázisú polimerizációjára.

(MTA, Tihany, 1971.) — A műanyagipar fejlődésének műszaki és gazdasági
kérdései. (MSZMP, Bp. 1971.) — Polimerizáció szilárd fázisban. Beszámoló
az 1969—1971-ben végzett munkákról. (MTA, Mátrafüred, 1971.)

Juhász Kálmán: Beszámoló a 3 évi kutatómunkáról. (MTA, Mátrafüred,
1971.) — Ólomstabilizátorok hatásmechanizmusa. (KGST, Bp. 1971.)
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Kelemen Ottó: Alapösszefüggések térhálós műgyantával készített papír
modellrendszerek szerkezete és szilárdsági tulajdonságai között. (MTA, Mát-
rafüred, 1971.)

Kovács Imre: Fenol-formaldehid gyanták folyamatos előállítása. (MTA,
Mátrafüred, 1971.)

Molnár Imre, Mondvai Imre, Halász L., Adorján A.: Beziehungen zwischen
Plastizierleistung, technologischen Bedingungen, Füllvorgang des Werkzeugs
sowie Gualitüt des Formteils beim Spritzgiessen. (Kammer der Technik, Karl-
Marx-Stadt, 1971.)

Molnár Imre, Rácz M., Nguyen Ngoc Guang: Több komponensű rendsze-
rek mikroszkópos vizsgálata. (MKE, Esztergom, 1971.)

Molnár Imre, Szentirmai E.: Műanyagok fröccsöntésekor a szerszámban
fellépő fizikai változások mérése. (MATE, Bp. 1971.)

Mondvai Imre: Beitrag zur mathematischen Erfassung des Extrusionspro-
zesses. (Kammer der Technik, Karl-Marx-Stadt, 1971.) — Fékanyagok előál-
lítása és vizsgálata. (MKE, Esztergom, 1971.)

Nagy Gábor: A hexa-diin-diol-para-toluol-szulfonsav-észter szilárd fázisú
fotopolimerizációjának és szerkezetvizsgálatának újabb eredményei. (Inst.
für Phys. Chem. der Univ. Mainz, 1971.)

Szöllősi István: Derivatográfiás módszer alkalmazása termoreaktív gyan-
ták vizsgálatánál. (MKE, Esztergom, 1971.) — Epoxid-novolak rendszerek ke-
ményedési és bomlási folyamatainak derivatográfiás vizsgálata. (BME, Bp.
1971.)

Varga József: Szilárd fázisú polimerizáció. (MTA, Mátrafüred, 1971.)

Kutatómunka
Szerves redox rendszerek hatásmechanizmusának vizsgálata. Tanulmányoztuk dimetil-ani-

lin: benzoil-peroxid redoxrendszer hatásosságát MMA polimerizációjában. Megállapítottuk,
hogy az amin komponens beépül a polimerbe; a beépülési lépés egyben lánczáródás is, s
így az ilyen polimerek mólsúlya nagyon kicsi.

Tercier aromás aminokkal szerves savanhidridek is képeznek polimerizációt iniciáló gyöő-
köket. A pirromellitsav-dianhidrid: 2,2N"-tetrametil-diamino-difenil/propán rendszer 70"C-on
iniciálja a MMA polimerizációját, sőt az említett amin egymagában is hatásos.

Rétegelt műanyaglemezek stancolhatóságát befolyásoló tényezők vizsgálata. A stancolás
során fellépő folyamatok szilárdságtani leírása és elemzése (Műszaki Mechanikai Tanszék
közreműködésével) révén lehetséges volt a folyamatra ható anyagszerkezeti dinamikus és

termikus összefüggést rögzíteni. Az általunk kidolgozott módszer felhasználható a rétegelt
műanyaglemezek stancolhatóság szempontjából történő minősítésére és megállapítható, hogy
adott lemez mennyire jó, vagy mennyire rossz és miért. Megbízó: Villamosszigetelő és Mű-
anyaggyár.

A műanyagfeldolgozással kapcsolatos kutatások célprogram kialakításának metodikája.
A műanyagfeldolgozásnak az előállítás és felhasználás között elfoglalt helyzetéből kiindulva
a nemzetközi együttműködés és a hazai helyzet figyelembevételével elemzi a tanulmány azo-
kat a szempontokat, melyek a helyes célprogram kialakítása során döntő jelentőségűek.
Megbízó: NIM.

SZERVES KÉMIA TANSZÉK

Szabadalom
Doleschall Gábor, Lempert Károly, Pallos L., Simon Pálné: Eljárás 6-(he-

lyettesített benzil)-oxo-1,2,4-triazin származékok előállítására. Magyar szab.
158.685.
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Szakdolgozat
Farkas Loránd: Transacylierung bei Flavonoiden und ihre Anwendung für

die spezifische Synthese von Flavonoid-Glykosiden. — Pharmacognosy and
Phytochemistry. Berlin—Heidelberg—New York, Springer Verl. 1971. 129—146.
— lIsoflavone glycosides. XII. Synthesis of texasin-7-$-D-glucoside. — Acta
Chim. Hung. 67. 1971. 109—112.

Farkas Loránd, Gottsegen Ágnes, Nógrádi Mihály, Antus S.: Synthesis of
the natural isoflavons ferreirin, dalbergioidin and ongenin. J. Chem. Soc.
C. 1971. 1994—2000.

Farkas Loránd, Vándor Istvánné, Nógrádi Mihály: Notiz über die Struktur
von Sorbifolin, ladanetin und Ladanein. — Chem. Ber. 104. 1971. 2646—2647.

Farkas Loránd, Gottsegen Ágnes, Nógrádi Mihály, Strelisky János: Syn-
thesis of homisoflavanones. II. Constituents of Eucomis autumnalis and E.

punctata. — Tetrahedron. 27. 1971. 5049—5054.
Aurnhammer, G., Wagner, H., Hőrhammer, L., Farkas Loránd: Synthese

des. 7-56-Neohesperidosyl-4"-6-D-glucopyranosyl-naringenins, eines Flava-
nontriglykosids aus Citrusfrüchten. — Chem. Ber. 104. 1971. 473—478. —

Notiz über die Synthese des Thevetiaflavons, eines Apigenin-5-methyl-üthers
aus Thevetia peruviana. — Chem. Ber. 104. 1971. 1703—1705.

Wagner H., Budweg, W., Hörhammer, L., Vermes Borbála, Farkas Loránd:
Transacylierungsreaktionen in der Flavonoidreihe. VI. Synthese von Luteolin-
7-6-rutinosid (Scolymosid) sowie 3,4-Di-O-methyl-luteolin-7-$-neohesperi-
dosid und -7-$-rutinosid. — Chem. Ber. 104. 1971. 2118—2123.

Wagner, H., Flores, G., Hőrhammer, L., Farkas Loránd, Strelisky János:
Überdie Flavonoide von Eupatorium-Arten. II. Synthese von Eupatillin, Eupa-
toretin. Eupatin und Eupalitin. — Tetrahedron. 1971. 1233—1236.

Wagner, H., Maurer, G., Farkas Loránd, Hünsel, R., Ohlendorf, D.: Zur
Struktur und Synthese von Gnaphaliin, Methyl-gnaphaliin aus Gnaphalium
obtusifolium L. und Isognaphaliin aus Achyrocline satureoides. — Chem. Ber.
104. 1971. 2381—2388.

Wagner, H., Maurer, G., Hőrhammer, L., Farkas Loránd: Zur Struktur ei-
nes Flavons aus Citrus reticulata Blanco. Synthese von 5,4"-Dihydroxy-6,7,8,3"-
tetramethoxy-flavon. — Chem. Ber. 104. 1971. 3357—3360.

Fetter József, Nyitrai József, Lempert Károly: Hydantoine, Thiohydantione,
Glykocyamidine. XXXIII. Durch Lewis-Süuren ausgelöste reduktive Umlage-
rungen vom Retrobenzilsüure — Typ: VIII. Reaktionen einiger 5,5-Diarylthio-
hydantoin-Derivate mit Bortrifluorid-Atheraten, Bortrifluorid-Atherat. Bortri-
fluorid-Gemischen und Galliumbromid. — Tetrahedron. 27. 1971. 5933—5941.

Hornyák Gyula, Lempert Károly: Pyrimidines and condensed derivatives.
II. Oxidation of 2-(2-hydroxyethylamino)-4(3H)-pyrimidinones to 2,3-dihydro-

3-hydroxy-5(1H)-imidazo(1,2-a)pyrimidinones. — Acta Chim. ő8. 19971.
277—294.

Ágai B., Hornyák Gyula, Láng L., Lempert Károly, Sohár P.: Pyrimidines
and condensed derivatives. I. UV and IR spectra of isocytosines and related

imidazo(1,2-a)pyrimidinones. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 43—64.
Lempert Károly, Puskás J., Vezér Sz.: The reaction of a-chloro-a,a-diphe-

nylacetamide with sodium cyanamide. — Acta Chim. 67. 1971. 369—372.
Markovits Elekné, Nyitrai József, Lempert Károly: Hydantoine, Thiohydan-

toine, Glykocyamidine. XXXI. Durch Lewis-Süuren ausgelöste reduktive Um-
lagerungen von Retrobenzilsüure- Typ. VII. Das Anomale Verhalten des 5,5-
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Dibenzyl-dithio-hydantoins: und des 2,5-Bis(methylmercapto)-4,4-dibenzyl-
4H-imidazols. — Chem. Ber. 104. 1971. 3080—3086.

Downing, A. P., Ollis, W. D., Nógrádi Mihály, Sutherland, I. O.: The study
of conformational changes related to aromaticity and anti-aromaticity by
nuclear magnetic resonance. — Proc. of the Jerusalem Symposia on Cuan-
tum Chemistry and Biochemistry. III. 1971. 2926—313.

Novák Lajos, Bang, Ng., Szántay Csaba: Synthesis of an analogue of
gyuantril containing indolo-guinolizidine ring. — Acta Chimica. 70. 1971.
91—96.

Koltai E., Nyitrai József, Lempert Károly, Bursics L.: Durch Lewis-Süuren
ausgelöste reduktive Umlagerungen von Retrobenzilsüure Typ. VI. Kreuzungs-
versuche. — Chem. Ber. 104. 1971. 290—300.

Szántay Csaba: Alkaloidok szintézise. — Kémiai Közlemények. 36. 1971.
37—57. — Indolalkaidok sztereokémiai problémái. — M. Kém. Lapja. 26.
1971. 490—496.

Szántay Csaba, Beke Dénesné: A korinanteidin sztereospecifikus szin-
tézise. — M. Kém. Folyóirat. 77. 1971. 160—166.

Szántay Csaba, Honty Katalin, Tőke László, Buzás A., Jacguet, I. P.: An
improved synthesis of yohimbine. Dieckmann ring closure of unsaturated
diesters. — Tetrahedron. 1971. 4871—4872.

Tőke László, Honty Katalin, Szántay Csaba: A (-4-)-johimbin és a (—)-8-jo-
himbin totálszintézise. — M. Kémiai Folyóirat. 77. 1971. 366—372. :

Wagner, H., Budweg, W., Hürhammer, L., Vermes Borbála, Farkas Loránd:
Transacylierungsaktionen in der Flavonoid-Reihe. VI. Synthese von Luteolin- -

7-B-rutinosid, wowie—3,4-Di-O-methyl-luteolin-7-6-neohesperiosid " und
-7-B-rutinosid. — Chem. Ber. 104. 1971. 2118—2123.

Előadás
Beke Dénesné, Szántay Csaba, Dörnyei G.: Vizsgálatok a benzo-(a)-kino-

lizinvázas vegyületek körében. (MKE, Debrecen, 1971.)
Doleschall Gábor: 1,2,4-triazino 5,6-d 3,1-benzoxazepin származékok szin-

tézise. (MKE, Debrecen, MTA, Mátrafüred, 1971.) — Vírusellenes hatású aszt-
riazin származékok kutatása. (BME, Bp. 1971.)

Farkas Loránd: A daidzein glükozidjainak szintézise. (MKE, Debrecen,
1971.) — A természetben új vegyületcsoportként izolált benziliden és benzil-
kromanonok szintézise. (MKE, Debrecen, 1971.) — Flavonok és izoflavonok
szelektív kapcsolása cukrokkal. (MKE, Debrecen, 1971.) — Új transzacilezési
eljárások alkalmazása a flavonglikozidok kémiájában. (BME, Bp. 1971.)

Fetter József: 1,2-átrendeződés mechanizmusának vizsgálata. (MTA, Márta-
füred, 1971.) — Újabb adatok a gem.-diaril-imidazol származékok retroben-
zilsav típusú átrendeződéséhez. (MKE, Debrecen, 1971.)

Hornyák Gyula, Nyitrai József, Szőcs L., Lempert Károly: Heterogyűrűvel
kondenzált asz-triazin származékok előállítása és vizsgálata. (MTA, Mátra-
füred, 1971.)

Kalaus György: Vinkamin szintézise. (MKE, Debrecen, 1971.)
 Kolonits Pál: Szerves molekulák szerkezetének megállapítása spektrosz-

kópiai módszerrel. (BME, Bp. 1971.)
Lempert Károly, Simig Gy.: Aza-klór-,x-difenil-acetamid és a fenilciánamid-

kálium reakciójának vizsgálata. (MKE, Debrecen, 1971.)
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Ágai, B., Lempert Károly: Vizsgálatok heteroaromás ammonió-amidátok
kémiája körében. (MKE, Debrecen, 1971.)

Nógrádi Mihály: Adatok a nyolctagú gyűrűk konformációs analíziséhez.
(MTA, Bp. 1971.) — Szék vagy kád? (MTA, Bp. 1971.) — Szén—szén kötés lé-
tesítése karbanion oxidáció útján. (MKE, Bp. 1971.)

Bardos J., Novák Lajos, Kálmán I.: Chemical modification of polynucleo-
tides. (Amer. Chem. Soc. Buffalo, 1971.)

Strelisky János: Az eupatorium-féleségek flavonoidjainak szerk. bizonyító
szintézise. (MKE, Debrecen, 1971.)

Szabó Lajos: Az ankorin szintézise. (MKE, Debrecen, 1971.) — Vinkamin
szintézise. (MKE, Debrecen, 1971.) — Vizsgálatok a berbánvázas vegyületek
körében. (MKE, Debrecen, 1971.)

Szántay Csaba: Synthesis of yohimbine alkaloids. (IUPAC, Boston, 1971.)
—Synthesis of indol-alkaloids. (IUPAC, Gent, 1971.) — Vinkamin. szintézise.
(MKE, Debrecen, 1971.)

Szentirmay Árpádné: Kísérletek ankorin előállítására. (MKE, Debrecen,
1971.) :

Tőke László: Allojohimbánvázas vegyületek szintézise. (MKE, Debrecen,
1971.) — Berbánvázas vegyületek szintézise. (MKE, Debrecen, 1971.)

Vermes Borbála: Flavonok és izoflavonok szelektív kapcsolása cukorral.
(MKE, Debrecen, 1971.) — Új transzcilezési eljárások alkalmazása a flavon-
glikozidok kémiájában. (BME, Bp. 1971.)

Wolfner András: A daidzein glükoözidjainak szintézise. (MKE, Debrecen,
1971.)
: Zauer Károly, Z. Csüllög I., Lempert Károly: Ditiohidantoin-származékok
termikus átalakítása trisz-imidazo-asz-triazin származékká. (MKE, Debrecen,
1971.)

Kutatómunka
Flavonoidok kutatása. Számos flavonoid és flavonoidglikozid helytelenül megállapított szer-

kezetét tisztázták. Módszereket dolgoztak ki az eddig szintézissel nem hozzáférhető flavonoid
glükuronidok, flavonoid-bisz-glikozidok és homoizoflavanonok előállítására. Jelenleg nagy-
üzemi kipróbálás alatt álló takarmányhasznosítást fokozó hatású izoflavonszármazékot kísér-
leteztek ki. Megbízó: Chinoin.

Alkaloid kutatása. Kidolgoztak iparilag is hasznosítható racionális szintézisutat a specifikus
agyértágító hatású (4-)-vinkamin előállítására. Megbízó: Kőbányai Gyógyszerárugyár.

Heterociklusos vegyületek kutatása. Tisztázták egy korábban felfedezett retro-benzilsav
típusú arilvándorlási reakció mechanizmusát, valamint az izatinsav és fenilizotiocianát reak-
ciótermékének régóta vitatott szerkezetét. Hazánkban elsőnek kezdték meg heterociklusok
fotokémiai vizsgálatát.

;

SZERVES KÉMIAI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Szabadalom
Csűrös Zoltán, Petró József, Tungler Antal, Máthé Tibor, Békássy Sándor:

Eljárás nem piroforos váz-nikkel katalizátor előállítására. Magyar szab.
159.603 és Osztrák szab. 294.781

Csűrös Zoltán, Petró József, Máthé Tibor, Tungler Antal, Bakos M.: Eljárás
ciklohexanon előállítására. Magyar szab. 159.608 — Eljárás és készülék gőz-
fázisú hidrogénező-dehidrogénező fémkatalizátorokon végbemenő folyama-
tok ellenőrzésére. Magyar szab. 158.593
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Szakdolgozat
Csűrös Zoltán, Deák Gy., Gyurkovics Ida, Haraszthy-Papp Melinda, Zára-

Kaczián E.: Preparation and investigation of Lewis-acid complexes, VII. The
titanium tetrachloride complexes of sugar acetates. — Acta Chim. Acad.
Sci. Hung. 67, 93—107 (1971).

Csűrös Zoltán, Petró József, Morgós Jenő, Losonczi Béla: A 2-etilantraki-
non alapú hidrogén-peroxid előállítás laboratóriumi vizsgálata. I. Vizsgála-
tok Raney-NIi katalizátorral. — M. Kémikusok Lapja. 26, 209—213 (1971) és
II. Vizsgálatok nikkel-borid és molibdénnel promoveált nikkel-borid katali-
zátorral. — M. Kémikusok Lapja 26, 497—501 (1971).

Csűrös Zoltán, Rusznák István, Lévai Gy., Zobor Vincéné: invéstigation
of the heterogeneous system cellulose-reactive dye. — 18. Textilipari Mű-
szaki Konf. Budapest. 1970. Bp. 1971. 55 p.

Csűrös Zoltán, Soós Rudolf, Bitter István, Bende Zoltán: Thermal dissocia-
iton of urea derivatives, I. — Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 68, 267—276
(1971). :

Csűrös Zoltán, Soós Rudolf, Bitter István, Bende Zoltán, Ecet M.: Thermal
dissociation of urea derivatives. II. — Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 69, 373-

Csűrös Zoltán, Soós Rudolf, Bitter István, Pálinkás János: The use of amide
chlorides in ring closure reactions. III. Synthesis and ring closure of novel
amidrazones. — Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 69, 361—366 (1971).

Rusznák István, Morgós Jenő: Chemische Reaktionen und technologische
Lösungen zur Modifizierung von Polypropylenfasern und zur Erleichterung
ihrer Verarbeitung in der Textilindustrie. — Per. Pol. Chem. Eng. 15, 65—82
(1971).

Rusznák István, Trézl Lajos, Bereck Attila, Bidló G.: Influence of short
thermal treatments on wool. — Proc. of the 4. Int. Wool Textile Research
Conf. New York—London—Sydney—Toronto, 1971. 175—183.

Előadás
Bende Zoltán, Csűrös Zoltán, Soós Rudolf, Bitter István: Az imino-dietil-

karbonát acilezési reakcióinak vizsgálata. (MKE, Debrecen, 1971.)
Bitter István, Csűrös Zoltán, Soós Rudolf, Kárpátiné Ádám Éva: Az amid-

kloridok hatásmechanizmusának vizsgálata az izocianát gyártásban. (MTA,
Bp. 1971.)

Losonczi Béla, Csűrös Zoltán, Petró József, Morgós Jenő: 2-etilantrakino-
nos hidrogén-peroxid előállítás vizsgálata. (MKE. Debrecen, 1971.)

Petró József, Csűrös Zoltán, Polyánszky Éva: Nemesfém katalizátorok fő-
lös felületi szabad energiái és aktivitásuk. (Szovjet Tud. Akad. Alma-Ata,
1971.)

Rusznák István: Cellulóz hőkárosodásának vizsgálata. (MTA, Mátrafüred,
1971.) — Cellulóz—víz asszociátumok keletkezésének és bomlásának vizsgá-
lata. (MTA, Mátrafüred, 1971.) — Szálkeverékek komponensein kimutatható
kémiai átalakulások rövid ideig tartó hőkezelések után. (MTA, Mátrafüred,
1971.)

Rusznák István, Morgós Jenő, Bertalan György, Szoróka Jenő: Textilipari
vegyi segédanyagok. Előadássorozat. (MTKI, Bp. 1971.)

Sallay Péter, Csűrös Zoltán, Deák Gy.: Benzaldehid és acetofenon bór-
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trifluiddal katalizált Claisen-Schmidt. kondenzációjának vizsgálata. (MKE,
Debrecen, 1971.)

Szabó Gábor Tamás, Csűrös Zoltán, Soós Rudolf, Fogassy Elemér: Furán-
származékok levegős katalitikus oxidációja vizes oldatban. (MKE, Debrecen,
1971.)

Kutatómunka
Piridil herbicidek. Irodalmi összeállítást készítettünk a Reglone totál gyomirtó szintéziséről.

Kipróbáltunk az irodalomban le nem írt szintéziseket. A kerülő sziíntézisekkel kapcsolatos
eddigi eredményeink biztatóak. Megbízó: Peremartoni Vegyipari Vállalat.

Piridazon herbicidek üzemi szintézisének problémái. Megvizsgáltuk az 1-fenil-4,5 diklór-
-piridazon-ó6ó aminálásánál használt formamid oldószer regenerálásának és újra felhaszná-
lásának kérdését. Módszert dolgoztunk ki, amellyel az említett oldószer több alkalommal
ismételten felhasználható. Megbízó: Peremartoni Vegyipari Vállalat.

Foszforészter inszekticidek. A témával kapcsolatban irodalmi összefoglalót készítettünk és
több új aromás vinilfoszfát és ditiofoszfát származékot szintetizáltunk. Megbízó: Peremartoni
Vegyipari Vállalat.

Nikotinsav-benzilészter-klórhidrát és Ahisztán gyártási technológiájának felülvizsgálata.
Az első vegyülettel kapcsolatban megvizsgáltuk a kritikus reakciólépéseket és megállapítot-
tuk, hogy az észteresítési és a klórhidrát képzési lépés az eljárás kritikus része. A témát to-
vább folytatjuk, a reakciókörülmények változtatásával és az új reakció- út kidolgozásával kí-
sérletezünk. Az ahisztánnal kapcsolatban új szintézist dolgoztunk ki, ahol még eddig nem
használt savmegkötőszer alkalmazásával a termelést kb. 159/5-kal emeltük. Ezzel párhuzamo-
san a technológia egyszerűbb, a reakcióidő rövidebb lett. Megbízó: Kőbányai Gyógyszeráru-
gyár.

Klorocid és Dopegyt farmakonok kémiai technológiai műveleteinek felülvizsgálata gazda-
ságossági szempontból. A klorocidgyártással kapcsolatban kísérleteket végeztünk a para-
nitro-8-acetofenon folytonos előállítására. Vizsgáltuk a fenti vegyület amonolizisének, illetve
acetaminolízisének körülményeit, valamint az urotropinnal történő hexasóképzést és bontást.
Kíséreteink biztatóak, valószínűleg út nyílik a reakció több lépésének folyamatossá tételére.

A. dopegittel kapcsolatban vizsgáltuk racem-aminotril folytonos előállításának lehetőségét
és az L-forma folytonos előállításának lehetőségét. Megbízó: Egyesült Gyógyszer és Táp-
szergyár.

Formulázáshoz használt néhány segédanyag és a formula fontosabb vizsgáló módszerei és
jellemző tulajdonságai. A témával kapcsolatban irodalmi összeállítást készítettünk. Ossze-
hasonlítottuk és az esetek egy részében módosítottuk az eddig használt vizsgálati módsze-
reket.

Reszolválási módszerek kidolgozása. Vizsgálatokat végeztünk az 1-fenil-2-amino-propán és
különböző helyettesített származékai előállításával és a keletkező optikai izomerek elválasz-
tásával kapcsolatban. Osszesen 6 vegyülettel kapcsolatban végeztünk vizsgálatokat, közülük
néhányra laboratóriumi elválasztási módszert dolgoztunk ki az optikai izomerek elkülöní-
tésére. a

Növényvédőszer intermedierek, kiindulási anyagok, valamint várhatóan növényvédőszer
hatású új vegyületek előállítása. Különböző karbamid és karbamát típusú vegyületeket állí-
tottunk elő. Vizsgáltuk több jelenleg is növényvédőszer intermediernek használt vegyület új
szintézisének lehetőségét. Több új vegyületet is előállítottunk és ezeket hatástani vizsgálatra
átadtuk a megbízónak.

Amino-butanol előállításának vizsgálata. A témával kapcsolatban új, az eddigitől eltérő
laboratóriumi módszert dolgoztunk ki, mely jelentősen csökkenti a módszerhez használt

katalizátor mennyiségét. Tanszéki lehetőségeknek megfelelően2liter össztérfogatig elvégez-
tük a nagyítással kapcsolatos kísérleti munkát. Megvizsgáltuk a folyamatos előállítás lehető-
gét. Megbízó: Chinoin.

Szintetikus laboratóriumi eljárás kidolgozása L-aszparagin előállítására. A munka során
különböző rezolváló ágenseket próbáltunk ki. Kísérleteink alapján olyan laboratóriumi mód-
szert dolgoztunk ki az L-aszparagin előállítására, melynek során a rezolváló ágens regenerál-
ható és újra felhasználható. Megbízó: Reanal Finomvegyszergyár.

Ftálimid, szaccharin és szukcinimid klórmetilezési reakciójában keletkező termékelegy ana-
lízísére alkalmas módszerek kidolgozása. Előállítottuk az említett reakcióelegyek elvileg lehet-
séges komponenseit. Megvizsgáltuk, hogy ezek valóban jelen vannak-e a reakcióelegyekben.
A vizsgálatok eredménye alapján titrimetriás és kalorimetriás vizsgálati módszereket dolgoz-
tunk ki. Megbízó: Északmagyarországi Vegyiművek.
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Poliolefin termékek viselkedésével kapcsolatos vizsgálatok, A témával kapcsolatban két
irányban végeztünk kísérleteket. Egyrészt különböző polimer adalékok (polietilén, polisztirol,
sztirol-akrilnitril kopolimer) hatását vizsgáltuk poliolefin fólia termékek fizika-mechanikai
tulajdonságaira. Munkánk második részében különböző pigmentekés fénystabilizátorok elő-

zetes adagolása után vizsgáltuk a fenti polimer adalékok hatását a poliolefin fólia fény-
stabilitására. Megbízó: Textilipari Kutató Intézet.

Szintétikus léghaboltó anyag előállítása. Külföldi eredetű szintétikus habanyaggal azonos
tulajdonságú hazai terméket dolgoztunk ki.

Ultrahanggal befolyásolt kémiai reakciók irodalmának összegyűjtése és kidolgozása. Fel-
dolgoztuk és szerves vegyipari alapfolyamatok szerint. csoportosítottuk a szonokémiai reak-
ciók irodalmát, különös tekintettel a hazai felhasználás lehetőségeire. Megbízó: Egyesült
Vegyiművek.

Hangszóró alkatrészként használt papírok kémiai kezelése és a hangszóró teljesítmény
közti összefüggés vizsgálata. Munkánk során egyrészt kész üzemi hangszóró membránokat
kezeltünk különböző kemikáliákkal, másrészt még a membrán kiképzése előtt adagoltunk
különböző kemikáliákat a papírpépbe. Sikerült megjavítanunk a hangszórók tulajdonságait
mind akusztikai, mind nagyfrekvenciás átviteli szempontból. Általános érzékenységet te-
kintve a javulás több esetben elérte a 3 dB-t. Megbízó: VIDEOTON.

Polieszter oligomer tartalmának és színezhetőségének vizsgálatát végeztük el. Diszperziós
színezékkel színezési vizsgálatokat végeztünk. A két kísérletsorozat alapján megállapítottuk
milyen összefüggés van az oligomer-tartalom és a színezék felvétel között. Megbízó: Minőség-
ellenőrző Rt.

:

Szakharóz ipari hasznosíthatósága, Megvizsgáltuk a szakharóz dodecil-oximetiléter, külön-
.

böző allilszakharóz származékok, fenol-formaldehid szakharóz ragasztó, valamint tűzálló poli-
uretán gyártásához használható cukor alapú foszfortartalmú poliol előállítását. Kiísérleteink
eredményeként az első említett vegyülettel kapcsolatban a minisztérium megbízásából fel-
vettük a kapcsolatot a Kozmetikai és Háztartásvegyipari Vállalattal, az eredmények haszno-
sítása céljából. A másik három témában is iparilag is hasznosítható eredményeket értünk
el. Megbízó: Nehézipari Minisztérium.

Import illat-anyagok hazai előállítása. Eljárást dolgoztunk ki fahéj alkoholnak, fahéjalde-
hidből katalitikus hidrogénezéssel történő előállítására. Hasonló jellegű laboratóriumi eljá-
rást dolgoztunk ki mentol előállítására timolból. Ezenkívül vizsgáltuk a fenil-etilalkohol
sztirol alapú előállításának lehetőségeit. Megbízó: KVH.

Speciális célra használható klóracetofenon előállítása. Kidolgoztuk a célnak megfelelő ter-
mék előállítási módszerét, elkészítettük a technológiai előiratot, valamint kidolgoztuk a ter-
mék felhasználásának módszerét. Megbízó: Belügyminisztérium.

SZERVETLEN KÉMIA TANSZÉK

Szakdolgozat
Ady Endre, Gábor Tamás, Hencsei Pál, lvánfi J.: Alkidgyantával módosí.

tott szerves polisziloxánok előállítása, vizsgálata és néhány alkalmazási le-
hetősége. — Korróziós Figyelő. 11. 1971. 110—112.

Inczédy J., Hegedűs Béláné: Extraction of metal ions by means of liguid
anion exchanger using tiron as complexing agent. — Acta Chim. Acad. Sci.
Hung. 67. 1971. 391—396.

Kollár György, Nagy É.: Berechnung der Dampfdruckkurven bei Kenntnis
der Molekülstruktur. — Z. Chem. Techn. 23. 1971. 35—36.

Nagy József, Gresz Istvánné, Farkas Renáta, Barta: István, Kuszmann Já-
nosné: Study of the molecular structure of alkyl- and aryl-alkoxy-silanes. II.
— Acta Chim. Acad. Sci. Hung. 69. 1971. 397—409.

Nagy József, Gresz Istvánné, Farkas Renáta, Gábor Tamás: Studies of al-
coxysilane-alkohol and phenoxysilane-phenol binary systems. — Per. Pol.
Chem. Eng. 15. 1971. 155—167.

Nagy József, Hencsei Pál: Calculation of the bond structure of phenoxy-
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methylsilanes by the Pariser-Parr-Pople method. — J. of Organometallic Che-
mistry. 32. 1971. 39—46.

Nagy József, Hencsei Pál, Gresz Istvánné, Gábor Tamás: Investigation of
the dipole moments and infrared spectra of phenoxysilanes. — Acta Chim.
Acad. Sci. Hung. 69. 1971. 411—421.

Nagy József, Hencsei Pál, Kuszmann Jánosné, Farkas Renáta: Prepara-
tion and ultraviolet spectrophotometric investigation of phenoxy-methyl si-
lanes. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 83—92.

Nagy József, Hencsei Pál, Pálossy Lászlóné, Párkányi László: Über die
Herstellung und UV-spektrophotometrische Untersuchung von p-Fluorophe-
nyl-üthoxy-silanen. — Per. Pol. Chem. Eng. 15. 1971. 213—218.

Nagy Józset, Tésy Jánosné: Guantenchemische Untersuchungen der óő-

und 7-Bindungsstruktur von $ilyl-üthylenen. I-II. — J. of Organometallic
Chem. 31. 1971. 205—216., 217—226.

Réffy József, Pongor Gábor, Nagy József: Investigation of the bond struc-
ture of benzyl-substituted silicon derivatives. — Per. Pol. Chem. Eng. 15.
1971. 185—193.

Előadás
Nemes Béla, Ady Endre, Gábor Tamás: Butil 9,10-dihidroxisztearát képző-

désének vizsgálata butiloleát epoxidációs és hidroxilációs reakcióján keresz-
tül. (MKE, Debrecen, 1971.)

Barta István: Über die Herstellung, physikalisch-chemische Eigenschaften
und Molekülstruktur des Hexaphenoxycyklotriphosphazens. (Techn. Hoch-
schule, Graz, 1971.)

Gresz Istvánné: Dipólusmomentum meghatározása és alkalmazása a szer-
ves kémiában. (MKE, Pécs, 1971.)

Juhász Tóth Frigyesné, Lipovetz Iván, Lohonyai Nándor, Schüchter Klára:
Iszszledovanija korrozii aljuminija v rasztvorah azotnoj kiszlotü. (Aluminium
salétromsavas reakciójának vizsgálata.) (KGST, Moszkva, 1971.)

Juhász Tóth Frigyesné, Lipovetz Iván, Lohonyai Nándor, Schüchter Klára:
Iszszledovanija korrozii szvinca v azotnoj kiszlote. (Ólom salétromsavas reak-
ciójának vizsgálata.) (KGST, Moszkva, 1971.)

Kuszmann Jánosné: Szilikonok és felhasználásuk a mérnöki gyakorlat-
ban. (MTkI, Bp. 1971.)

Lipovetz Iván, Lohonyai Nándor, Juhász Tóth Frigyesné, Hencsei Pál, Pár-
kányi László, Ady Endre, Gábor Tamás: Előkísérletek műanyagok korróziós
vizsgálatára. (MTA, Mátrafüred, 1971.)

Lohonyai Nándor, Juhász Tóth Frigyesné, Lipovetz Iván: Kombinált vizs-
gálati módszer fémek korróziógátló lakkbevonatainak vizsgálatára. (GTE,
MKE, Bp. 1971.)

Nagy József: A IV/1 csoport elemeinek kémiai kötésmódjai. (MTA, Bp.
1971.) — Iszszledovanie sztrukturü szvjazi Si—-O na osznove szvjazevüh mo-
mentov. (Mendelejev Társ. Harkov, 1971.)— Neuere Ergebnisse der Unter-
suchungen über die Bindungsstruktur der siliziumoórganischer Verbindungen
(Verein Österreichischer Chemiker, Graz, 1971.) — Szilíciumorganikus. vegyü-
letek kötésszerkezeti kérdései. (MKE, Veszprém, MTA, Mátrafüred, 1971.) —

Sztruktura szvjazi alkil-aril-ftor-szilanov na ösznove iszszledovanija dipol"nüh
momentov. (Mendelejev Társ. Harkov, 1971.)

Nagy József, Farkas Renáta: Iszszledovanie szvjazi Si-O v zamescsonnüh
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fenokszi-szilanah na osznove in dipol"nüh momentov. (Mendelejev Társ. Har-
kov, 1971.)

Nagy József, Fodor L., Gresz Istvánné, Farkas Renáta: Dielektrometrische
Feuchtigkeitsbestimmung in würmeempfindlichen Stoffen. (MKE, Veszprém,
1971.) — Iszszledovanie binarnoj szisztemü krahmalvoda metodom dielektro-
metrii. (Mendelejev Társ. Harkov, 1971.)

Nagy József, Gresz Istvánné, Farkas Renáta, Gábor Tamás: Dielectric in-
vestigation of liguid mixtures containing organic silicon compounds. (MKE,
Veszprém, 1971.)

Nagy József, Hencsei Pál, Hegedüs Béláné: N-trimetil-szililanilin- és feni-
léndiamin-származékok előállítása és vizsgálata. (MKE, Debrecen, 1971.)

Pálossy Lászlóné: Szilikonok és felhasználásuk a mérnöki gyakorlatban.
(MTkI, Bp. 1971.)

Gábor Tamás, Hencsei Pál, Kovács Józsefné, Petrik Olivérné, Nagy József:
Növényvédőszerek hatóanyagainak meghatározása spektrofotometriás mód-
szerekkel. (MKE, Győr, 1971.)

Kutatómunka
Korróziós kutatások. Tovább folytattuk az ólom, az aluminium és az acél korróziós vizsgá-

latát, elsősorban a korróziós termékek mérése útján.
Elméleti kérdések tanulmányozása mellett a gyakorlatban felvetődő problémák megoldá-sában is részt vettünk: akkumulátorgyártás korróziós problémái; öntészeti kenőanyagok in-

hibitor adalékanyagainak előállítása; aluminium savállóságának vizsgálata.
Elemorganikus. (fémorganikus) vegyületek és anorganikus polimerek kutatása.

,,.Kvantumkémiai vizsgálatainkat kiterjesztettük újabb vegyületcsoportok tanulmányozására,
különösen az Sí—Si kötés kvantumkémiai értelmezését végeztük ciklikus és lineáris oligo-
szilánok tanulmányozása során, újabb számítási módszerek alkalmazásával és számítógé-
pek igénybevételével. Szilamin típusú szililező szereket állítottunk elő és cellulóz szililezése
során vizsgáltuk szililező képességüket. Építőipari hézagtömítő anyagként alkalmazható,
egykomponensű szilikongumi-féleségeket állítottunk elő.

Eljárás hőhatásnak kitett, szövetszerkezetű, megelüzemi szerszámok, főleg öntőszerszá-
mok szövetszerkezetét védő bevonóanyag előállítására. (Szolgálati szabadalom.) Megbízó:
Vasipari Kutató Intézet.

Ditafil -borászati és lakkipari alkalmazhatóságának vizsgálatát végeztük el. Megbízó: Bu-
dapesti Vegyiművek.

Növényvédőszerek összhatóanyagának és a hatóanyagok egymásmelletti arányának meg-határozására infravörös és ultraibolya spektrofotometriás eljárást dolgoztunk ki. Megbízó:
Budapesti Vegyiművek.

Szilatránt állítottunk elő növényvédőszerként való felhasználásra.
Megbízó: Budapesti Vegyiművek.
Eljárást dolgoztunk ki szerves oldószerben oldható, szililezett cellulóz származék előálli-

tására. Megbízó: OMFB.

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR FIZIKA CSOPORTJA"

Szakdolgozat
Böröcz Szilárd: Derivation of the transport eguations of non-isothermal

hydrodynamics from the Gyarmati principle in different pictures. — Acta
Chim. Acad. Sci. Hung. 69. 1971. 329—340.

Hegedüs D., Noszticzius Zoltán, Erdey László: Nyomnyi mennyiségű réz
meghatározása lumineszcens cink-szulfidban neutronaktivációs analízissel.
— M. Kémikúsok Lapja. 1971. 344—347.

? Fizika Tanszékcsoporthoz tartozik.
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Sándor János: Application of the Gyarmati principle to multicomponent,
non-isothermal and chemically reacting diffusional systems. — Acta Chim.
Acad. Sci. Hung. 67. 1971. 303—320. — Diffusion in non-isotherm chemically-
reacting multicomponent systems. — Proc. of 2nd Conf. on Applied Phys.
Chem. Vol. 2. 1971. 345—353. — Termodiffúzió kémiailag reagáló rendszer-
ben. — 3. Szárítási Konferencia. Szekció: A. Paper 2. Bp. 1971.

Előadás
Farkas Henrik: Nemlineáris hővezetési egyenletek tárgyalása a Gyarmati-

féle variációs elvvel. (ETE, Bp. 1971.)
Noszticzius Zoltán, Sóbor Zoltán: Palládium szeparátor alkalmazása hid-

rogéngáz nyomszennyezéseinek vizsgálatára. (MKE, Eger, 1971.)
Sándor János: A termodinamika mint térelmélet. (Tuzlai Műsz. Egyetem,

1971.) — Félvezetők termodinamikája. (Bjelorusz Tud. Akad. Minszk. 1971.) —

Irreverzibilis folyamatok termodinamikája. (Tallinni Műsz. Egyetem, 1971.) —

Transzportfolyamatok termodinamikája. (Szarajevói Műsz. Egyetem, 1971.)
Verhás József: The application of Gyarmati"s principle to non-linear phe-

nomena. (MKE, Veszprém, 1971.) — On the time integration of Gyarmatis
variational principle. (ETE, Bp. 1971.)

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR MATEMATIKA TANSZÉK

Szakdolgozat
Békássy Molnár E., Földes P., Kollár Gáborné: The transient hydrodynamic

behavior of grid tray columns. — DISCOP-IFAC Symp. Vol. 1. Győr, 1971.
161—193.

Előadás
Lugossi Gábor: Tengelygyártó üzem gépelrendezésének tervezése matema-

tikai módszerekkel. (MTESZ, Miskolc, 1971.)

Kutatómunka
Approximációelmélet, funkcionálanalízis, topológia. Eredményeket értünk el különböző

lineáris szummációs módszereknek approximációelméleti felhasználását illetően, hogyti.
bizonyos függvényosztályok függvényeit milyen sebességgel tudjuk megközelíteni, pl. Riesz-
vagy más Toeplitz-közepekkel. Funkcionálanalízisből a klasszikus Hilbert-tér vektorsorozatai-
nak néhány elemi geometriai tulajdonságát sikerült felfedni.

Operációkutatás és programozás. Az elért eredmények gyakorlati alkalmazásra kerültek
a Hajdúsági Iparműveknél és alkalmazásra fognak kerülni 1973/74. folyamán a Csepel Vas-
és Fémműveknél.

VEGYIPARI GÉPTAN TANSZÉK

Szakdolgozat
Verba Attila, Szabó Á.: Einfluss der Viskositát auf die Pumpenkennlinien.

— VDI Zeitschrift. 113. 1971. 1090—1095.
Sebestyén Gy., Stvrteczky F., Szabó Á., Verba Attila: Investigation of cavi-

tation in pumps by direct and indirect methods. — Acta Techn. Acad. Sci.
Hung. 71. 1971. 431—474.
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Előadás
Pápai László: Műanyagpor és granulátum anyagmozgatása légáramban.

(MTESZ, Miskolc, 1971.)
Kovács Endre: Hő-, anyag és impulzusátadás vizsgálata a nem-newtoni

folyadék stacioner, lamináris kétdimenziós síkáramlása esetén, különböző
fokszámú polinomok segítségével. (BME. Bp. 1971.)

Kutatómunka
Festékalapanyagok szállítási jellemzőinek meghatározása. Megbízó: VSZM.
Univerzális pneumatikus mintavevő kifejlesztése. Megbízó: Labor NIM.
Timföld szállításának kísérletei. Megbízó: lInotai Aluminiumkohó.

Tervezési munka
Légáramú szállítóberendezések tervezése.

VEGYIPARI MŰVELETEK TANSZÉK

Szakdolgozat
Békássy-Molnár Erika, Földes Péter, Hunek K.: The transient hydrodyna-

mic behavior of grid tray columns. — DISCOP-IFAC Symp. on Digital Si-
mulation. A—K. B4. Győr, 1971. 1—5.

Jedlovszky P., Ser V., Mika I., Földes Péter: Miliáttonánt destillation
of continuous mixtures by representative components. — Proc. of the 2.
Conf. on Applied Phys. Chem. Vol. 2. Bp. Akad. K. 1971. 363—368.

Nyeste L., Janzsó B., Békássy-Molnár Erika, Holló J.: Generalized graphs
of continuous cultivation of microorganisms. DISCOP-IFAC Symp. on Di-
gital Simulation, Győr, 1971. 1—8 p.

Móritz P., Lehoczky É., Földes Péter, Ser V.: Predicting some physical
properties of crude oils and petroleum fractions by means of represen-
tative components. — Proc. of the 2. Conf. on Applied Phys. Chem. Vol. 2.
Bp. Akad. K. 1971. 557—562.

Hajdú Hajnalka, Tettamanti Károly: Prediction of heat transfer coeffi-
cients in vertical tube evaporators. — Proc. of the 2. Conf. on Applied
Phys. Chem. Vol. 2. Bp. Akad. K. 1971. 17 p.

Pekovits László: Az axiális keveredés problémája a modellezésben (ösz-
szefoglaló értekezés). — Kémiai Közlemények. 35. (3) 1971. 293—354.

Pekovits László, Pebalk, V. L.: A method of the determination of longiítu-
dinal mixing parameters in extraction columns with impellers. — Proc. of
the 2. Conf. on Applied Phys. Chem. Bp. Akad. K. 1971. 81 p.

Pekovits László, Pebalk, V. L., Djakova, M. 1.: Prodolnoe peremesivanie
v eksztrakcionnoj kolonne sz mesalkami. — Zsurnal Prikladnoj Himii. 44.
(4) 1971. 793—798.

Pekovits László, Pebalk, V. L., Djakova, M. 1., Memedljaev, E. J.: Iszszle-
dovanie prodolnogo peremesivania v szplosnoj faze v szekcionnirovannoj
eksztrakcionnoj kolonne sz mesalkami. — Teor. Oszn. Him. Tehnol. 5. (2)
1971. 212—218.

Pekovits László, Pebalk, V. .L, Djakova, M. 1., Petrova, T. M.: Iszszledo-
vanie masszoperedacsi sz ucsotom prodolnogo peremesivania. — Zsurnal
Prikladnoj Himii. 44. (11) 1971. 2472—2477.
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Sawinsky János: The effect of axial mixing on the separation efficiency
of a countercurrent extractor with central feed. — Proc. of the 2. Conf. on
Applied Phys. Chem. Vol. 2. Bp. Akad. K: 1971. 75 p.

Tettamanti Károly, Manczinger József, Hunek József: Calculation of conti-
nuous and batchwise countercurrent solid-liguid extraction. — Proc. of the
2. Conf. on Applied Phys. Chem. Vol. 2. Bp. Akad. K. 1971. 397.

Zöllner Gyula: Az etilén-oxidaddíciós származékok előállítása. Bp. NIM-
DOK, 1971. 1—70.

Előadás
Z. Horváth K., Békássy-Molnár Erika: Aspergillus tenyészetek növekedésé-

nek és induktív poligalakturonáz termelésének kinetikai értékelése a diauxia
alapján. (MTA, Mátrafüred, 1971.)

Földes Péter, Borus Andor, Hajdú Hajnalka, Mészáros F.: Rácstányéros
oszlop alkalmazhatósága oxigénbevitelre a szennyvíztechnikában. (Szenny-
víztisztítási Konf. Bp. 1971.)

Tettamanti Károly, Török Jenő: A párolgás anyag- és hőátadási problé-
mái, különös tekintettel a kísérleti adatok matematikai feldolgozására. (MTA,
Mátrafüred, 1971.)

Kutatómunka
A propán-bután palackokba tölthető gázmennyiségre vonatkozó vizsgálat. A munka ered-

ményének népgazdasági jelentősége, hogy a biztonsági követelményeknek megfelelően, le-
hetővé vált az országban forgalomban levő, több mint 2 millió palack töltőkapacitásának
jobb kihasználása. Megbízó: Kőolaj és Gázipari Tröszt.

Forgótárcsás extraktorban a diszpergált fázisbeli axiális keveredés mérésére vizsgálati
módszert dolgoztunk ki.

Tányéros kolonnák hidrodinamikai közelítő tranziens matematikai modelljét állítottuk fel
és igazoltuk.

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR
ATOMFIZIKAI TANSZÉK"

Szakdolgozat
Gyönyör Béla: Alacsonyhátterű béta-számláló. — Mérés és Automatika.

19. 1971. 317—323. EYKovács István, Korwar, V. M.: General theory of the rotational structure
of íZ states of diatomic molecules. 1. — J. Phys. B. 4. 1971. 759—775.

Kovács István, Pacher Pál: General theory of the rotational structure of
42 states of diatomic molecules. 2. — J. Phys. B. 4. 1971. 1633—1639.

Kovács István, Vujisic, B.: Centrifugal distortion of the spin-orbit and
spin-rotation interaction for doublet terms. — J. Phys. B. 4. 1971. 1123—
1128.

Orient Ottó: The mobility of mass identified DF ions in helium gas. —
10. Internat. Conf. on Phenomena in lonized Gases. 1971. Contributed Pa-

" Fizika Tanszékcsoporthoz tartozik.
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pers. — The mobility of mass identified protons in helium. — J. Phys. B. 4.
1971. 1257.

Pacher Pál: General form of the second centrifugal correction of rota-
tional terms of diatomic molecules. — J. Phys. B. 4. 1971. 887—891.

Előadás
Kovács István: Centrifugal distortion and multiplet structure. (17. Ossz-

szövetségi Spektroszkópiai Konf. Minszk, 1971.)
Marx Györgyné: Az alkálhidridek és deuteridek spektruma. (Lengyel Fi-

zikai Társulat, Preszów, 1971.)
Orient Ottó: lonok mozgékonysága és diffúziós együtthatója gázokban.

(ELFT, Bp. 1971.) — The mobility of mass identified D7 ions in helium gas.
(10. International Conference on Phenomena in lonized gases 1971. Ox-
ford.)

Kutatómunka
Kétatomos molekulák multiplett finomszerkezetének vizsgálata. A centrifugális torzulás-

nak a multiplett szerkezetre gyakorolt hatását vizsgáltuk meg. Az új elméleti összefüggések
segítségével értelmeztük a SnH, GeH molekulák ÍX, a SnH és SnD molekulák ?A állapo-
tainak anomális viselkedését és meghatároztuk ezen molekulák állandóit. A levezetett el-
méleti összefüggések további kutatások kiindulópontjaiként szolgálnak.

lon ütközési jelenségek gázokban. A már előzőleg kifejlesztett sebesség spektrum és tö-
meg spektrum mérőberendezéssel mérések folytak a protonok mozgékonyságára és diffú-
ziójára vonatkozólag héliumgázban, valamint a deuteron ion mozgékonyságára vonatko-
zólag, héliumgázban. Ezek a mérési eredmények a szakirodalomban még nem szerepelnek.

Nukleáris műszerek és méréstechnikai eljárások. A kisaktivitású beta sugárforrások mé-
résére szolgáló, alacsonyhátterű számlálók áramköreit és detektorelrendezéseit vizsgáltuk
meg.

AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Csáki Frigyes, Ganszky Károly, Ipsits Imre: Marti $S.: Teljesítményelekt-

ronika. Bp. Műszaki K. 1971. 535 p.

Szakdolgozat
Bars Ruth: Some remarks on process identification by the stochastic ap-

proximation method..— Per. Pol. El. Eng. 15. 1971. 211-—219.
Csáki Frigyes: A számítástechnika szerepe a korszerű kutatásban. — M.

Tudomány. (2) 1971. 91—97. — Application of statistical technigues in science
and technology. — JUREMA Congr. Zagreb , 1971. 51—64. — Vizsgálódá-
sok a ségénítástóéhtits: köréből. —— Automatizálás. 4. (10) 1971. 13—16.

:

,
Keviczky László: Az adaptív optimális irányítás néhány kérdéséről. — Mé-

rés és Automatika. 19. (11) 1971. 417—422. — On the analytical design of
simple controls. — Per.. Pol. El. -Erig. 15. 1971. 197—209.

Kocsis János, Keresztély S.: Számítógép-software problémák. — Auto-
matizálás. 4. (10) 1971. 29—33.
" "Magyar Péter: Demonstrationseinrichtung für die Untersuchung. von
Gleichstromstellern. — Elektrie. 25. 1971. 414—415.

MonosE., Szücs Béla: Analysis of pulse-synchronous blood pressure wa-
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ves with correlation functions. — Acta Phys. Acad. Sci. Hung. 39. 1971. 252.
— Korreláció-analízis alkalmazása a szív-érrendszer vizsgálatában. — Ki-
sérletes Orvostudomány. 23. 1971. 119—127. — Korrelációfüggvények alkal-
mazása a vérkeringési rendszer analízisében. — Számítástechnikai és KIi-
bernetikai Módszerek Alkalmazása az Orvostudományban és a Biológiában
Kongresszus, Szeged, 1971. 35—39. — Statistical nature of pulsatile blood
pressure waves studied by correlation functions in dogs. — Proc. IUPS,
München, 1971. 401.

Előadás
Csáki Frigyes: Magyar felsőoktatás. (TMB, Cairo, 1971.) — Az automati-

zálás eredményei Magyarországon. (TMB, Cairo, 1971.) — Az állapottérmód-
szer néhány problémája. (MEI, Moszkva, 1971.)

Kis Pál: Analóg és digitális számítógépek alkalmazása és programozási
kérdései. (MTkl, Bp. 1971.)

Szücs Béla: On error analysis of computed correlation functions. (IMECO,
Delft, 1971.)

Szücs Béla, Bars Ruth, Timár P.: MEDA 40 TA—B számológép hibrid üzeme
real-time korrelátorral és digitális zajgenerátorral járműmodellek vizsgála-
tában. (MATE, Bp. 1971.)

Szücs Béla, Ilosvai L.: Iszszledovanie szlucsajnüh kolebanij transzportnüh
sz pomoscs ju analogovüh vücsiszlitelnüh masin. (KGST, Moszkva, 1971.)

Szücs Béla, Monos E.: Szovmesztnoe primenenie vücsiszlitellnüh masinifi-
ziologicseszkoj apparatürü dlja dinamicseszkih iszszledovanijah krovoobras-
csenija. (KGST, Moszkva, 1971.)

Keviczky László, Szücs Béla, Jánosdeák E.: Járművezető-nyergesvonat rend-
szer szabályozástechnikai vizsgálata MEDA számológépen. (MATE, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Automatika rendszerek elmélete. Lineáris szabályozási körök optimális szintézise digitális

számítógépen, programcsalád kidolgozása, alkalmazása. Tervezett kísérletek elméletének
vizsgálata és alkalmazása az irányítástechnikában. Holtidős rendszerek dinamikus tulaj-
donságainak vizsgálata digitális számítógépen. Nemlineáris rendszerek abszolút stabilitása.
Egyváltozós, adaptív, extremális szabályozók optimális paramétereinek meghatározása. Ál-
talános algoritmus kidolgozása többváltozós nemlineáris dinamikus folyamatok identifiká-
ciójára.

On-line digitális számológépre folyamatos optimalizáló algoritmus kidolgozása többvál-
tozós nemlineáris dinamikus folyamatokra (adaptív programozás). Korreláció analízisen
alapuló, dinamikus rendszer identifikációs eljárások továbbfejlesztésére.

Számítógépes programozás oktatása. Programcsomagot dolgoztunk ki a Videoton 1010 B
számítógép autokód szintű programozás oktatására írógép konzolon keresztül, melyet a
SZKI az 1971. évi BNV-n bemutatott. Megbízó: SZKI.

Dinamikus rendszerek modellezésére alkalmas, váltakozóáramú szervoberendezést dolgoz-
tunk ki oktatási célokra, amelyet az 1971. évi BNV-n kiállítottunk. Megbízó: OMFB.

Gépipari gyártósorok gyártásirányítására modulprogramokat dolgoztunk ki a SIEMENS
4004/45 típusú digitális számítógépre. Megbízó: VILATI.

ELEKTRONCSOÖVEK ÉS FÉLVEZETŐK TANSZÉK

Szakdolgozat
Bajor György: Korszerű félvezetőtechnológiai laboratórium a műegyetemi

oktatásban. — Híradástechnika. 22. 1971. 147—149.
Bajor György, Székely Vladimir: Measurement of micro-inhomogenity and
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doping profile in si layers by a hot point probe method. — Proc. of the
Internat. Conf. on the Phys. and Chem. of Semisonductor Heterojunctons
and Layer Structures. Vol. 4. 1971. 65—72.

Gürtner Péter: Tranzisztor Y paraméterek helygörbéjének meghatározása
számítógéppel. — Híradástechnika. 22. 1971. 216—218.

Gottwald Péter, El Sayed M. H. I.: Dielectrical properties of thin ZnS
layers. — Proc. of the Internat. Conf. on the Phys. and Chem. of Semicon-
ductor Heterojunctions and Layer Structures. Vol. 4. 1971. 127—131.

Madas István: A huzalozás tervezése számológéppel. — Finommechanika.
(10) 1971. 210—212. — Integrált áramkörök szerelése. 1. 2. — Finommecha-
nika. 1971. 10. sz. 108—116., 149—158.

Oravecz Gy., Madas István, Nagy Z.: Piezoelektromos jelátalakító fel-
használásával kialakított kisállat vérnyomásmérő készülék. — Orvos és
Technika. 9. 1971. 27—30.

Fekete A., Ribényi András: Integrated circuits in electronic instruments.
— EMG Review "71. 1971. 6—15.

Mohos Z., Ribényi András, Szemők I.: Coalibration of. erystal-controlled
oscillators. — EMG Review "71. 1971. 30—39.

Székely Vladimir: A dekonvolució és technikai alkalmazásai. — Híradás-
technika. 22. 1971. 169—177.

Székely Vladimir, Tarnay Kálmán: Nyauist-diagram szerkesztés és kon-
form leképzés számítógéppel. — Híradástechnika. 22. 1971. 225-—231.

Valkó Iván Péter: Eine anschauliche Ableitung der grundlegenden Rausch-
formeln. — Per. Pol. El. Eng. 15. (2) 1971. 77—87.

Zólomy Imre: Some remarks on the switching behaviour of n-p type hete-
rodiodes. — Proc. of the Internat. Conf. on the Phys. and Chem. of Semi-
conductor Heterojunctions and Layer Structures. Vol. 1. 1971. 377—383.

Előadás
Bajor György: A BME mikroelektronika oktatásának néhány kérdése.

(HTE, Szombathely, 1971.)
Habermajer István: Optoelektronika. (MTkl, Bp. 1971.)
Madas István: Integrált áramkörök építéstechnológiai problémái. — Fél-

vezető optoelektronikus eszközök. (MTkl, Bp. 1971.)
Ribényi András: Jel integrálási feladatok megoldása TTL áramkörökkel.

(MATE, Balatonszéplak, 1971.)
Székely Vladimir: Bevezetés az elektronikus számítógépek programozá-

sába. — Számítógépes módszerek az elektronikus berendezések tervezésé-
nél. (MTkl, Bp. 1971.)

Zólomy Imre: Integrált áramkörök alkalmazása a szórakoztató elektro-
nikában. (MTKkI, Bp. 1971.)

Valkó Iván Péter: Félvezetőeszközök zaja. (Műegyetem, Bukarest, 1971.)

Kutatómunka
Gyors üzemi mérésekre alkalmas tranzisztor hőellenállásmérő módszert fejlesztettünk ki

és az új elv alapján működő berendezést. Megbízó: Egyesült Izzó.
Tranzisztor és integrált áramkörök készítéséhez használt szilícium szeletek adalékeloszlá-

sát és töltéshordozó mozgékonyságát határoztuk meg MOS kapacitásmérésen alapuló mód-
szerrel. A módszer jól alkalmazható, integrált áramkörök és tranzisztorok gyártásközi ellen-
őrzésére. Megbízó: OMFB.
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Gamma Optikai Művek.
Félvezető eszközök számítógépi modelljei és a számítógépes.áramkörtervezés. A tanszék

TRANZ-TRAN analízisprogramjához kidolgoztuk az AC analízis, a zajanalízis, a nemlineá-
ris tranziens analízis szegmenst. Előreléptünk az áramkörök termikus viselkedésének mo-
dellezése és az integrált áramkörök számítógépi modellezése területén. A TRANZ-TRAN
programrendszer DC szegmensét a Kar minden tanszéke számára hozzáférhetővé tettük.

ELMÉLETI VILLAMOSSÁGTAN TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
i

Fodor György: Mértékegység-kislexikon. Bp. Műszaki K. 1971. 336 p.

Jegyzet
Fodor György: Elméleti villamosságtan. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 312 p.
Vágó István, Hollós Edit: A gráfelmélet alkalmazása villamos hálózatok

számítására. Bp. MTkI, 1971. 163 p. (MTkI kiadványa).

Szakdolgozat
Szaniszló Mihály: Több új táppont helyének számítása a Branch and

Bound módszer és a centrum programozás iterációjával. — Elektrotechnika.
64. 1971. 172—179.

Vágó István: Determination of the characteristic matrices of networks
consisting of transmission lines. — Per. Pol. El. Eng. 15. 1971. 381—389. —

The calculation of matrices characterizing double-circuit three-phase trans-
mission lines. — Per. Pol. El. Eng. 15. 1971. 391—400.

Veszely Gyula: On the electromagnetic field of inhomogeneously filled
waveguides. — Per. Pol. El. Eng. 15. 1971. 359—369. — Microwave diagnos-
tics of semiconductor crystals. — Acta Techn. Acad. Sci. Hung. 70. 1971.
331—342.

Zombory László: Report of the Hungarian National Committee of URSI
Commission. VII. — Radio Electronics. 1971. 23—25. — On the scattering of
obstacles with negative conductivity. Electromagnetic wave theory. — Nauka,
Moszkva, 1971. 816—818. — Scattering of electromagnetic plane waves on
obstacles with linear isotropic material of negative conductivity. — Per.
Pol. El. Eng. 15. 1971. 333—358.

Előadás
Vágó István: Távvezetékhálózatok. (MEI, Moszkva, 1971.) — Távvezetékhá-

lózatok (Karlsruhei Egyetem, NSZK, 1971.)
Zombory László: On the scattering of obsacles with negative. conductivity

(URSI, Tbiliszi, 1971.)

Kutatómunka
Távvezeték hálózatokat jellemző paraméterek számítása. Általánosan alkalmazható gráf-

elméleti módszert dolgoztunk ki, amellyel elosztott paraméterű hálózatok jellemző mátrixai
(impendancia-, admittancia-, szórásmátrix) meghatározhatók.

Távvezetékek koncentrált paraméterű hálózattal történő modellezése. Távvezetékek két háló-
zati modelljét dolgoztuk ki: az egyik híd-kapcsolás, a másik létrahálózat alakjában adja
meg a helyettesítő kapcsolást. ;

Tömbeffektusú diódák szimulációja gépi áramkörtervezés céljára. A munka célja a tömb-
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effektusú dióda (Gunn-dióda, TED) olyan áramköri helyettesítő képének a megalkotása,
amely a beágyazó áramkörrel együtt gépi áramköranalízis programmal vizsgálható. A modell
írja le a domainkeletkezés, elnyomás, feloldódás és feltöltéstárolás jelenségeit. A feladatot
kétpólusú, nemlineáris, idő- és szintfüggő kapcsolókat tartalmazó áramkörrel oldottuk meg.
Numerikus gépi futtatási eredményeink jó megegyezésben voltak mért oszcillátorok impe-
dancia, teljesítmény- és hatásfokadataival. Megbízó: Távközlési Kut. Int.

Tömbeffektusú diódák gyártásának, minősítésének és modellezésének néhány kérdése. A
tanulmány célja, hogy a TED áramköri paramétereit a technológus számára technológiai
paraméterekre , lefordítva" adja meg, és eljárásokat adjon a technológiai paramétereknek
áramköri mérések és számítógépes szimuláció segítségével történő meghatározásához. A
tanulmányban feldolgoztuk a téma irodalmát és kiegészítettük néhány — a hazai felhasz-
nálás igényeit és esetleges kisebb műszerezettségét figyelembe vevő — új elgondolással.
Megbízó: Távközlési Kut. Int.

FIZIKA TANSZÉK?

Tan- és szakkönyv
Gombás Pál: Fizika mérnökök számára. Bp. Akad. K. 1971. 564 p.
Gombás Pál, Kisdi D.: Bevezetés az elméleti fizikába. 1—2. Bp. Akad. K.

1971. 642, 638 p.

Szakdolgozat
Dobay Kálmánné: Calculation of electron scattering using the statistical

atom model including the inhomogeneity correction. — Acta Phys. Acad.
Sci. Hung. 30. 1971. 55—60.

Füstöss László: A Maxwell Démon. — Természet Világa. 102. 1971. 272—
274.

Knapecz Géza: Relativity and gravitation. Ed. G. Kuper, A. Peres. New
York, Gordon and Breach, 1971. — Third principle of relativity. 213—220 p.

Kónya Albert: Gombás Pál. (Nekrológ.) — M. Tudomány, Új folyam. 16.
1971. 576—579. — Az interkozmosz együttműködés a szocialista országok-
ban. — Fizikai Szle. 21. 1971. 225—229.

Tóth Gábor: Eine Übersicht über die Theorie der Diffusionspumpe. 6—7.
— Vakuum-Technik. 20. 1971. 5—11, 47—51.

Előadás
Antal János: Phenomenological thermodynamics. Előadássorozat. (MTA,

Mátrafüred, 1971.)
Füstöss László, Tóth Gábor: The problem of the additivity of transmis-

sion probabilities for composite system. (AVS, Boston, 1971.)
Kónya Albert: Kozmikus fizikai kutatások Magyarországon. (Csehszl. Tud.

Akad. Prága, 1971.)

Kutatómunka
Félvezetők kontaktálására szolgáló berendezés. A berendezés kb. 300 mm átmérőjű és

ugyanilyen magasságú. munkateret tartalmazó vákuumgőzölő, amelyet olajdiffúziós .szivaty-
tyúrendszer evakuál. Az elérhető végvákuum 10—$5.-Toörr. tartományban van; a munkatérbe
kis és nagyfeszültségű bevezetők, valamint mechanikus. forgásbevezetők csatlakoznak. Meg-
bízó: MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézet.

" Fizika Tanszékcsoporthoz tartozik.
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FOLYAMATSZABÁLYOZÁSI TANSZÉK

Szakdolgozat j

Bársony András, Ádám: Antal, Antos György, Kuti L.: Újtípusú induktív-
cellás üzemi vezetőképességmérő műszer élelmiszeripari célra. — Mérés
és Automatika. 19. (10) 1971. 361—372.

Dányi Dezső: Kétvezetékes távadó. — Mérés és Automatika. 19. 1971.
272—276. ;

Harangozó József: Hajlításra igénybe vett keresztirányú rugós csukló által
okozott hiba mérőérintkezőknél. — Finommechanika. (10) 1971. 218—219.

Megyeri József: Fém ellenálláshőmérők statikus karakterisztikájának vizs-
gálata. — Mérés és Automatika. 19. (8) 1971.

Telkes Zoltán: Rövid pneumatikus jelvezetékek vizsgálata. — Automati-
zálási Kutató Intézet. Közlemények. (4) 1971. 1—46.

Előadás
Arató Péter: Digitális számítógépek felépítése. (ELTE, Bp. 1971.)
Hajnal Miklós, Benyó Zoltán, Ladányi Gábor: Mozgó járművekkel terhelt

hídszerkezetek viselkedésének számítógépes szimulációja. (MATE—ARITMA,
Bp. 1971.)

Harangozó József: Szárítási folyamatok ellenőrzésére alkalmazható digi-
tális hőmérsékletmérők. (ETTE, Bp. 1971.)

Jakobi Gyula: ODRA számítógépek fejlesztési tervei a BME-n. (Csehszlo-
vák ODRA-KIub, 1971.)

Ladányi Gábor: Hibrid számítástechnika helyzete és perspektívái. (MATE.
Bp. 1971.)

Virág Lajos: Szabályozástechnika. (MTKI, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Folyamatszabályozások területén alkalmazható identifikációs módszerek kidolgozása. A

több éves kutatómunka során a tanszéken több olyan eljárás került kidolgozásra, mely le-
hetővé teszi szabályozott szakaszok statikus és dinamikus tulajdonságainak kísérleti úton
történő meghatározását és ezzel megteremti a korszerű irányítási rendszerek megvalósítá-
sának feltételeit. Sor került az eljárások gyakorlatban történő alkalmazására és az dkta-
tásban történő felhasználásra.

Mérési adatgyűjtő berendezés kifejlesztése. Kidolgozásra került egy 160 technológiai
paraméter digitális naplózására alkalmas mérésadatgyűjtő berendezés rendszerterve. A
tanszék kifejlesztett továbbá egy, a rendszeren belül több helyen alkalmazandó gyorsmű-
ködésű, elektronikus gyökvonó berendezést, amely igen jó specifikációs adatokkal rendel-
kezik és nehéz üzemi körülmények között is kifogástalanul működik. Megbízó: NEVIKI.

Számítógépes mérési adatgyűjtő rendszer kialakítása. A tanszék kidolgozta egy modern
cementgyárban alkalmazandó, központi számítógépes adatgyűjtő rendszer megvalósításáz-
nak irányelveit és módját. Kiindulásként a folyamatműszerezési koncepció és dokumentá-
ció szolgált, amelynek alapján részleteiben is specifikáltuk a megvalósítandó rendszer
hardware konfigurációját és software-szükségletét. A munkát az adatgyűjtő rendszer meg-

: valósításának részletes hálótervben megadott ütemezése tette teljessé. Megbízó: SZIKKTI.
Összetételi változók méréstechnikai problémáinak kutatása és érzékelőinek kifejlesztése.

Részletes vizsgálatnak vetettük alá a szennyvízanalitika és légtérszennyezés mérési lehető-
ségeit, a különböző detektorok tulajdonságait és alkalmazhatóságát. Kifejlesztésre került
több úttörő jelentőségű eszköz, mint pl. a gázsűrűség-mérleg detektor, Peltier-elemes lég-
nedvességmérő. A kutatás eredményeit számos ipari alkalmazás során ellenőriztük, és az
oktatásban hasznosítottuk.

Különleges mérések magnetoelasztikus mérőfejjel. A tanszéken korábban kifejlesztett és
turbína talpcsapágyakba beépített, magnetoelasztikus erőmérő fejekhez, speciális mérő-
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áramkörök kerültek kifejlesztésre, melyek segítségével meghatározhatók az axiális erőhatá-
sok eredői, összege, időbeli és térbeli eloszlása. Megbízó: Oroszlányi Hőerőmű.

Vasúti szintezős aláverőgép vizsgálatának célja, hogy a nehéz fizikai munkát helyettesítő
berendezés megfeleljen rendeltetésének, illetve, hogyan lehet továbbfejleszteni. Az optikai
szintezővel vezérelt berendezésen, illetve annak irányítórendszerén végzett, különleges hely-a és laboratóriumi vizsgálatok számos értékes tapasztalatot szolgáltattak. Megbízó:

V.
ESZR 1/O csatorna szimulációjának módszerei a CII 10010 számítógépen. A feladat an-nak kutatása volt, hogy miként lehet a legelőnyösebben az ESZR számítógépcsalád bevi-

teli-kiviteli csatornáját szimulálni a CII 10010 számítógéppel. A szimuláció célja, hogy le-
hetővé váljon egy ESZR-gépre illeszkedő periféria vezérlő egység funkcionális bemérése aCII 10010 számítógéppel. A kutatás eredményeként a CII 10010 programozott beviteli-ki-
viteli csatornáját használtuk fel erre a célra egy szimulációs illesztő egység és egy speciá-
lis programnyelv segítségével, melyeket a témával kapcsolatos kutatómunka során fejlesz-
tettünk ki. Megbízó: SZKI.

GÉPTAN TANSZÉK

Szakdolgozat
Dózsa Lajos: Automata gépek polisztirol hab formatestek gyártásához.

— Anyagmozgatás Csomagolás. 16. 1971. 71—72.

Előadás

s
Babics Miklós: Nagysebességű rotorok néhány dinamikai kérdése. (MTKI,

p. 1971.) ;

Déri József: Impulzív terhelésű rugók. (MTkI, Bp. 1971.)
Imre László: Szalámifélék tartósításának néhány szárítástechnikai kér-

déséről. (GTE—MÉTE, 1971.) — A szárítástechnika elvi alapjai és fejlődése.
(MÉM, Bp. 1971.)

Szabó Imre: A számítógépek alkalmazása által támasztott új követelmé-
nyek a klasszikus automatika elemekre vonatkozóan. (MATE, Bp. 1971.) —

Gázelosztó hálózatok gépi irányításának egyes problémái. (ETE, Győr, 1971.)

Kutatómunka
Aerációs szállítás alaptörvényeinek vizsgálata, különös tekintettel a pulzációs légadago-lás hatásaira. A fluidizációs levegő-anyagfázis keveredésének befolyásolása pulzációs lég-

adagolás alkalmazásával. Pulzációs légadagolás hullámjelenségeinek vizsgálata, kevéssé
ismert fluidizációs tartományok analízise. A szállítóközeg és a szállítandó anyag optimális
keverési arányának meghatározása, A szállítási ellenállástényező és a szállított anyag fi-
zikai tulajdonságainak hatása. A fluidizációs ágy expanziója, a kétfázis elmélet alkalma-
zásának kiterjesztése mozgóágyra. Az optimális hidraulikai sugár kritériumai.

Új típusú nyomáskorlátozó rendszer. A Barátság olajvezeték szovjet, lengyel és magyarszakaszára kerülő, célszámítógéppel irányított, nagyméretű, hidraulikus működtetésű be-avatkozó szervek mozgástörvényeinek és működési feltételeinek kidolgozása.
A kutatómunka alapján kidolgozott nyomáskorlátozó rendszer a Barátság olajvezeték

irányító berendezéseinek egy része, megvalósítja a gazdaságos és üzembiztos, nagy. távol-
ságú folyadékszállítás hidraulikus feltételeit.

A kidolgozott mintadarabok a Barátság olajvezeték szovjet szakaszán üzemelnek. Meg-bízó: Mechanikai Mérőműszerek Gyára.
Motorvédők melegedési jelenségeinek vizsgálata. A jelenleg forgalomban levő kapcsoló

sorozat melegedésének (a hőgócok, a hőforrás-eloszlás és a hőáramutak) kísérleti meg-határozása. Bekötő fáziskapcsok és bekötő vezetékek melegedési viszonyainak számítása.
A kapcsoló hőáram útjainak megadása hőáram-hálózattal. A konvektív, sugárzási és veze-tési hőáramhányad elkülönítése vákuumos méréssel. Tokozás méretének, anyagának, felületibevonatának hatása a melegedésre. Konstrukciós megoldások a hőkioldó, az áramkap-
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csok, mágneskapcsoló szerkezet, a tokozás termikusan kedvezőbb kialakítására. Megbízó;
VBKM.

Tároló nélküli, közvetlen gázkeverő rendszer. Budapest városi gázzal történő ellátása a
gázgyári kapacitás bővítését igényli. A költségek csökkentése érdekében a gáz keverését
tárolótartály nélkül célszerű megoldani. A keverőrendszer elvi felépítésének, valamint sta-
tikus és dinamikus viselkedésének meghatározására végeztünk vizsgálatokat. A vizsgálatok
eredményei alapján megvalósított keverőrendszert 1972-ben helyezték üzembe az Albert-
falvai Gázgyár területén. Megbízó: Fővárosi Gázművek.

HÍRADÁS- ÉS MŰSZERIPARI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Szakdolgozat
Ambrózy András: Az elektronikai technológus és az alaptudományok. —

Finommechanika. 10. 1971. 257—258. — Accurate low freguency transistor
noise measuring instrument with digital display of logarithmic noise figure.
— Per. Pol. El. Eng. 15. 1971. 371—379.

Bede István: Finommechanikai forgóelemek súrlódónyomatékának mé-
rése. — Finommechanika. 10. 1971. 259—263. — Nagypontosságú fogas-
kerék-áttételek közelítő fogszámmeghatározása. — Gép. 23. 1971. 281—287.

Hajdú István: Szilárd elektrolitú kondenzátorok. — Finommechanika. 10.
1971. 289—290.

Horváth Elekné, Ripka Gábor: Szigetelőalapú vékonyréteg hibrid integrált
áramkörök technológiája. 1. 2. r. — Finommechanika. 10. 1971. 271—277,
308—322.

Horváth Endre: A finommechanikai fogaskerekek pontossági kérdései. —
Finommechanika. 10. 1971. 47—50. — Finommechanikai rugók méretezése.
— Finommechanika. 10. 1971. 185—191.

Illés László: Készülékek csuklós zárszerkezete. — Finommechanika. 10.
1971. 377—379.

Illyetalvi Vitéz Zsolt: Vékonyréteg ellenállások topológiájának számító-
gépes tervezése. — Finommechanika. 10. 1971. 281—288.

Králik Dénes: Elektromechanikus elemek helyettesítése elektronikus ele-
mekkel. — Finommechanika. 10. 1971. 291—294.

Szücs Tibor, Vágó György: Elektronbombázásos gőzölő forrás. — Finom-
mechanika. 10. 1971. 138—143. — Jelrögzítés elektronsugárral. — Elektro-
nika Évkönyv. 1971. 188—198.

Naderi Habib, Szücs Tibor: Az elektronsugaras hegesztés technológiai le-
hetőségei. — Gyártástechnológia. 11. 1971. 244—246.

Tóth Endre: Nyomtatott huzalozású lemezek technológiái. — Finomme-
chanika. 10. 1971. 264—270.

Előadás
Ambrózy András: Capacitance and dopant profile measurements on hy-

perabrupt pn junctions. (LETI, Leningrád, 1971.) — Korreferátum a ,  Mikro-
elektronika oktatása a BME Villamosmérnöki Karán" c. előadásokhoz. (HTE,
Szombathely, 1971.) — Accurate wideband low freguency noise measurement.
(LETI, Leningrád, 1971.)

Hahn Emil: Vékonyrétegek a mikroelektronikában. (MTkI, Bp. 1971.)
Illyefalvi Vitéz Zsolt: Ellenálláselemek gépi tervezése. (HTE, Szombathely,

1971.) — Számítógépes topológiatervezés. (POPOV, Moszkva, 1971.)
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Ripka Gábor: Mikroelektronika. (HTE, Bp. 1971.) — Mikroelektronikai ok-
tatás a BME-n. (HTE, Szombathely, 1971.)

Schön András: Nemvillamos mennyiségek méréstechnikája a híradástech-
nikai és műszeripar gyártástechnológiában. (MTkI, Bp. 1971.)

Szikszay Róbert: Finommechanikai műanyagalkatrészek korszerű gyártása.
(MTKI, Bp. 1971.) ;

;

Szombathy Emil: Berendezések rezgésállóságának vizsgálata villamos
módszerekkel. (MATE, Győr, 1971.)

Szücs Tibor: Az IIW IV. különleges hegesztések szakbizottságának mun-
kája. (GTE, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Vékonyréteg ellenállások vastagságának és rezisztivitásának mérése. A beszámoló irodal-

mi áttekintés után elsősorban a vákuumgőzölés folyamata alatti ellenőrző mérésekkel, így
a közvetlen négyzetes ellenállásméréssel és a rezgőkvarcos rétegvastagság mérésekkel fog-
lalkozik. A szerző beszámol vákuumgőzölt rétegek rétegvastagság-eloszlási vizsgálatairól
pillanatgőzöléses és szublimáltatásos rétegfelvitelek esetén. E két esetre a szerző számító-
gépen programot készített a rétegeloszlás elméleti úton történő meghatározására.

Technológiai eljárás kidolgozása lyukgalvanizált, nyomtatott huzalozású lemezek előálli-
tására. Lyukgalvanizált — normál rajzolatú — nyomtatott huzalozású lemezek előállítására
félüzemi szintű technológiai ejárást dolgoztunk ki. A kutatómunka során a következő beren-
dezéseket fejlesztettük ki; galvanizáló berendezés fotóreziszt mártó, megvilágító és előhívó
berendzés; szitanyomó berendezés; marató berendezés. Megbízó: VILATI.

Technológiai eljárások kidolgozása vastagréteg áramkörök előállítására. A vastagréteg
áramkörök egyes résztechnológiáit dolgoztuk ki. Megoldottuk a kerámiaházas vastagréteg
áramkörök légmentes lezárását. Technológiai eljárást dolgoztunk ki és készüléket konst-
ruáltunk a különböző típusú kivezetők beforrasztására. Galvanizálási technológiát dolgoz-
tunk ki és berendezést konstruáltunk a különböző típusú kivezetők fémbevonatának készi-
tésére. Megbízó: HIKI.

Dinamikus vizsgálóberendezés elektromechanikus berendezésekben használt műanyag és
fém rugóanyagok (lemezek) dinamikus rugalmassági modulusának (EZ), és dinamikus haj-
lítószilárdságának (550) mérésére. A vizsgálóberendezés segítségével mérhetők a rugóanya-
gok dinamikus szilárdsági és rugalmassági paraméterei. A mért értékek folyamatos regiszt-
rálásával felrajzolható az anyag Wöhler-görbéje és meghatározhatók az igénybevétel függ-
vényében lejátszódó egyéb anyagszerkezeti változások is. A berendezés a próbatestet elekt-
romechanikus elven rezgésbe hozza és a rezonanciafrekvencián (annak környezetében)a értékek alapján a kívánt paraméterek számíthatók. Megbízó: VBKM Ganz Kapcsolók

yára.
Tirisztoros vizsgáló és szabályozó készülékek tervezése. A tanszék kifejlesztett egy háztar-

tási célokra szolgáló tirisztoros szabályozót, amely alkalmas univerzális kismotorok fordulat-
szám-szabályozására, fűtőkészülékek (villamos főzőlapok, melegítők) hőfokszabályozására,
világítótestek fényerejének szabályozására. Elkészített a tanszék egy tirisztor-vizsgáló, asz-
tali műszert is, amely alkalmas a tirisztorok gyors vizsgálatára, paramétereinek mérésére.
Megbízó: Kontakta Alkatrészgyár.

Villamos aluminiumvezetékek felületérdesség mérésére eljárás és műszer kifejlesztése. A
kifejlesztett mérési eljárás a légsugárérzékelés elvén alapszik, mivel a hagyományos, tapin-
tásos érdességmérő módszereket lágy anyagoknál eleve ki kell zárni, optikus érzékelés pe-
dig üzemszerű méréseknél túlságosan lassú kiértékeléshez vezet. A kivitelezett műszer a
kisnyomású pneumatikus hosszúságmérő érdességfüggését használja ki. Első lépésként me-
chanikus tapintású mérőszeleppel, másodikként pedig fúvókás mérőfejjel érzékel. Az átla-
gos érdesség a két leolvasás különbségéből nomogram segítségével meghatározható.
Megbízó: Fémkutató Int.
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MIKROHULLÁMÚ HÍRADÁSTECHNIKA TANSZÉK

Szakdolgozat
Gschwindt András: Betrachtungen. über zukünftige Senderkonzepte für

den Amplituden modulierten Tonrundfunk. — Rundfunktechnische Mittei-
lungen. Bd. 15. (5) 1971. 201—205. — Some reflections regarding the design
of future amplitude-modulated sound-broadcasting transmitters. — EBU
Review Part A. Technical. (129). 1971. 1—6. — Új irányzatok az A3 üzemmódú
műsorszóró adóberendezések tervezésében. — Híradástechnika. 12. (6)
1971. 178—182.

Jachimovits László: Az állóhullámarány mérő saját reflexióinak hatása a
feszültségi reflexiótényező mérésére. — Híradástechnika. 22. 1971. 115—
120. — Parametrikus erősítők jelfrekvenciás körének hangolása. — Híradás-
technika. 22. 1971. 33—39.

Előadás
Bozsóki István : TDR technika. (HTE, Bp. 1971.)
Galambos György: lIdőtartománybeli reflexió mérés és módszerei. (HTE,

Bp. 1971.)
Gschwindt András, Redl Richárd: Műholdak energiaelosztásának néhány

speciális kérdése. (Csehszl. Tud. Akad., Praha, 1971.)
Pásztorniczky Lajos: Tudományos tevékenység, ipari kapcsolat. (MEI,

Moszkva, 1971.) :

Szokolay Mihály: A hazai űrtávközlés problémái. (HTE, Bp. 1971.) — Az
adatátviteli csatornák modellezési eljárásai. (SzKI, Moszkva, 1971.) — Rá-
diócsatornák hibajavító és redundanciacsökkentő eljárásai. (INTERKOZ-
MOSZ, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Adatzsugorító eljárás kidolgozása és zsugorító berendezés építése. Az eljárás elsősorban

kis fedettségű, fekete-fehér képek zsugorítására alkalmas. A megépített berendezéssel a
zsugorítás mértéke, a zsugorítás során nyert időnyereség mérhető, valamint vizsgálni lehet
a zsugorított információ tulajdonságait. Megbízó: Számítástechnikai Koordinációs Intézet.

szegSpeciális áramkörök kifejlesztését, terepkísérleteit és dokumentációjának elkészítését vé-
gezte el a tanszék,

MŰSZAKI MECHANIKA TANSZÉK

Szakdolgozat
Bosznay Ádám: Az akadozó csúszás dinamikájának egy modellje. — Gép.

23. 1971. 241—249. — Dynamics of parametrically excited vibrations of ve-
hicles. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. 1971. 3—16. — Kapcsolt rendszerek dina-
mikájának egyes problémái. — Gép. 23. 1971. 334—341.

Bosznay Ádám, Szervánszky György: Szovjet tudósok kutatásai a dina-
mika területén 1960—1970 között. — Gép. 23. 1971. 376—378.

Előadás
Bosznay Ádám: Sajátkörfrekvencia-közrefogó finitizálásokról (IUTAM-

GTE, Miskolc, 1971.
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Kutatómunka
Rudak és rúdrendszerek egyensúlyi- és mozgásállapotbeli stabilitásának numerikus vizs-

gálhatósága céljából, különleges finit, rúddinamikai modell elméletének kidolgozása.
A paraméteresen gerjesztett dinamikai rendszerek stabilitásvizsgálatával kapcsolatban

egy algoritmus kidolgozása, és belsőégésű járműmotorból és a járműből álló rendszerre
történő alkalmazása.

Bonyolultabb dinamikai rendszer sajátfrekvenciáinak, normállengési alakjának, és sta-cionárius gerjesztett lengési amplitúdóeloszlásának meghatározása, a gondolatban részekre
bontott rendszer egyes részei dinamikai sajátosságainak ismeretében.

MŰSZER ÉS MÉRÉSTECHNIKA TANSZÉK

Szakdolgozat
Görgényi András, Ivanyos L.: AC-—03 típusú ismétlőüzemű tranzisztoros

analóg számítógép. Bp. 1971. 64 p.
Schnell László, Osváth Péter, Horváth S.: Automatikus kapacitás és vesz-

teségi tényező mérő berendezés alkalmazása erősáramú kábelek minőség-
ellenőrzésénél. — Mérés és Automatika. 19. 1971. 169—173.

Bakos J., Petri A., Szenn Ottó, Tóthpál K., Vágner Gyula: Razdan 3 szá-
míitógép fejlesztése ESZR kompatibilis egységekkel. — Számítógéptechnika.
(2) 1971. 150—173. :

Tóth Endre, Zoltai József, Fehér György: Áramkomparátoros áramváltó
hitelesítő berendezés. — Mérés és Automatika. 19. 1971. 174—179.

Varga Sándor: Teljesítményerősítők végtranzisztorainak munkaponti sta-
bilitása. — Mérés és Automatika. 19. 1971. 300—304.

Szabadalom
Schnell László: Eljárás és berendezés nagyfeszültségű eszközök szigetelési

kapacitásának és tgö-jának üzemközbeni mérésére. Magyar szab. 157.571
Bánsági László, Osváth Péter, Schnell László, Simák Pál: Eljárás folya-

matos, relatív változásban lineárisan skálázható kapacitív komponens ki-
egyenlítésére, áramkomparátoros kapacitás és veszteségtényező mérő be-
rendezéseknél. Magyar szab. 157.712

Bánsági László, Gazsi Lajos, Szurmay Mihály: Áramköri megoldás előírt
amplitúdó és fáziskarakterisztikájú nagy átfogású fázisbeállító szerkezetre.
Magyar szab. 159.081

Előadás
!

Billing Ádám: Integrált áramkörös nukleáris orvosi műszerek. — Szcinti-
kart Numerik T. (MATE, Bp. 1971.)

Korányi Gyula: Áramkomparátorok alkalmazása villamos paraméterek mé-
résére. (MATE, Győr, 1971.)

Kovács Gábor: Abtastverfahren in der Messtechnik. (TU Dresden, 1971.)
Schnell László: Measurement and information processing. (IMEKO, Delft,

1971.)
Selényi Endre: Váltakozófeszültségű mérőhálózatok gyors digitális  ki-

egyenlítése. (MATE, Győr, 1971.)
Vágner Gyula: Digitális számítógépek. (MTESZ, Miskolc, Gödöllő, 1971.)
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Kutatómunka
TPA 1001 és TPAi—-1001 számítógépekkel kapcsolatos kutatások és fejlesztések. A kutató-

munka célja a korábban kifejlesztett második generációs, rögzített fejes mágneslemeztároló
harmadik generációs változatának kidolgozása és a felírási sűrűség megkettőzése; a fenti
számítógépekhez való perifériák illesztése; az illesztett perifériák működéséhez szükséges
alap-software kidolgozása és a meglevő programrendszerbe illesztése. Megbízó: Központi
Fizikai Kut. Int.

Zagyva—Tarna vízgazdálkodási távjelző rendszer központjának számítógépes megvalósí-
tása. A tanszék oktatói megvizsgálták a számítógépes mérés-adatgyűjtő és távvezérlő rend-
szerek megvalósítási lehetőségeit és a fenti konkrét feladatra számítógépes mérés-adat-
feldolgozó központ felállítását javasolták. Megbízó: Közép Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság.

A digitális szavazatszámláló berendezést értekezletek, konferenciák szavazásainak gyors
lebonyolításához fejlesztette ki a tanszék. Az asztallap alsó részére szerelhető szavazóhe-
lyek 100 résztvevő egyidejű, titkos szavazását teszik lehetővé. A szavazás eredményét egy
külön illesztő egység nagyobb eredményjelző táblán is megjeleníti. Megbízó: VILLESZ.

Nagysebességű analóg számítógép kifejlesztése. A tanszéken korábban végzett kutatá-
sok továbbfejlesztéseként elkészült egy modulrendszerű, integrált áramkörös számítógép.
Újszerű rendszertechnikai megoldások teszik lehetővé a több üzemmód ellenére is az egy-
szerű kezelést. A számítási folyamatok vezérlését nagymértékben automatizált vezérlőegy-
ség végzi. A display-en analóg és digitális információ egyszerre jeleníthető meg. A be-
rendezés a hibrid számítástechnika igényeinek megfelelő adat- és vezérlőcsatornákkal ren-
delkezik. Megbízó: Kandó Kálmán Műszaki Főiskola.

Univerzális hibrid interface tervezése és kivitelezése. Kétoldali információs és vezérlő csa-
tornákkal rendelkezik a TPA-i digitális-, és a MEDA 41 TC analóg számítógép közötti
együttműködés biztosítására, de más típusú digitális számítógép vagy mérőműszer, illetve

analóg számítógép vagy analóg jelekkel működő berendezés illesztési feladatára is alkal-
mazható. Megbízó: SZKI.

Generátor sztátorszigetelés állapotának üzemközbeni vizsgálatára alkalmas berendezés
kifejlesztése és megvalósítása. A berendezés a sztátorszigetelés párhuzamos helyettesítő
képét érzékeli és méri fázisonként, áramkomparátoros önkiegyenlítő mérőhálózattal. Az elő-
zetes kutatások eredményeit egy 18MW-os, nagyáramú generátorba beépített, a forgórész
szigetelésállapotának folyamatos mérését végző berendezés igazolta. Megbízó: Magyar Vil-
lamos Művek.

VILLAMOSGÉPEK TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Csörgits Ferenc, Halász Sándor, Hunyár Mátyás, Lázár József, Schmidt

István: Villamos hajtások. Szerk. Rácz István. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.
392 p. :

Jegyzet
Halász Sándor, Csörgits Ferenc, Hunyár Mátyás, Schmidt István, Timár

P. László, Torbik Ernő: Villamosgépek üzemeltetése. Bp. Tankönyvkiadó,
1971. 67 p.

Istvánfy Gyula: Erősáramú átalakítók mérése. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.
385 p.

Kiss József, Solymoss Endre: Villamos műszerek és mérések. 3. Bp. Tan-
könyvkiadó, 1971. 134 p.

Szakdolgozat
Halász Sándor: A BME Villamosgépek Tanszék és az AKI Hajtás Osztály

kutatási eredményei tirisztoros villamos hajtások területén. A 3. Nemzet-
közi Automatizált Villamos Hajtások Tudományos Műszaki Konferencia.
Praha, 1971. 16 p. 22 á.
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Németh Károly: Háromfázisú, rövidített lépésű tekercselések járulékos
veszteségének számítása. — Elektrotechnika. 64. 1971. 168—171.

Schmidt István: Változtatható frekvenciával táplált szinkronmotoros haj-
tás. — Elektrotechnika. ó4. 1971. 123—134.

Timár Peregrin László: Forgó villamos gépek rezgése. — Szabványosítás.
9. 1971. 271—274.

;Timár Peregrin László, Szüts I.: A forgó villamos gépek egyre fontosabb
minőségi jellemzője: a rezgés. — Minőség és Megbízhatóság. ő. 1971. 5—9.

Előadás
Rácz István: Tirisztoros szabályozások mint mintavételes rendszerek. (KGST,

Praha, Universita di Roma, Roma, 1971.) — Tirisztornüe cepi regulirovanija
kak impulsznüe szisztemü. (3. Nk. Automatizált Vill. Hajtások Tud. Műsz.
Konf. Praha, 1971.)

Retter Gyula: Villamosgépek modern vizsgálati módszerei. (BME, Bp.
1971.) ;

Kutatómunka
Tranziens nyomatékmérő műszer. Villamos elven működő készülék, amely szimmetrikus

állórész felépítésű; háromfázisú, két-, ill. egyfázisú segédfázisos villamosgépek nyomatéká-
nak a mérésére alkalmas, mind állandósult, mind átmeneti (tranziens) állapotban. A mű-
szer működésének elve a tekercsfluxus és az áram vektorális szorzatának a képzésén alap-
szik, oly módon, hogy a szükséges fluxuskomponenseket a gépen kívül, a gép ellenállá-
sainak megfelelő ohmos feszültségesésekkel korrigált feszültségkomponensek integrálásá-
val állítja elő. A készülék közvetlenül a mérendő gép kapcsai és a tápláló hálózat közé
(vagy arinak mérőváltóira) csatlakoztatható, ezért a mérendő gép különleges előkészítése
nélkül úgy laboratóriumi, mint üzemi körülmények között használható. Megbízó: Egyesült
Villamosgépgyár.

Szabályozott tirisztoros tápegység. A váltakozóáramú szaggató elve alapján kidolgozott
tápegység háromfázisú, csoportos, vagy egyedi szellőzőhajtás táplálására alkalmas. A mo-
torok fordulatszámának a szabályozása, beépített programadó segítségével, a kapocsfe-
szültség változtatásával történik. A kidolgozott berendezés alkalmas a mezőgazdasági üze-
mek állatnevelő helyiségeinek (istálló, fiaztató stb.) klímaberendezéséül. Megbízó: Egyesült
Villamosgépgyár. !

Közös tápegységről csoportosan üzemeltetett üzemi kondenzátoros szellőzőhajtó motorok
tervezése. Feladatunk tirisztoros tápegységről üzemeltetett, az együttfutás követelményeit
kielégítő kis rezgés- és zajszintű motortípus konstrukciós kialakítása. Konstrukciónk azonos
minőségű a hasonló célú angol és nyugatnémet motorokkal. 1972-ben megindult a .soro-
zatgyártása, az eddig legyártott motorok közül kb. 10000 db-ot szállítottak külföldre,
nagy értékű exportberendezésekbe. Megbízó: Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár.

Köpenyhűtésű, zárt, belső cirkuláció nélküli indukciós motorok állandósult melegedésének
számítógépes számítása, Az Egyesült Villamosgépgyár fenti géptípusának a 4-8 pólusú
gépek hőellenállásainak méréssel és számítógépes módszerrel történő meghatározása. Az
állandósult hőmérsékletek digitális számítógéppel, a hővezetésmátrixos módszerrel történő
kiszámítása. A hővezetésekre és teljesítményekre vonatkozó, ún. áthatási tényezőket meg-határozó módszer bevezetése és analízise.

Szakértői tanulmány ferde sori csőhengerlő hajtás hajtómotorjának felülvizsgálatáról. A
feladat a hajtómotor hajtás ellenoldali csapágyát támadó periodikus axiális erő okának
megállapítása és elhárítása volt. A vizsgálat során kiderült, hogy az axiális erőt részben
a tengelykapcsoló nem megfelelő volta, részben axiális irányú mágneses húzás okozza. A
tanulmány ezek kiküszöbölésére, az üzembiztonság fokozására tett konkrét javaslatot. Meg-
bízó: Csepel Vas- és Fémművek.

Pólusátkapcsolásos felvonómotorok vizsgálata. A pólusátkapcsolásos motorok továbbfej-
lesztése érdekében méréseket, analóg modellezést és elméleti vizsgálatokat végeztünk a
bekapcsoláskor és pólusátkapcsoláskor fellépő áram és nyomaték tranziensek, valamint az
emeleti szint-beállás pontosságát javító aszimmetrikus üzemállapot viszonyainak tisztázá-
sára. Megbízó: Egyesült Villamosgépgyár.
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VILLAMOSMÉRNÖKI KAR MATEMATIKA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Andrásfai Béla: Ismerkedés a gráfelmélettel. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.

237 b.
Solt György: Valószínűségszámítás. (Példatár.) Bp. Műszaki K. 1971. 265 p.

Jegyzet
Andrásfai Béla: Gráfelmélet villamosmérnökök számára. Jav. utánny. Bp.

Tankönyvkiadó, 1971. 188 p. — Matematika. 1/9. Vonalak és felületek topo-
lógiája. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 42 p.

Farkas M., Farkas Miklósné: Lineáris algebra. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.
200 p.

Szabadalom
Fenyő István, Bánsági László: Recirkulációs szakasszal rendelkező hígí-

tási görbék kiértékelésére szolgáló célszámítógép. Magyar szab. 156.997.
Frey Tamás, Bánsági László: Eljárás és kapcsolási elrendezés grafikusan

adott függvények letapogatására. Magyar szab. 161.640

Szakdolgozat
Andrásfai Béla: Gráfelméleti szemelvények. — M. Tudomány. 16. 1971.

691—706.
Bánsági László, Schwarzmann P., Frey Tamás: Kvantitatív célszámítógép

a szívperctérfogat vértelen meghatározására. — Mérés és Automatika. (3)
1971. 93—98.

Bleyer András: On linear transformation of the Mikusinski operator field.
— Bollettino. U.M.I. 4. (4) 1971. 1—15.

Frey Tamás: Application of methods related to algorithm and automata
theory for constructing general problem solving programs. — Artificial In-
telligence. Lecture Notes of the CAS Sem. Belgrad, 1971. — Orvostudomány
és kibernetika. — M. Tudomány. (11). 1971. — Szükség van-e mérnök-ma-
tematikus képzésfőtis— Felsőoktatási Szle. (6) 1971.

Kis Ottó, Vértesi P.: Ocenka otlolenija csasztnih szumm "Mada Fourier.
— Acta Math. Acad. Sci. Hung. 22. 1971. 173—176. — Zamecsanija o prog-
resnoszti trigonometricseszkogo (0,2)-interpolirovanija. — Acta Math. Acad.
Sci. Hung. 22. 1971. 81—84. — On certain linear operators. — Acta Math:
Acad. Sci. Hung. 22. 1971. 65—71.

Prékopa András: Az ,,S szintre való felrendelés" elnevezésű sztochaszti-
kus készletmodell és annak kiterjesztése intervallumszerű érkezések esetére.
— Számítógép. (1) 1971. 34—35. — lLogarithmic concave measures with
application to stochastic programming. — Acta Math. Acad. Sci. Hung. Sze-
ged, 32. 1971. 301—316.

Mogyoródi J., Szántai Tamás: Pontfolyamatok ritkítása. — MTA Mat. Tud.
Oszt. Közl. 20. 1971. 85—95. !

;

. Előadás
Bleyer András: On linear analysis of operators. (Univ of Edinburgh, 1971.)

— Operator calculation and transform analysis. (Jugoszl. Mat. Társ. Dubrov-
nik, 1971.)
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Császár Ákosné: H-eclosed extensions of topological spaces. (Csehszl.
Tud. Akad. Praha, 1971.)

Frey Tamás: Über die stochastischen Algorithmen. (BTA, Berlin, 1971.)
Máté László: On the cohomological problems of Banach algebras. (Len-

gyel Matematikai Társ. Poznan, 1971.)

Kutatómunka
A népgazdasági tervezés sztohasztikus programozási modelljei. Kialakítottunk egy szto-

hasztikus programozási modelltípust, annak számítógépes programrendszerével együtt. A
modell egy lineáris programozási feladatból indul ki, ahol a jobb oldalon részben állan-
dók; részben valószínűségi változók szerepelnek. A determinisztikus feltételeket és a célfügg-
vényt eredeti formájukban hagyjuk, s sztohasztikus feltételeknél pedig alsó korlátot írunk
elő, azok együttes teljesülésének valószínűségére. Kimutattuk, hogy ez a feladat elég álta-
nos feltételek mellett kvázikonvex programozási feladat, és hogy a megengedett irányok
módszere konvergens e feladat esetén. A módszer alkalmazásához szükséges volt egy szi-
mulációs eljárás és program kifejlesztése, többdimenziós.eloszlásfüggvények értékeinek
meghatározására. A programrendszert eredményesen kipróbáltuk a magyar villamosener-
gia-ipar modelljére, ahol 50 determinisztikus, 4 sztohasztikus feltétel és 50 változó szere-
pelt. A programok az Akadémia CDC 3300-as gépére készültek.

Ugyanennek a munkának keretén belül kifejlesztettünk egy nagyméretű, dekomponált
struktúrájú feladat megoldására vonatkozó programrendszert. Megbízó: Országos Tervhiva-
tal Tervgazdasági Intézete.

Egy háromcsatornás analóg-FM konverter fejlesztési és kivitelezési munkája. EKG-jelek
háromcsatornás analóg szinkron rögzítésére alkalmas berendezés, mely lehetővé teszi, hogy
a jeleket közvetlenül a betegágynál vehessék fel, majd tetszőleges helyen és időben repro-
dukálhassák. A berendezést EKG-görbék számítógépes analíziséhez alkalmazzák. Megbízó:
Orvostovábbképző Intézet.

Tervezési munka
A szívperctérfogat meghatározásához felhasznált hígulási görbék számítógépes feldolgo-

zásának új módszere. Az ehhez szükséges célszámítógépet megépítettük, szabadalmaztat-
tuk, és gyártásra a Medicor Műveknél értékesítettük.

Ugyancsak szabadalmat kaptunk grafikusan adott függvények letapogatására, villamos
jellé alakítására alkalmas módszerünkre. A berendezés építése jelenleg folyamatban van.

Alacsonyfrekvenciás analóg jelrögzítő berendezés megtervezése és kivitelezése. Jelenleg
annak továbbfejlesztését végezzük, kiegészítve azt egy időtranszformációs adapterrel, egy
A/D konverttel és egy szalaglyukasztóval. Így olyan komplex berendezést valósítottunk meg,
amely alkalmas széles körben alacsonyfrekvenciás analóg jelek analóg felvételére, lassítá-
sára, digitális átalakítására és lyukszalagra rögzítésére. A lassítás révén lehetővé vált kis
sebességű lyukasztók alkalmazása. Megbízó:. Orvostovábbképző Intézet.

ERŐSÁRAMŰÚ INTÉZET
NAGYFESZÜLTSÉGŰ TECHNIKA TANSZÉK

Szakdolgozat
Horváth Tibor: Eine theoretische Betrachtung des Entstehens der Fan-

gentladung. — Per. Pol. El. Eng. 15. 1971. 145—154.
Németh Endre: Proposed fundomental characteristics describing dielect-

. ric processes in dielectrics. — Per. Pol. El. Eng. 15. 1971. 305—322.

Előadás
Horváth Tibor: Gleichwertige Flüöche und relative Einschlagsgefahr als

charakteristische Ausdrücke des Schutzeffektes von Blitzableitern. (11. In-
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ternat. Blitzschutz Konf. München, 1971.) — Theoretische Betrachtung der
Blitzeinschlag-Wahrscheinlichkeit. (TU, Braunschweig, 1971.)

Csernátony-Hoffer András; A villamos szigeteléstechnika elméleti. alap-
jai. (MTKI, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Transzformátorok állapotellenőrzése gáznemű bomlástermékek alapján. A nagyfeszült-

ségű energidátviteli transzformátorok feszültségének és egységteljesítményének állandó nö-
vekedése miatt egyre nagyobb érdekek fűződnek a váratlan kiesések elkerüléséhez, ugyan-
akkor pedig a korszerű konstrukciókban fokozódnak a beépített anyagok fajlagos igénybe-
vételei is. Ez az oka annak, hogy a nagy transzformátorok állapotellenőrzésének területén
az elmúlt években alapvetően új eljárások jelentek meg és váltak gyors ütemben elter-
jedtté. :

Az olaj papiros szigetelési rendszerekben mind a termikus, mind a villamos jellegű túl-
igénybevételek gáznemű bomlástermékeket produkálnak. A gázok minősége a túligénybe-

vétel típusával, mennyisége pedig annak intenzitásával áll kapcsolatban. Mivel a gáznemű
bomlástermékek egy része oldott állapotban a transzformátor olajtömegében marad, az

olajból vett mintából kivonható és a műszeres analitika korszerű eszközéivel részletesen
analizálható. Az analízis eredményéből diagnosztizálni lehet a transzformátorban esetleg
folyamatban levő rendellenességeket, éspedig a kialakulás kezdeti stádiumában. A tan-
szék laboratóriumi kísérletsorozat lebonyolítása után rövid idő alatt az ipari alkalmazás
szintjéig vitte a gázanalízisre alapított , eljárást. Az országos energiahálózat legfontosabb
egységeinek állapotellenőrzésében a gázanalízist ma már rendszeresen alkalmadzzák. Meg-
bízó: NIM, Magyar Villamos Művek.

VILLAMOSMŰVEK TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Benkó Imre: Húsz éves a magyar villamosenergia rendszer. Tanulmány.

Bp. MVM, 1971. — Alaphálózat és nemzetközi kooperációs kapcsolatok fej-
lődése. 244—249 p.

Horváth István: Villamosművek feladatgyűjtemény. Bp. Tankönyvkiadó,
1971. 252 p.

:

:

Bendes T., Boromissza Gy., Kovács F., Póka Gyula: Villamos energia-
rendszerek védelme és automatikája. Bp. Műszaki K. 1971. 428 p.

Szabadalom
Dán András: Tranzisztoros kapcsolási elrendezések vezérelt félvezető esz-

közökhöz. Magyar szab. 158.577

Jegyzet
Bókay Béla, Rácz László: Nagyfeszültségű hálózatok számítási módszerei.

Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 233 p.

Szakdolgozat
Bach Iván, Hebik Z.: Calculation of the electrical energy exchange be-

tween cooperating systems. — Acta Techn. Acad. Sci Hung. 70. (3—4) 1971.
313—329.

Bán Gábor: Impulzusbegyújtással kezdeményezett zárlati vizsgálatok. —
Elektrotechnika. (1—3) 1971. 39—46.

Gergely József: Szalagmátrixú lineáris egyenletrendszerek megoldási mód-
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szere. Bizonyos típusú függvénymátrix számolása. — MTA Számítástechni-
kai Központ Közleményei. (6) 1971. 36—39.

Rácz László: Villamosenergiarendszerek általános stabilitásának mate-
matikai modellje. — Elektrotechnika. (7) 1971. 201—214.

Rácz László, Reguly Zoltán, Bertalan A.: Load-flow calculations in large
multiloop networks on digital computer. — Per. Pol. El. Eng. 15. (2) 1971.
121-—144.

Reguly Zoltán: A method for computing radial network system reliability.
Per. Pol. El. Eng. 15. (2) 1971. 43—62. — Villamoshálózatok gépi számítása.
— MVMT Közleményei. (5—6) 1971. 5—9.

Előadás
Braun Péter: Számítógép ismeretek. (Számok, Bp., Bánhida, 1971.)
Horváth István: Légnyomásos megszakítók vizsgálata motoráramok kikap-

csolásakor. (MTklI, Bp. 1971.)
Kiss Lajos: A koszorúér keringésének analóg számológépi vizsgálata. (Nk.

Orvoskongresszus, Szófia, 1971.)
Reguly Zoltán: Kisfeszültségű hálózatok. (MTkl; Mátraszentimre, 1971.)

Kutatómunka
Nagy energiarendszerek üzembiztonságának javítása. Az energiaszolgáltatás minőségé-

vel, az üzembiztonsággal kapcsolatos elméleti módszerek rövid ismertetése után feldolgoz-
tuk a nemzetközi gyakorlatban kialakult üzembiztonsági kritériumokat és feltételeket. Osz-
szefoglaltuk az üzembiztonság fokozására irányuló — aránylag kis költségráfordítással elvé-
gezhető — műszaki intézkedéseket (védelem, automatika, rendszerirányítás, szükségáram-
források). Megbízó: NIM.

Villamoskábel-hálózatok melegedésének vizsgálatára méréstechnika és műszerek kidol-
gozása. Megépült egy olyan mérőberendezés prototípusa, amellyel mérni lehet földbe fek-
tetett, erőásáramú kábelek melegedését az előre kijelölt pontokon anélkül, hogy a mérő-
berendezés és a kábel között közvetlen kapcsolat lenne. Ennek segítségével lehetővé vál-
hat az erősáramú kábelek gazdaságosabb kihasználása. Megbízó: MVM.

Gyűjtemény az energidátviteli kábelek üzemeltetési kérdéseiről, mely kábelimpedanciák
meghatározási módszereivel, kábelek melegedési kérdéseivel, valamint kábelekkel kapcso-
latos befolyásolási problémákkal foglalkozik... Megbízó: MVM.

Olajszegény megszakítók vizsgálata motorok kikapcsolásakor. A középfeszültségű meg-
szakítókon korábban végzett vizsgálatok folytatása, az EIB és Specher et Schuh megszakítók
üzemi viselkedésének statisztikus értékelése. Megbízó: MVM. :

Rövidhullámú adóállomás erősáramú ellátásának megbízhatósági vizsgálata. Az adóál-
lomás üzemfolytonosságát biztosító, különböző megbízhatóságú és költségkihatású erős-
áramú ellátási rendszerek kidolgozása. Megbízó: KPM.

A második szovjet-magyar 400 kV-os távvezeték létesítésének hatása az üzembiztonságra.
Az energiarendszerek kiterjedésének növelésével kapcsolatos problémák (hurkolt hálózatok
megbízhatósága, forgótartalékok, védelmek, automatikák, energiaelőállítás helyben, vagy
szállítva) elvi és gyakorlati kérdéseinek tisztázása. Megbízó: NM.

Tranziens jelenségek vizsgálata a Dunai Vasmű 10 kV-os hálózatán. A kutatás során ki-
derült, hogy a 10 kV-os hálózat sorozatos és egyidejűleg többszörös zárlatai a helytelen
csillagpontkompenzálás és az expanziós megszakítók visszagyújtásaira vezethetők vissza.
Javaslat készült a megfelelő csillagpont kialakítására, a megszakítócserére és szelektív
földzárlatvédelmi rendszer kialakítására. Megbízó: Dunai Vasmű.

500 MW-os blokkok tranziens stabilitási vizsgálatai analóg számítógépen. A vizsgálatok-
ban analóg számítógépen modelleztük a gerjesztésszabályozó-turbinaszabályozó-generá-
torhálózat egységeket és megvizsgáltuk, hogy különböző üzemállapotok, hibafajták, védel-
mi rendszerek, továbbá a gerjesztésszabályozó és turbinaszabályozó milyen hatással van a
tranziens stabilitásra. Megbízó: Erőmű- és Hálózattervező V.
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VILLAMOSKÉSZÜLÉKEK ÉS -BERENDEZÉSEK OSZTÁLY

Szakdolgozat
Madarász György: Váltakozóáramú elektromágnesek dinamikus működési

jellemzőinek számítása és mérése. — Elektrotechnika. ő4. (12) 1971.
Stefányi Imre: A villamos igénybevétel megoszlásának vizsgálata nagyfe-

szültségű készülékek szigetelésén. — Elektrotechnika. 64. (1—3) 1971. —

Az IHBM 100 000/400 típusú szabályozás transzformátor lökőfeszültség pró-
bája. — Ganz Villamossági Közlemények. (10) 1971. — A Brown Boveri nagy-
feszültségű kapcsolókészülékei. — Elektrotechnika. 64. (6) 1971.

Előadás
Domonkos Sándor: Kisfeszültségű kapcsolókészülékek méretezése. MITkI,

Bp. 1971.

Kutatómunka
A villamos érintkezők anyagfogyásának vizsgálata. Az ezüst és ezüst-kadmiumoxid érint-

kezők bekapcsolási és kikapcsolási igénybevételének szétválasztása megmutatja a külön-
böző fizikai folyamatok hatását. E munka folyamán tisztázódtak a váltakozó áramú mágne-
sek mozgásviszonyai és kialakult a pattogási (prell) időben statisztikai alapon történő fel-
dolgozása. Megbízó: VBKM Ganz Kapcsolók és Készülékek Gyára.

HÍRADÁSTECHNIKAI ELEKTRONIKA INTÉZET

Tan- és szakkönyv
Simonyi Károly: Theoretische Elektrotechnik. Berlin, Deutscher Verl. der

Wissenschaften, 1971. 997 p.

Előadás
Simonyi Károly: Elektromágneses hullámok számítási módszerei. (BTU,

Braunschweig, 1971.)

Kutatómunka
Távközlési módszerek és berendezések vizsgálata, mérési módszerek és mérőberendezések

kidolgozása. A SECAM színes televízió rendszer fázisváltására és átkódolására új módszert
dolgoztunk ki. Ennek alapján 1971-ben szabadalmi bejelentést tettünk. Speciális színes te-
levízió mérővevő készüléket (monitort) terveztünk. A monitor végleges megépítése és beállí-
tása a soronkövetkező feladat.

Akusztika. Több színház és zenei terem akusztikai vizsgálatát végeztük el, elsősorban az
utózengési idő, az energiaelosztás és alapzaj szempontjából. Bebizonyosodott, hogy az
Erkel Színház az 1951. évi átépítés után a világ legjobb zenei termei között foglal helyet.
Új akusztó-elektromos effektust észleltünk, amely élesen elkülönül mind a piezoelektromos
effektustól, mind a felületi kontakt hatásoktól. Kidolgoztunk egy hangtér- feltérképező eljá-
rást, melynek segítségével az egyetemen és az iparban számos felvételt készítettünk.

Adatátvitel. Számítógép-programokat dolgoztunk ki jelek, rendszerek leírására, valamint

rekben használt transzverzális szűrőkről és ezek analíziséhez és méretezéséhez számítógép-
programot készítettünk.

Elektronikus telefonközpontok. A gyors működésű, nagy kapacitású tárolók ferritgyűrűvel
oldhatók meg, ezért eljárást dolgoztunk ki a ferrit mátrixok automatikus előállítására. Az
eljárást szabadalomként bejelentettük. Az elektronika új alkalmazási területeként kidolgoz-
tuk a többszörös számlálást és automatikus díjelszámolást lehetővé tevő elektronikus meg-
oldást, amely szintén szabadalmazási eljárás alatt áll.
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Hálózatelmélet. Az elektronikus áramkörök érzékenységének és toleranciájának vizsgálata
során eljárást dolgoztunk ki a magasabbrendű érzékenység differenciálás nélkül történő
meghatározására. Az érzékenység-összeg invariánsokat magasabbrendű érzékenységekre
általánosítottuk.

Számítógépek automatizált tervezése. Elkészült a LOGAN 2 programrendszer, amely le-
hetővé teszi MSI elemeket is tartalmazó, logikai hálózatok analízisét. Elkészült a SUBSET
kísérleti szimulációs nyelv. Megbízó: Számítástechnikai Koordinációs Intézet.

Pulzus kód modulációs átviteli kisérletek telefonközpontokban. Az eredmények lényege.
hogy 2 MHz jelek nem vihetők át a crossbar típusú központokon, hanem olyan megoldást
kell találni, amelyik ezt a sebességet a központon belül lecsökkenti. Megbízó: Kohó- és
Gépipari Minisztérium Műszaki Főosztálya.

Telefonközpontok vizsgálatára vonatkozó tanulmányok. Mérési és átvételi eljárásokat dol-
goztunk ki a hazánkban bevezetésre kerülő, új típusú, crossbar távbeszélő központok gyár-
tásközbeni és üzemszerű ellenőrzésére. Megbízó: Posta Kísérleti Intézet.

Programvezérelt logikai áramköröket vizsgáló automata. Az audio-vizuális berendezésekben
használt logikai kártyák automatikus ellenőrzésére berendezést készítettünk. Az automata
üzemszerűen, kifogástalanul működik. Megbízó: Elektroakusztikai Gyár.

Vastagréteg integrált áramkörök. Vastagréteg integrálási technológiával nagy frekvencia-
stabilitású oszcillátorokat készítettünk. A különböző frekvenciájú oszcillátorok kimenő jelei-
nek kapcsolására speciális kapcsolóáramkört dolgoztunk ki. Megbízó: Híradástechnikai
Ipari Kutató Intézet.

URH-lánc felülvizsgálata. Elvégeztük a kisdunai URH-lánc teljes, részletes rendszertech-
nikai vizsgálatát és több új megoldást javasoltunk a távközlési feladatok optimális megol-
dására. Megbízó: MAHART.

MESA tranzisztoros mérőberendezések kifejlesztése és ellenőrzése. 4 db műszert készi-
tettünk nagyfrekvenciás tranzisztorok teljesítményerősítésének és egyéb jellemző paraméte-
reinek mérésére: Megbízó: Egyesült Izzó és Villamossági RT.

AKUSZTIKA ÉS ALKATRÉSZEK OSZTÁLY

Disszertáció
Tarnóczy Tamás: A beszéd átlagos energiaszínképe. Akadémiai doktori ér-

tekezés. Bp. 1971. 99 p.

Szakdolgozat
Granát János, Takács Ferenc: Vas- és ferritmagos transzformátorok ter-

vezése. — Híradástechnika. 22. (7) 1971. 201—215.
Selmeci László: Design of bass-reflex loudspeaker enclosures. — Proc.

7. Internat. Congr. on Acustics. 1. 1971. 365—368.
Tarnóczy Tamás: Az agy beszédértékelő képességéről. — Kép- és Hang-

technika. 17. 1971. 97—101. — Das durchschnittliche Energie-Spektrum der
Sprache (für 6 Sprachen). — Acustica. 24. 1971. 57—74.

Tarnóczy Tamás, Kotschy A:: Hangversenytermek és operaházak akuszti-
kai értékelése. Bp. ÉTK, 1971. 83 p. ;

Tarnóczy Tamás, Radnai J.: Eine Möglichkeit automatischer Erkennung
von Vokalen. — Proc. 7. Internat. Congr. on Acoustics. Bp. 3. 1971. 61—64.

Tarnóczy Tamás, Simon G., Kotschy A.: Akustische Auswertung einiger
Theater von Budapest. — Proc. 7. Internat. Congr. on Acoustics. Bp. 4. 1971.
9—13.

Tarnóczy Tamás, Szende O.: Experiments on the musical interval sense.
— Proc. 7. Internát. Congr. on Acoustics. Bp. 3. 1971. 685—688.

Kotschy A., Tarnóczy Tamás:. Subjektive Beurteilung künstlicher Nach-

o elozasAm — Proc. 7. Internat. Congr. on Acoustics. Bp. 3. 1971. 765—
768.
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Láng J., Rózsahegyi I., Tarnóczy Tamás: Kochleovestibulüáre Befunde bei
Caissonarbeitern. — Monatsschr. f. Ohrenheilk. 105. 1971. 9—12.

Előadás
Barát Zoltán, Viczián M.: Sound field plotting by colour lights. (ICA, Bp.

1971.) — Improved synthesis of bass-reflex enclosures. (ICA, Bp. 1971.)
Csekő Árpád: Ultrahang intenzitás mérése. (OPAKFI, Bp. 1972.)
Selmeczi László: Bass-reflex hangszóródobozok tervezése. (OPAKFI, Bp.

1971.)
Takács Ferenc: Lokalisierung von Terzrausch bei Intensitütsstereophonie.

(TU Karlsruhe, 1971.)
Tarnótzy Tamás: Problems of speech investigations today and in the fu-

ture. (7. Internat. Cong. on Acoustics, Szeged, 1971.) — Problems of the
speech controlled typewriter. (Akusztikai Konf. Leningrád, 1971.) — További
vizsgálatok egy új akuszto-mechanikai-elektromos hatással kapcsolatban.
(OPAKFI, Bp. 1971.)

Tarnóczy Tamás, Radnai J.: Magánhangzók automatikus felismerésének
egy lehetősége. (OPAKFI, Bp. 1971.)

Tarnóczy Tamás, Szende Oi.: Experiments on the musical interval sense.
(ICA, Bp. 1971.)

ARAMKORÖOK OSZTÁLY

Tan- és szakkönyv
Géher Károly: Theory of network tolerances. Bp. Akad. K. 1971. 184 p.
Drasny J., Bohus M., Diósi I., Flesch I., Géher Károly, Máté L., Németh G.,

Pápay Zs., Szittya O., Theisz P.: A számítógépes műszaki tervezés. 5. Elekt-
ronikus számítógépek automatikus tervezése. Bp. OMFB, 1971. 139 p.

Szakdolgozat
Gefferth László, Prónay Gábor, Trón Tibor: Hálózatelméleti nyári iskola.

— Híradástechnika. 22. (12) 1971. 380—381.
Géher Károly: Elosztott paraméterű RC hálózatok. Bp. REMIX, 1971. 46 p.

— Számítógépprogramok katalógusa 1970. — Híradástechnika. 22. (8) 1971.
246—255. — Theory and application of sensitivity invariants. — Proc. of the
Summer School on Circuit Theory. Praha, 1971. 4 (1—4) 14.

Géher Károly, Roska T,: Sensitivity invariants in the theory of network
tolerances and optimization. — Per. Pol. El. Eng. 15. (2) 1971. 89—102.

Csurgay Á., Géher Károly, Házman István: Helyzetkép a hálózatelmélet
fő fejlődési irányairól. Bp. MTA, 1971. 24 p.

Pap László, Simon Gyula: Differenciálerősítők zajviszonyai. — Híradás-
technika. 22. 1971. 8. sz. 232—238.

:

Solymosi János: Interpolation with PR functions based on F. Fenyves me-
thod. — Per. Pol. El. Eng. 15. (1) 1971. 71—76.

Előadás
Géher Károly, Solymosi János: Calculation of higher-order sensitivities

and higher-order sensitívity invariants. (IEEE, London, 1971.)
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Komarik József: Nemlineáris áramköri feladatok megoldása integrált esz-
közökkel. Előadássorozat. (MTkl, Bp. 1971.)

Pap László: Integrált áramköri laboratórium. (HTE, Szombathely, 1971.)
Simon Gyula: Vékonyréteg integrált áramköri műveleti erősítők konstruk-

ciós kérdései. (HTE, Szombathely, 1971.)

ÁTVITEL- ÉS RENDSZERTECHNIKA OSZTÁLY

Szakdolgozat
Gordos Géza: Kvantálási torzítás mérésénél használt szűrők hatása a be-

széd amplitúdóeloszlására. — Posta Kísérleti Intézet Közleményei. 11. (2)
1971. 27—34.

:

Lajtha Gy., Gordos Géza, Horváth I., Lajkó S.: A vezetékes távközlés tu-
dományos helyzetképe. — Híradástechnika. 22. 1971. 363—369.

Szabó M., Gordos Géza, Hus-Weber, K.: Messungen einiger Eigenschaf-
ten der Sprache, um die Belastung der Trögerfreguenzkanale zu bestim-
men. — Proc. 7. Internat. Congr. on Acustics. 3. 1971. 277—280.

Sallai Gyula: Adatátviteli összeköttetések kiegyenlítése transzverzális szű-
rővel. — Híradástechnika. 22. 1971. 103—114.

Előadás
Gordos Géza: A beszéd egyes tulajdonságainak mérése a vivőfrekvenciás

csatorna terhelésének meghatározására. (ATE—MTA, Bp. 1971.) — Vivőfrek-
venciás berendezések terhelési vizsgálatai. (KTE—HTE, Bp. 1971.)

RÁDIÓ, TELEVÍZIÓ ÉS HÍRKÖZLÉS OSZTÁLY

Előadás
Bognár László: Módosított SECAM rendszerű színes TV jel kódolási el-

járás. (KGST, Dresden, 1971.)

SZÁMÍTÓGÉPTECHNIKAI OSZTÁLY

Jegyzet
Theisz Péter: A digitális méréstechnika alapjai. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.

140 p.

Disszertáció
Pápay Zsolt: Általános algoritmus szekvenciális analóg-digitál konver-

zióra. Műszaki doktori értekezés. Bp. 1971. 87 p.

Szakdolgozat
Bohus Miklós: OCC-—2 nyelv alkalmazási lehetőségei digitális rendszerek

vizsgálatára. (Javaslatok az OCC-2 nyelv továbbfejlesztésére.) Tanulmány
a Számítástechnikai Koordinációs Intézet részére. Bp. 1971. 8 p. — Szim-
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bolikus nyelvek alkalmazása számítógépek funkcionális és strukturális szi-
mulációjára. — ,Számítógép 71" Konferencia. 2. köt. Esztergom, 1971. 259—
270. — Vozmozsnoszti primenenija jazüka OCC-—2 dlja iszpitanija cifrovüh
szisztém. (Predlozsenija na dalnejsego uszoversensztvovanie jazüka OCC-—2)
Moszkva, 1971. 8 p.

Bohus Miklós, Csopaki Gyula, Farkas György, Gefferth L., Halász E., Ja-
gudits László, Trón T., Varró László: LOGAN-2 logikai hálózatokat vizs-
gáló számítógép program rendszer. Tanulmány a Számítástechnikai Koor-
dinációs Intézet számára. Bp. 1971. 160 p.

Bohus Miklós, Drasny J., Diósi J., Flesch 1., Géher K., Máté L., Németh
Gábor, Pápay Zsolt, Szittya Ottó, Theisz Péter: Elektronikus számítógépek
automatikus tervezése. — OMFB tanulmány. Bp. 1971. 96—125.

Bohus Miklós, Németh Gábor, Trón T., Varró László: OCC-2 SUBSET
kísérleti szimulációs nyelv. Tanulmány a Számítástechnikai Koordinációs In-
tézet számára. Bp. 1971. 80 p.

Németh Gábor: Elosztott logikájú asszociatív számítógépek. — Automa-
tizálás. (1) 1971. 11—19.

Nóbik Lajos: Mikrohullámú távközlési hálózatra épült távadatfeldolgo-
zási rendszer. — ,, Számítógép 71" Konferencia. 1. köt. Esztergom, 1971.
458—476.

Pápay Zsolt: A kvantálási hiba statisztikus analízise. — Híradástechnika.
22. 1971. 321—326.

Előadás
Asztalos Károly: Gépipari üzem folyamatos acélöntödéje öntőterének szá-

míitógépes irányítása. (SIMP, Poznan, 1971.)
Bohus Miklós: Adatfeldolgozó rendszerek. Előadássorozat. (MTkl, Bp.

1971.) — Digitális számítógépek. Digitális rendszerek tervezése. (MTkl, Bp.
1971.) — Számítógépes módszerek az elektronikus berendezések tervezésé-
ben. Előadássorozat. (MTkl, Bp. 1971.) — Szimulációs nyelvek alkalmazása
számítógépek funkcionális és strukturális szimulációjára. (NJSZT, Esztergom,
1971.) ;

Rába Ferenc: Analóg IC-k és alkalmazástechnikájuk. (MATE, Bp. 1971.)
Tomori László: Reed jelfogók megbízhatósági kérdései. (Egyesült Izzó RT,

Bp. 1971.)

INTÉZETI SZÁMÍTÓKÖZPONT

Szakdolgozat
Balogh Pál: The properties of plated wire storage elementes. — 18. Ras-

segna Internazionale Elettronica e Nucleare. Roma, 1971. 203—210.

TÁVBESZÉLŐTECHNIKA OSZTÁLY

Jegyzet
Szittya Ottó: Logikai kapcsolástan. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 486 p.
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Szakdolgozat
Ruppenthal Péter: A világ gépiparának 10-15 éves prognózisa. KGM-—

MTTI tanulmány. Bp. 1971. — Távbeszélőtechnika c. fej.
Előadás

Szittya Ottó: La- C.N.M.O. en Hongrie. (TU Bordeaux, 1971.) — Villamos
hidraulikus, pneumatikus berendezések a gépiparban. (GTE, Bp. 1971.)

KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

AERO- ÉS TERMOTECHNIKA TANSZÉK

Szakdolgozat
Benedek Zoltán: A new method for the prediction of propeller thrust. —

Acta Techn. Acad. Sci. Hung. 70. 1971. 57—101.
Pásztor Endre: Weiterentwicklungsmöglichkeiten der zur Bestimmung des

mechanischen Wirkungsgrades von Hubkolbenverbrennungsmotoren die-
nenden Nüherungsmessverfahren. — Acta Techn. Acad. Sci. Hung. 70. (3—4)
1971. 343—369. :

Előadás
:

Hatházi Dániel: BME Repülőgépek Tanszékén készült kísérleti helikopter
(SOH-—01) célkitűzései, rotorfej működési elve, berepülési tapasztalatai.
(Lengyel Helikopter Szimp. Swidnik, 1971.)

Konecsny Ferenc: A szilárd komponens termodinamikai hatása áramló
gázokban. (IUTAM, Bp. 1971.) — Az egyetemi. jegyzet mint az önállóságra
nevelés eszköze. (BME, Bp. 1971.)

Rácz Elemér: Légpárnás járművek működésének fizikai alapjai. (GTE, Bp.
1971.) — Dinamikai terhelések. (KAMM, Nagymaros, 1971.) Die dynamische
Belastung an Segelflugzeugen in Böen. (Euromech, Oberwolfach, 1971.)

Sánta Imre: Lebegő szemcséket tartalmazó gázok expanziójának számí-
tása. (IUTAM, Miskolc, 1971.)

Steiger István: A jövő repülésének újabb kérdései. (BME, Bp. 1971.)

Kutatómunka
MHD és EGD generátorok termikus problémái. A kutatómunka célja a széntüzelésű MHD

és EGD generátorok termikus körfolyamatának kidolgozása, a két gépegység egy körfolya-
matba történő kapcsolása termikus feltételeinek megállapítása, az egyes egységek fő mé-
reteinek meghatározása volt.

A kutatómunka során a tanszék elsősorban az EGD generátorok termikus, áramlástani
és elektromos folyamatait vizsgálta, azonkívül az MHD és EGD generátorok üzeméhez szük-
séges hőálló keramikus anyagok fejlesztésében végzett kutatómunkát.

A vizsgálat megállapította, hogy az ipari energiatermelési célra alkalmas EGD generá-
torok fő méretei olyan nagyok, hogy gyakorlati alkalmazásra belátható időn belül nem
kerülhet sor.

A kutatómunkát a Rektor 1971-ben nívódíjjal jutalmazta. Megbízó: Tatabányai Szén-
bányák.

Diesel-motor turbótöltők statikai és dinamikai vizsgálata. A kutatómunka célja a Diesel-
motor turbótöltők gyorsulóképességének növelése, a gyorsulóképesség mérőszámainak ki-
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dolgozása, valamint a kidolgozott és a gyakorlatban ellenőrzött elmélet alapján a rendel-
kezésre álló turbótöltők közül az optimális gyorsulóképességűek kiválasztása volt. A kutató-
munka során egy különleges kísérleti próbapad épült, amelyen ugyanazokat az üzemálla-
potokat lehetett megvalósítani, amelyek a Diesel-motorral történő együttműködés közben
a valóságban is kialakultak. A turbótöltők gyorsulási folyamatának elméleti vizsgálata
segítségével kialakított gyorsulás-mérőszámok a gyakorlatban jól felhasználhatónak bizo-
nyultak. A vizsgálat szerint. a turbótöltők gyorsulóképességét elsősorban a turbina és a
kompresszor hatásfoka, a motor tehetetlenségi nyomatéka, valamint a csapágyveszteségek
befolyásolják.

Belsőégésű dugattyús motorok mechanikai hatásfoka és munkafolyamata közötti kapcso-
lat vizsgálata. A kutatómunka készítője elnyerte vele a műszaki tudományok doktora foko-
zatot.

A kutatómunka a mechanikai-súrlódási veszteség és a munkafolyamat közötti kapcsola-
tot a munkafolyamat átlagnyomása fogalmának felhasználásával határozta meg. Megálla-
pította azokat a paramétereket, amelyektől a mechanikai-súrlódási veszteség és hatásfok
elsősorban függ, meghatározta az ilyen szempontból optimális paramétereket. A kutató-
munka során pontosította a mechanikai-súrlódási veszteség meghatározására szolgáló, ed-
digi eljárásokat.

ÉPÍTŐ ÉS ANYAGMOZGATÓ GÉPEK TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Győrfi Endre: A műszaki fejlődés befolyása iparunk színvonalára. (OMFB

tanulmány.) Bp. OMFB, 1971. 270 p. — Az anyagmozgatás távlati fejlesz-
tési koncepcióinak szintézise. (OMFB tanulmány.) Bp. OMFB, 1971. 129 p.

Módili József: Mélyépítőipari gépek. 1. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 456 p.
Pristyák András, Szabó I.: (Szerk.) Magyar építőipari katalógus. 4. Emelő-

gépek. Bp. ÉTK, 1971. 379 p.
Pristyák András: Az építőipar gépesítésének fejlesztési feladatai és szer-

vezeti kérdései. (OMFB tanulmány.) Bp. OMFB, 1971. 231 p. (Társszerzők-
kel).

Sváb János: Az anyagmozgatógépek biztonságtechnikája. Bp. Táncsics,
1971. — A felvonók biztonságtechnikája. 50 p.

Jegyzet
Réthy Miklós: Példatár hidraulikus és pneumatikus hajtáshoz. Egyetemi

jegyzet. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 143 p.

Szakdolgozat
Győrfi Endre: Automatizálás és információ az anyagmozgatásban. —

Anyagmozgatás Csomagolás. 16. (6) 1971. 248—250 és — 7. Anyagmozga-
tási Konf. Bp. 1971. 1—12.

Máté György: Függőleges csoportzsaluzatok korszerűsítése. — Korszerű
Magasépítés Gépesítése és Automatizálása Konf. Debrecen, 1971. 143-—

153:
Ozoóoróczy Gyula: Gumihevederes szállítószalagok méretezésének váloga-

tott kérdései. — Gép. 23. (11) 1971. 422—428.
Sasfi Imre: A 250 éves anyagmozgátási kézikönyv. — Anyagmozgatás Cso-

magolás. 16. (5) 1971. 320—324.
Sváb János: Korszerű szilárdsági méretezés a valószínűségelmélet fel-

használásával. — GTE Műszaki Kiadványsorozat. 80. köt. Bp. GTE, 1971.
25—48.
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Előadás
Réthy Miklós: 100 Mp teherbírású hidraulikus lánctalpas emelő és szál-

lító kocsi tervezési problémái. (BÉTI, Bp. 1971.)
Sasfi Imre: Az anyagmozgató gépgyártás fejlődése Magyarországon.

(Technika Háza, Bratislava, 1971.) — Korszerű darabáru raktározás. (MTESZ,
Bp. 1971.)

Sváb János: A darabos és őrölt égetett mész szállítási problémái. (MTESZ,
Debrecen, 1971.) — Az anyagmozgatás fejlesztésének időszerű kérdései.
(KAB, Szeged, 1971.) — Felvonók biztonsága és megbízhatósága. (GTE, Bp.
1971.)

Wittinger Árpád: Konténerrakodó berendezések. (GTE, Miskolc, 1971.)

Kutatómunka
Hosszú gumihevederes szállítószalagok indítási problémái. A tanszék méréssel határozta

meg az ecsédi külszíni fejtés 1 km hosszú szállítószalag gumiheveder sebességének válto-
zását a szalag elején és a végén, továbbá a motor és a hajtódob fordulatszám-változá-
sát és a hajtóteljesítmény-változást az indítási idő függvényében, egyszer mechanikus ten-
gelykapcsolóval, majd hidrodinamikus tengelykapcsolóval kapcsolt villamos motorral. Vizs-
gálta a hálózat és a heveder terhelését és a keletkezett hevederlengéseket. Az eredmé-
nyeket jelentésben közölte a megbízóval. A lengések analíziséről a magdeburgi nemzet-
közi anyagmozgatási konferencián számolt be. Megbízó: BTI.

Villamos hevederhajtódob hatásfokának és a melegedés törvényszerűségének vizsgálata.
A tanszék 200 mm átmérőjű, 800 mm széles és 6/min fordulatszámú hevederhajtódob pro-
totípusát vizsgálta. Mérlegkeret segítségével elektronikusan mérte a hasznos nyomatékot.
A forgódob belsejébe, a kritikus pontokon 15 hőérzékelőt épített be. A különféle terhelé-
sekhez tartozó melegedési görbéket és hatásfokot háromféle kenőolaj töltettel határozta
meg. A mérési eredmények egyértelmű tájékoztatást adtak a típussorozat kialakításához.
Megbízó: ÉBGV.

600 Mp teherbírású, katamarán elrendezésű, úszó roncskiemelő berendezés tervezése. A
négy szekrényszerkezetű kereszttartó üzemszerűen bontható, de a beállítás lehetőségét is
biztosító, sarokmerev kapcsolattal, két megerősített és átalakított uszályra támaszkodik. A
kereszttartókon 4 db 100 Mp teherbírású és 4 db 50 Mp teherbírású, villamos hajtású
csörlő van. A csörlők egyedileg és központilag is vezérelhetők és terhelésüket elektronikus
mérőcella méri. A villamos tervezést az Intranszmas, a hajózási segédberendezések terve-
zését az MHD balatonfüredi gyáregysége végezte. Az utóbbi készíti el a berendezést. Kü-
lönleges tervezési feladat volt a bonyolult terhelésű hajótestek és kereszttartók méretezése,
továbbá a bontható sarokmerev kapcsolatok és a nagyáttételű csörlők kialakítása. A ter-
veket a megbízó zsürije és a Kar Tudományos Tanácsa is kiválónak minősítette. A terve-
zésben részt vett az Aero- és Termoteéchnika Tanszék és az MHD szakértője és néhány rész-
letszerkesztője. Megbízó: OVH.

GÉPELEMEK TANSZÉK

Szakdolgozat
Kabai Imre: Szervokormányok közlekedésbiztonsági vizsgálatainak érté-

kelése. — 2. Gépjárműtechnikai Konferencia, Sopron, 1971. 453—460.
Molnár Dezső: A molibdénszulfid kenőanyag jellemzői és várható hatása

a gépelemek kenéstechnikájának új fejlődési irányaira. — Járművek, Me-
zőgazdasági Gépek. 18. (3) 1971. 86-93. — A számonkérés, mint az oktatás
folyamatának szerves része. — Felsőoktatási Szle. (7—8) 1971. 467—475. —

Gördülőcsapágyak kopási viszonyai és kenésük, különleges feltételek ese-
tén. — Szövetkezeti Ipar. 8. (2) 1971. 13—18.

Zsáry Árpád: Die Verwendung der Prüfungsergebnisse an geteilten Pleu-
elstangenkopf-Modellen bei Dimensionierung. — Per. Pol. Mech. Eng. 15.
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1971. 55-79. — Verwendung von verschiedenen Dauerprüfungsmethoden
zur Ermittlung der Ermüdungsfestigkeit von Eisenbahnachsenstoffen. — Con-
ferintei de Sudura si Incercari de Metale Privind Probleme ale Realizarii si
Controlului Sudurilor. Timisoara, 1971. 145—157:

Előadás
Molnár Dezső: Hajtóművek tribológiai kérdései. (MKE, Eger, 1971.)
Seres László: Műanyagcsapágyak teherbírása, súrlódási és kopási viszo-

nyai, méretezése. (GTE, Bp. 1971.)
Zsáry Árpád: Hegesztett gépalkatrészek tervezése és méretezése. (MTKI,

Bp. 1971.)
:

Kutatómunka
Fogaskerekek fogtő-kialakításának hatása a dinamikus teherbírásra és a méretezési mód-

szerek értékelése. A fogtő dinamikus teherbírása a lekerekítési sugár növelésével kevéssé
és limitáltan növelhető. A használatos méretezési módszerek közül a Niemann-javaslat
szerinti fogalaktényezők adnak reális eredményt. Megbízó: Hajtómű- és Felvonógyár.

Hajtórúdfej alakú modellek feszültségmezőinek vizsgálata és az eredmények felhaszná-
lása rúdfejek kialakításához. Rúdfejmodell-kialakítások feszültség-eloszlásának és ennek
alapján a befolyásoló hatások vizsgálata.

A zárt rúdfejek húzóterheléskor nem lineáris módon viselkednek, a legnagyobb feszült-
ségek a fej-rúd átmenet külső szálában, a játékkal monoton növekvő szögben keletkeznek;
a rúdfej erőhatásvonalon mért sugárirányú méretének növelése kedvező hatású.

A síkgörbe rudak összefüggései a vizsgált modellek számítására érvényesek, viszont a szo-
kásos hajtórúd-számítási módszerek nem adnak reális eredményt. Osztott rúdfejeknél a nyo-
móterhelésre az ívelt osztású rúd a kedvezőbb. Az összefogó csavar felfekvő felületének
sarkánál akkor nem keletkezik feszültségcsúcs, ha a fedélvastagság és a csapátmérő aránya
0,117-nél kisebb.

Tervezési munka
Vasúti járműjavító üzem rekonstrukciójának keretében ultrahangos kerékpárvizsgáló be-

rendezés. A beépített URH-készülékek importból származnak, a kiszolgáló berendezés saját
tervezésű, ennek elektro-hidraulikus működtetése és vezérlése, félautomatikus, biztonsági
reteszelésekkel ellátott munkafolyamattal.

GÉPIPARI TECHNOLÓGIA TANSZÉK

Szakdolgozat
Keszler Gyula: Jármű laprugók vizsgálatának néhány tanulsága. — Gép.

23. (6) 1971.
Kiss Gyula: Néhány öntöttvas féktuskóanyag különleges kopása. — Gép.

23. (11) 1971.
Lipovszky György: Gyári új és hegesztéssel javított gépjárműalkatrész fá-

radásbírásának összehasonlító vizsgálata. — Gép. 23. (13) 1971. 350—354.
Lipovszky György, Tóth Lajos: Műanyagok kopásának mechanizmusa. —

Műanyag és Gumi. 8. 1971. 101—105.
Sólyomvári Károly: A járműjavító ipar információs rendszere. — KTE Vas-

úti Járműjavító Konf. 1. Ülésszaka. Bp. 1971. 1/4—1 — 1/4—14. — A javító
ipar korszerű információs rendszerének kialakítása. — Gép. 23. (10) 1971.
394—397.

Tóth Lajos: Fatigue wear testing of rails under rolling load. — Acta
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Tech. Acad. Sci. Hung. 70. (3—4) 1971. 445-—458. — Untersuchung .ge-
schweisster Schienenverbindungen mit einer Rollastprüfmaschine. — Per. Pol.
Mech. Eng. 15. (1) 1971. 107—119.

Előadás
Győri József: Válogatott fejezetek a járműjavítás területéről. (MTkI, Bp.

1971.)
Kiss Gyula: Anyagvizsgálatok. (ÁFOR, Bp. Berhida, Nagyszénás, 1971.)
Tóth Lajos: Oxidatív kopás. (TU, Urbana, 1971.) — Fretting kopás. (TU,

Urbana, 1971.)
:

Kutatómunka
Autódaru, toronydaru és építőipari felvonó fenntartási, karbantartási munka igényének

felülvizsgálata. A tanszék megvizsgálta a háromféle géptípus javítási munka igényét, a ja-
javítás eddigi módját. Javaslatot tett a korszerű javítási ciklusrend és javítási, szerelési for-
ma kialakítására. Megbízó: Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium.

Belsőégésű-motor hengerperselyek élettartam-vizsgálata, laboratóriumi modellkísérletek
- végzése. A tanszék összegyűjtötte a különféle anyagminőségből; és különféle technológiá-

val gyártott hengerperselyek kopására, élettartamára vonatkozó adatokat. Elemezte az el-
használódás okát, és javaslatot tett a hengerperselyek laboratóriumi vizsgálatára alkalmas
berendezés építésére. Megbízó: Ontödei Vállalat.

Laprugók élettartama és keménysége közötti összefüggés vizsgálata. A kísérleti során a
tanszék megvizsgálta, milyen keménységű (hőkezelési technológiájú) rugókkal leheta leg-
nagyobb élettartamot elérni. A maximális élettartamot adó módon hőkezelt rugókat söré-
tezte és megvizsgálta a sörétezés élettartamnövelő hatását. Megbízó: MÁV.

Skoda 706 típ. motor felújítási technológiájának kidolgozása. A tanszék felülvizsgálta a
motor jelenlegi javítási technológiáját. Javaslatot tett a korszerű technológiára, különös te-
kintettel a célgépek, kisgépek, műszerek alkalmazására. Megbízó: ATUKI.

GÉPJÁRMŰVEK TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Ternai Zoltán: A gépjárművek kötelező felülvizsgálatáról. Bp. Táncsics

K. 1971. 174 p.

Jegyzet
Hörömpöly Imre: Kiegészítés a Belsőégésű motorokc. jegyzethez. Bp. Tan-

könyvkiadó, 1971. 128 p.

Szakdolgozat
Finichiu Liviu: Főáramkörű reaktív olajcentrifuga. — Járművek, Mezőgaz-

dasági Gépek. (9) 1971. 324—330.
Hörömpöly Imre: Forgódugattyús motorok. :— Járművek, Mezőgazdasági

Gépek. (12) 1971. 18—27.
i

Ilosvai Lajos: Schwingungsuntersuchung von Kraftfahrzeugen mit Hilfe
von Digitalrechnern. — Wissenschaftliche Zeitschrift der Hochschule für
Verkehrswesen , , Friedrich List" in Dresden. 17. (3) 1971. 573—579.

Lévai Zoltán: A mérnökképzés jövőjéről. — Felsőoktatási Szle. 20. 1971.
391—399. — Forradalom a gépészmérnökképzésben? — Gépipar. (2) 1971. 3.
— Moon-and-planet gear trains. — J. of Mechanisms. (6) 1971. 21—25.

Ternai Zoltán: Gépjárművek forgalombiztonsági értékelése. Bp. GTE, 1971.
óp
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Előadás
Ilosvai Lajos: A gépjármű felfüggesztésében fellépő száraz súrlódás len-

géstani kihatásának vizsgálata. (GTE, Sopron, 1971.) — Iszszledovanie szlu-
csajnüh kolebanij gruzovogo avtomobilja. (KGST, Moszkva, 1971.) — Einige
Fragen der Schwingungsprobleme von Gelenkfahrzeugen und Sattelschlep-
pern. (KdT, Karl Marx Stadt, 1971.)

Lévai Zoltán: Autósmérnökképzés Magyarországon. (GTE, Sopron, 1971.)
Ternai Zoltán: Gépjárművek forgalombiztonsági értékelése. (GTE, Bp.

1971.)
Terplán Sándor: Elnöki megnyitó a 2. nk. Gépjármű és Motortechnikai

konferencián. (GTE, Sopron, 1971.)

Kutatómunka
A járműfelfüggesztésben fellépő, száraz súrlódás lengéstani kihatásának vizsgálata. A

kétszabadságfokú, nem lineáris, valóságos útprofillal gerjesztett járműmodellnek az Auto-
matizálási Tanszékkel közösen végzett analógszámítógépes lengésanalízisét a járműfel-

függesztésben levő, száraz súrlódás lengéstani kihatását vizsgálta és a járműtervezésben
felmerült, eddig nem tisztázott, több kérdésre válaszolt.

A csuklós autóbusz egyes lengési sajátosságainak vizsgálata. A lengéskényelem javítása
céljából végezte el a tanszék a csuklós autóbusz matematikai lengésanalízisét. Felállította
e típus függőleges irányú lengését leíró, nem lineáris, másodrendű stochasztikus gerjesz-
tésű differenciálegyenlet-rendszert, melynek megoldását digitális számítógéppel végezte.
A lengésanalízis tisztázta a csuklópontban fellépő száraz súrlódás, folyadékos. csillapítás,
valamint rugóerő lengéstani kihatását, értékes adatokat szolgáltatva a további fejlesztéshez.

Beyreuth-motorok hazai szabadalom szerinti vizsgálata. A tanszék a hazai szabadalom
alapján átalakított Beyreuth-motorokat vizsgált meg, majd a mérések alapján szakvéle-
ményt készített a motorok üzemeltetési tapasztalatairól (teljesítmény, fogyasztás  stb.).
Megbízó: Ganz Mávag Vagon- és Gépgyár.

Autódaru (,,P" dokumentáció). A tanszék által korábban tervezett autódaru kísérleti pél-
dányával szerzett üzemeltetési tapasztalatok után elvégezték a daru szerkezetének műszeres"
vizsgálatát, majd elkészítették a prototípus rajzdokumentációját. Megbízó: Építőgépgyártó
Vállalat. : :

:—20 tonnás dömper (tervezése). A tanszék más tanszékek bevonásával egy 20 tonna ter-
helhetőségű dömpert tervezett. A dömperhez korszerű hidraulikus ürítőberendezéseket és
hidropneumatikus rugózást terveztek, hogy az üzemeltetés könnyű legyen és a dömper
rossz útviszonyoknál közúton is, viszonylag nagy sebességgel közlekedhessen. Megbízó:
Vörös Csillag Traktorgyár.

6 tonnás tehergépkocsi futóművének ellenőrzése. A tanszék a megbízó által gyártott te-
hergépkocsi futóművének ellenőrző számítását végezte el a maximális teherviselés megál-
lapítása céljából. Megbízó: Csepel Autógyár.

MATEMATIKA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Szász Gábor: Théorie des treillis. Bp. Akad. K. és Paris, Dunod, 1971.

VI, 227 p.

Szakdolgozat
Fazekas Ferenc: Gráfelméleti módszerek és műszaki-gazdasági-szervezési

alkalmazásaik. — KAMM F.(14) 1971.
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Előadás
Grega Béla: Síkbeli bütykös mechanizmus profilgörbéjének meghatáro-

zása a parallelgörbe egyenletének felhasználása mellett. (KAMM, Bp. 1971.)
— Síkbeli bütykös mechanizmus tervezése. (KAMM, Bp. 1971.)

Fazekas Ferenc: Nonlinear mapping in electronic system approached by
matrix algorithms. (GAMM-Tagung, Mannheim, 1971.) — Inventory prob-
lems solved in the mass service theory. (Coll. for Inventory Control. Bolyai
Társ. Győr, 1971.)

Szabó Lajos: Mátrixfélcsoportok. (KAMM, Nagymaros, 1971.) — Növelő-
elemes félcsoportok. (Közgazd. Egyetem, Bp. 1971.)

Szász Gábor: Sztochasztikus automaták. (KAMM, Nagymaros, 1971.)

KÖZLEKEDÉSÜZEMI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Felföldi László: Az anyagmozgatás biztonságtechnikája. Bp. Táncsics K.

1971. 632 p. — 1., 2., 5., 8., 9. fej. szerzője és az egész mű szerkesztője.
Gilicze Éva, Tarnai Júlia, Molnár László, Fekete L.: Matematikai módsze-

rek és modellek a közlekedésben. 2. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 185 p.
Gyulai Géza: Közlekedési alkalmazott operációkutatás. Bp. Tankönyvki-

adó, 1971. 177 p. — Építőipari ismeretek. 2. (Mélyépítés) Bp. Tankönyvkiadó,
1971. 359 p.

Pálmai Géza, Gyulai Géza, Gál Gyula: Hálótechnika. Bp. Tankönyvkiadó,
1971. 170 p.

Prezenszki József: Az anyagmozgatás biztonságtechnikája. Bp. Táncsics
K. 1971. — 4. fej. A gépi hajtású targoncák biztonságtechnikája.

Turányi István: Az anyagmozgatás biztonságtechnikája. Bp. Táncsics K.
1971. — 3. fej. A vasúti szállítás biztonságtechnikája.

Westsik. György: Operációkutatás-kibernetika. 2. Bp. Tankönyvkiadó,
1971. 300 p.

Szakdolgozat
Gyulai Géza: A kiscsoportos oktatás módszerei és feltételei. — Felsőok-

tatási Szle. 20. 1971. 587—590. — Okonomische Wirksamkeitsentscheidungen
im stüdtischen Massenverkehr. — Per. Pol. Civ. Eng. 15. 1971. 91—106. —

Pszichológiai elemek a városi tömegközlekedés tervezésében. — Városi Köz-
lekedés. (11) 1971. 239—241. — A hálótechnika alkalmazásának néhány le-
hetősége a városi közlekedésben. — Városi Közlekedés. (11) 1971. 18—23.

Turányi István: A vasutak kibernetizálásának helyzete a tokiói 3. Vasúti
Kibernetikai Szimpózium tükrében. — Közlekedéstudományi Szle. (2) 1971.
62—68. — A Zsolnai Közlekedési Egyetem konferenciája a vasúti sebesség
fokozásáról. — Közlekedéstudományi $Szle. (9) 1971. 374—376. — Csanádi
György az MTA rendes tagja. — Műszaki Tudomány. (43) 1970. (megj. 1971-
ben). 258—259. — A közlekedéstudomány helyzetképe. — MTA Műszaki Tu-
dományok Osztályának Közleményei. (1—2) 1971. — Uvahy o zvyseni rych-
losti na zelezniciach v madarsku. — Zvürok. (9) 1971. 43—52.

Zitás 1., Molnár László, Nagy I.: Tömeg- és sorozatgyártású üzemek anyag-
mozgatási rendszerei különös tekintettel az automatizálásra és folyamat-
szabályozásra. — 7. Anyagmozgatási Konferencia. Bp. 1971. 14—57.
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Orosz József: Das verkehrswissenschaftliche Leben und der Hochschul-
unterricht in der ungarischen Volksrepublik. — Wissenschaftliche Zeitschrift
der Hochschule für Verkehrswesen , , Friedrich List" in Dresden. 17. (3) 1971.
549-—551.

Prezenszki József: A raktári árugyűjtés szervezési módja megválasztásá-
nak műszaki-logikai modellje. — Kereskedelmi Szervezés. (4) 1971. 16—19.
— Elforgatható emelőoszlopú targoncák. — Anyagmozgatás, Csomagolás.
13. (4) 1971. 41—44.

Prezenszki József, Tarnai Júlia: A legújabb csehszlovák gyártmányú anyag-
mozgató gépek és önürítős járművek. — Anyagmozgatás, Csomagolás. 16.
1971. 213—216.

Tarnai Júlia: Az anyagmozgatás időszükségletének meghatározási mód-
szerei. — Anyagmozgatás, Csomagolás. 16. 1971. 151—154.

Tarnai Júlia, Zitás 1.: Műveletközi készletek számítása az operatív prog-
ramozás feltételeinek figyelembevételével. — Gép. 23. 1971. 406—412.

Cselényi J., Tarnai Júlia, Kis G.: Anyagmozgatási folyamatok és rend-
szerek tervezése, különös tekintettel a tervezés automatizálására. — 7. Anyag-
mozgatási Konferencia. Bp. 1971. 144—196.

Előadás
Gilicze Éva: Válogatott fejezetek a közlekedésüzemi rendszerek kiberneti-

zálásáról. (MTklI, Bp. 1971.)
Gyulai Géza: A matematikai statisztika alkalmazása a közúti közlekedés-

ben. (KAMM, Bp. 1971.) — Operációkutatási modellek alkalmazása a városi
tömegközlekedés tervezésében. (MTkI, Bp. 1971.)

Molnár László: Tömeg- és sorozatgyártású üzemek anyagmozgatási rend-
szerei, különös tekintettel az automatizálásra és folyamatszabályozásra.
(MTESZ, Bp. 1971.)

Orosz József: A tehergépkocsik üzemanyagfogyasztását befolyásoló té-
nyezők vizsgálata. (Moszkvai Energetikai Int., Moszkva, 1971.)

Prezenszki József: Az emelőtargoncák hosszirányú stabilitása és a targonca
paraméterek közötti összefüggések vizsgálata. (MTESZ, Gyenesdiás, 1971.)
— Rakodógépek teljesítőképessége és a szállítójárművek száma közötti ösz-
szefüggések vizsgálata determinált szállítási és rakodási rendszerben.
(MTESZ, Miskolc, 1971.) :

Szabó Lajos: Operációkutatás a vasúti üzemben. (MTklI, Bp. 1971.)
Turányi István: A számítástechnika helye a vasútüzemi folyamatok auto-

matizálásában. (KTE, Pécs, 1971.) — Anyagmozgatási rendszerek tervezésé-
nek és szervezésének néhány problémája. (GTE, Bp. 1971.) — Kibernetika a
közlekedésben. (KTE, Debrecen, 1971.)

Westsik György: A számítástechnika alkalmazása a nemzetközi közleke-
désben. (KPM, Bp. 1971.) — Káderképzés szerepe a vasút kibernetizálásá-
ban. (MÁV, Bp. 1971.)

Kutatómunka
A szakaszos működésű anyagmozgató eszközök szükséges mennyisége számításának mű-

szaki-logikai modellje. A kutatási zárójelentés elemzi a szakaszos működésű anyagmoz-
gató eszközök mennyisége meghatározásának különböző módszereit és az egyes módszerek
alkalmazási lehetőségét. Sztohasztikus anyagmozgatási folyamatok esetére számítógépre
programozható, analitikus és szimulációs modelleket tartalmaz. Megbízó: Gépipari Tech-
nológiai Intézet.
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Számítástechnikával kapcsolatos képzés a KPM területén. A kutatás meghatározza a kép-
zés kiterjedési körét, célját, a kiképzendők szakcsoportjait és mennyiségét, a kiképzésben
felhasználható képzési szervezeteket, a képzés időszükségletét és témakör differenciálását
hozza koincidenciába a számítástechnika közlekedési alkalmazása gyakorlatának világ-
helyzetét feltárva, és mint egyedüli objektív alapra felépítve. Megbízó: KPM.

Forgalmi áramlatvizsgálatok korszerű módszerei. A kutatási zárójelentés tartalmazza a
közúti forgalmi folyam alapvető tulajdonságainak és a közlekedő elemek jellemzőinek
meghatározását lehetővé tevő, komplex térbeli-időbeli analízis elveinek felhasználával a
forgalmi folyam kibernetikai szabályozókörének felírását és a forgalmi folyam makroszko-
pikus és mikroszkopikus szemléletű modelljeit.

Csomópontokból és útszakaszokból álló, városi úthálózat jelzőlámpa  összehango-
lásának gazdasági vizsgálata, A kutatási zárójelentés tartalmazza a hatékonysági elemzés
során figyelembe veendő aktív és passzív számszerűsíthető és nem számszerűsíthető hatá-
sokat és az ezen hatásokon alapuló analitikus modellt. Megbízó: KKTKI.

Tervezési munka
s...METRO központi raktár tárolási és anyagmozgatási technológiájának korszerűsítési terve.

A korábban épült raktár-komplexumban — elsősorban a korszerűtlen anyagmozgatási és
tárolási technológia miatt — az anyagok, az alkatrészek és a fogyóeszközök szükséges
mennyiségét nem lehetett tárolni. A helyi adottságokat is figyelembe vevő, korszerűsítési
terv — amely még 1971-ben kivitelezésre került — olyan javaslatokat tartalmazott, amelynek
megvalósítása révén a raktár befogadóképessége mintegy 500/)-kal növekedett és a raktá-
rozási rend, valamint a raktári anyagmozgatás korszerűbbé vált. Megbízó: METRO Buda-
pesti Földalatti Vasút Váll.

KÖZLEKEDÉSVILLAMOSSÁGI ÉS AUTOMATIKA TANSZÉK

Jegyzet
Ágoston Attila, Tarnai Géza: Számítógépek. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.

280. p.
:

Hőgye Sándor: Adatfelvételi és átviteli kódelmélet. Bp. Tankönyvkiadó.
1971. 48 p.

!

Sárközy Sándor, Bohus Kálmán, Kohut Mátyás: Elektrotechnika. I. Bp. Tan-
könyvkiadó, 1971. 282 p. :

Szakdolgozat :

Bencsik Attila: A NIKOLA TESLA közúti forgalomirányító berendezés biz-
tonságtechnikai vizsgálata. — Városi Közlekedés. 11. 1971. 205—207.

Gál József: A magneto-elektron"kus (ME) relé és kapcsolás technikája. —
Híradástechnika. 22. 1971. 275—270. — Bevezető a pneumatikus logikai gé-
pek kapcsolástechnikájába. — Gép. 23. 1971. 416—421. — Kapcsolásalgebra
bevezetése a pneumatikus logikai áramkörök tervezésébe. — Gép. 23. 1971.
441—447.

Hőgye Sándor, Tarnai Géza: Villamos végállomások távvezérlése. — Vá-
rosi Közlekedés. 11. 1971. 200—204. — Villamosvasúti vonalak forgalmi egyen-
letességét szabályozó berendezés. — Városi Közlekedés. 11. 1971. 264—268.

Katkó Lászlö: Detektoros forgalomirányító berendezés tervezése Miskolc-
ra. — Városi Közlekedés. 71. 1971. 208—210.

Kutatómunka
Tirisztoros mozdonyok zavaró hatásának vizsgálata. Tirisztorok alkalmazása villamos moz-

donyokon c MÁV távközlő- és energiahálózatán villamos zavarokat idézhet elő. A tanszék
az 1970. évi helyszíni méréssorozatok kiértékelésének eredményei alapján javaslatot tett a
zavarforráson és a zavart szenvedő berendezéseken olyan átalakítások végrehajtására, ame-
lyek lehetővé teszik, hogy az egyébként átvihető teljesítményt ne kelljen korlátozni.
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Ezenkívül sor került laboratóriumi mérésekre a tervezett 4800 LE-s tirisztoros mozdony
analóg modelljén. A mérések alapján meg lehet határozni a különböző sínáramköri rend-
szerek üzemeltethetőségi körülményeit, valamint az önműködő vonatbefolyásoló berendezés
zavarásának várható mértékét. Megbízó: KPM I. Vasúti Főoszt.

A nagyvasúti villamos vontatás helyhez kötött berendezései kapacitásának meghatáro-
zása. A MÁV villamosmozdony-állományának minőségi változása miatt előtérbe került a
teljesítménytényező javításának kérdése. Ehhez meg kellett mérni a villamos vontatás hely-

hez kötött berendezéseinek kapacitását. A mérés egy táplálási szakaszon történt, különböző
állomási és vonali részekre bontva a hálózatot. A speciális körülmények csak közvetett mé-
réseket tettek lehetővé, amelyek eredményeiből lehetett számítani a kapacitásértékeket. A
nagyszámú, különböző viszonyok között végzett mérés alapján számított fajlagos eredmé-

nyek igen jól egyeztek. Ezek a fajlagos értékek lehetővé teszik bármely ismert hosszúságú
és kialakítású vonalszakasz kapacitás értékének meghatározását, újabb mérés nélkül.

Kedvezményes bérfejlesztési lehetőség dinamikus vizsgálata. A vizsgálat középpontjában
az 1971-ben módosított jövedelemszabályozási rendszer állt. A feladat a bérjövedelmező-
ség és a bázis szintű bérre jutó, kedvezményes: bérfejlesztési ütem hosszú távú alakulásá-
nak mennyiségi meghatározása volt az idő függvényében. A két változóra levezetett dif-
ferenciálegyenlet-rendszer megoldása analóg számítógép segítségével történt, különböző
paraméter-készletek mellett. Megbízó: Pénzügykutatási Int.

Törökszegfű tér—Űjpalota lakótelep végállomások forgalomirányító berendezésének ki-
alakítása. A tanszék kifejlesztett a BKV részére egy jelfogófüggéses, villamosvasúti végál-
lomási jelzőberendezést, amelyről a Törökszegfű tér adottságainak megfelelően, kiviteli terv
is készült. A berendezéshez hozzátartozik egy, a külső végállomás távvezérlésére alkalmas
félautomata berendezés, amellyel az Újpalota lakótelepi végállomást fogják felszerelni. A
tanszék a megbízás keretében a Törökszegfű tér—Újpalota lakótelep közötti vonalszakasz
részére kifejlesztett egy közlekedési egyenletességet ellenőrző berendezést is. Megbízó:
BKV.

MECHANIKA TANSZÉK

Jegyzet
Rudnai Guidó: Gép- és tartószerkezetek méretezése dinamikus igénybe-

vételre. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 112 p. 46 t. (BME Közlekedésmérnöki Me-
chanika Tanszék Füzetei).

Szakdolgozat
Kiscelli László: A számítástechnikai oktatás. — Természet Világa. (9) 1971.
Michelberger Pál: Beszámoló a 2. Könnyűszerkezeti Konferenciáról. — Jár-

művek, Mezőgazdasági Gépek. 18. (3) 1971. 105—112. — Jármű vázszerkeze-
tek pontatlan gyártásából eredő szerelési feszültségek számítása mátrixos
erőmódszerrel. — 2. Gépjármű és Motortechnikai Konferencia előadásainak
gyűjteménye. Sopron, 1971. 23—30.

Petróczy György: A 12. Vitorlázórepülő Világbajnokság műszaki színvonala.
— Repülés. (3) 1971. 12. — Sziklavitorlázás. — Repülés. (4) 1971. 15.

Pósfalvi Odön: Jármű gumiabroncsok szerkezete és mechanikai tulajdon-
ságai. — Közlekedéstudományi Szle. 21. 1971. 78—80.

Rudnai Guidó: Einige Probleme der Bemessung von Maschinen auf Le-
bensdauer. — Vedecka Konference Sbornik, Fakulta Strojni CVUT. Praha,
1971. 2—16. — Razrabotka tehnicseszkih prognozov sz primineniem sztatiszti-
cseszkih metodov. — Vesztnik Masinosztroenija. 51. (3) 1971. 79—83.

Susánszki Zoltán: A robbantóalakítás hatásfokának növelése irányított
energiaközléssel. — Gép. 23. 1971. 28-36. — Robbanóanyagok alakítják a
fémeket. — Természet Világa. 102. 1971. 449—451.
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Előadás
Fekete Tibor: Gumiszerű anyagok rugalmasságtani dalapegyenletei.

(IUTAM, Miskolc, 1971.)
Gedeon József: Einige Probleme der Lebensdauerberechnung. (TU Stutt-

gart, 1971.)
Kiscelli László: Számítástechnikai általános képzés. (Osztravai Bányászati

Főiskola, Hradec i Opavi, 1971.) — AIR szakemberképzés feladatai. (KGST,
Várna, 1971.) — Számítástechnikai oktatási feladatok (TIT, Kecskemét, 1971.)

Michelberger Pál: Járműszerkezetek pontatlan gyártásából ébredő szere-
lési feszültségek számítása matrixos erőmódszerrel. (IUUTAM-—GTE, Miskolc,
Sopron, 1971.)

Pósfalvi Odön: A rugalmas ortotróp anyagok (kontinuumok) mechaniká-
járól. (KAMM, Nagymaros, 1971.) — Gumiabroncs ismeretek oktatása és az
abroncskutatás helyzete az NDK-ban. (GTE, Bp. 1971.) — Kordcérnákkal
mnegerősített rugalmas anyagok alakváltozásainak számítása és vizsgálata.
(IUTAM, Miskolc, 1971.) — Kordcérnákkal megerősített rugalmas anyagok
(gumi kord rendszer) méretezésének alapelvei. (BME, Bp. 1971.)

Rudnai Guidó: Fémlemezek alakítása energialökéssel. (IUTAM, Miskolc,
1971.)

Susánszki Zoltán: A robbantó alakítás elméleti alapjai és az eljárás széle-
sebb körű ipari bevezetésének további lehetőségei. (GTE, Bp. 1971.) — Ein
elektronisches Messgerüt zur Bestimmung der Detonationsgeschwindigkeit
und mechanischen Bewegungen bei Explosivtiefziehen. (VEB Kombinat,
Zwickau, Werdau, 1971.) — Fémlemezek alakítása energialökéssel. (MTA,
Miskolc, 1971.) — Korszerű képlékenyalakító technológiák. (GTE, Bp. 1971.)
— Vízalatti robbantások lökéshullámainak műszeres vizsgálata. (ÉTE, Bp.
1971.)

Kutatómunka
Kitakarás nélküli közműépítés műtárgyainak optikai feszültségvizsgálata. A kutatómunka

keretében a tanszék mérési adataira épülő, számító eljárást dolgozott ki a hidraulikus saj-
tolással előrehajtott vasbeton csatornák csatlakozó felületeinél ébredő feszültségek megha-
tározására. Optikai feszültségvizsgálattal megállapította a végpajzs optimális inercianyo-
matékát, különböző számú sajtoló henger esetére. A mérési és számítási eredményeket jól
kezelhető grafikonokon feldolgozva közli. Megbízó: ÉVM Közműfejl. Célprogr. Biz.

Tervezési munka
TP-12. típusú pótkocsi. 12 tonna hasznos teherbírású, billentőplatós mezőgazdasági pót-

kocsi tervezése. Megbízó: Csongrád megyei Mezőgazdasági Vállalat (Hódmezővásárhely).
IK—266. típusú, 11 m-es, városi autóbusz vázszerkezetének statikai ellenőrzése." Megbízó:

Ikarus Karosszéria- és Járműgyár.
Árvízvédelmi csillekészlet tervezése. Megbízó: OVH Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Köz-

ponti Szervezete. :

1

M2. típusú motorcsónakok vizsgálata. Az üvegszál erősítésű, polyeszterből gyártott motor-
csónakokon menetközben végzett a tanszék feszültségvizsgálatokat. Megbízó: ,, Sirály" Vas-
és Műanyagfeldolgozó Szövetkezet, Balatonkenese.
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VASÚTI JÁRMŰVEK TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Simonyi Alfréd: Felkészülés a hivatásra. Bp. Felsőokt. Ped. Kutatóközp.

1971. — Az 1. évfolyamok nevelési problémái. A hallgatók bevezetése a fel-
sőoktatási intézmény életébe. 135—165 p.

Disszertáció
Kovács Endre: Tüzelőanyagfogyasztásmérők kritikai vizsgálata és a Diesel-

motorok fogyasztását folyamatosan meghatározó berendezés kifejlesztése.
Műszaki doktori értekezés. Bp. 1971. 238 p.

Szakdolgozat
Szontagh G., Dulin László, Fischer J., Lánczos P., Mezei I.: A vonatfűtés

problémái Diesel-vontatásnál. Munkabizottsági zárójelentés. Bp. MTESZ—
GYEZI97)7/83.5..504.

Horváth Károly: Über die Bedeutung des Ruckes und der zeitlichen An-
derung der Beschleunigung der Schienenfahrzeuge. — Wissenschaftliche
Zeitschrift der HfV , , Friedrich List" in Dresden. (3) 1971. 561—567. — Városi
tömegközlekedési eszközök időbeli gyorsulásváltozásai. — Városi Közleke-

dés. 11. (1) 1971. 81—82.
Horváth Károly, Bodrogi J.. :3Jóbat:.Z., Simonyi Alfréd, Zágon J.: Vasúti jár-

művek zajvizsgálata és zajcsökkentési lehetőségei. GTE munkabizottsági zá-
rójelentés. Bp. 1971. 47 p.

Kovács Endre: A .különböző közlekedési ágak gazdaságossága. — Mű-
szaki Gazdasági Tájékoztató. 12. (1) 1971. 90—107.

Simonyi Alfréd: A városi zaj mérésének és kiértékelésének néhány tapasz-
 talata. — Zajelhárítási Szimp. Miskolc, 1971. 8 p. (Klny.) — Neszkolko teore-
ticseszkih voproszov poperecsnoj sztabilnoszti kolebanij vüszokoszkorosztnüh
vagonov. — Zbornik Wysokej Skoly Dapravnej v Ziline. (12( 1971. 171—179.

Előadás
Balogh Vilmos: Könnyűszerkezetű járművek méretezése. (MTkI, Bp. 1971.)
Horváth Károly: A vonatmozgás hosszirányú dinamikai problémái. (KTE,

Bp. 1971.) — A gyorsulásváltozás és a rukk jelentősége a vasúti járművek
üzemében. (KTE, Bp. 1971.)

Kiss Iván: A tudományos diákkörök szerepe az egyesületi munkában. (KTE,
Bp. 1971.) — Járművek egyes biztonsági berendezéseinek fejlesztési kérdé-
sei. (FKBT, Esztergom, 1971.)

Kovács Endre: Belsőégésű motorok tüzelőanyagfogyasztásának . meghatá-
rozására szolgáló berendezések. (MTkl; Bp: 1971.)

Simonyi Alfréd: Vasúti járművek futásjóságának mérési eredmények alap-
ján való meghatározása számítógéppel. (KTE, Bp. 1971.) — A vasúti jármű-
vek lengéseit befolyásoló gerjesztés teljesítményspektrumának meghatáro-
zása. (KTE, Bp. 1971.) — Vasúti járművek lengéseinek vizsgálata. (MTkI, Bp.
1971.) — A városi zaj mérésének és kiértékelésének néhány tapasztalata.
(MTA, Zajelhárítási Szimp. Miskolc, 1971.)

291



Kutatómunka
Motorvonat zajvizsgálata. Korszerű mérőeszközök segítségével elvégeztük az MIX és MX

jelű, helyiérdekű motorvonat teljes zajvizsgálatát. A motorvonat zajspektrumát összevetettük
a határgörbékkel, ennek segítségével értékeltük a motorvonat zajosságát. Megbízó: BKV.

Forgalomszámlálással egybekötött zajszintmérés közutakon. A főváros különböző pontján
forgalomszámlálással egybekötött zajszintméréseket végeztünk. A kutatás célja az volt, hogy
megfelelő számú, mért adat birtokában, matematikai összefüggést határozzunk meg a for-
galom intenzitása és a forgalom által keltett zaj között. A méréseket egy- és kétirányú
utak mentén, tereken és csomópontokon végeztük, ahol a forgalom különböző intenzitású,
és a forgalomban részt vevő járművek összetétele változó volt. A kutatás eredményeként
könnyen használható, empirikus formulát dolgoztunk ki. Megbízó: Főv. Tanács VB. Közl. Fő-
igazgatósága.

Zajszigetelt próbafülkék tervezése. Elkészítettük a Pielstick PA4 típusú, vasúti Diesel-mo-
torok számára készülő, két zajszigetelt próbafülke műszaki terveit. Elvégeztük egy nagytel-
jesítményű Diesel-mozdony akusztikai kimérését a zajkeltés szempontjából kritikus fordu-
latszámokon és terheléseknél. Elkészítettük a max. 3000 Le teljesítményű Diesel-motorok
villamos- és vízfékes próbáira alkalmas, két zajszigetelt próbafülke, a rezgésszegény gép-
alapozás, a technológiai berendezések, a villamos vezérlés és a műszerezés fő terveit.
Megbízó: GANZ-MÁVAG.

Nagy légsebességű beszívónyílás sebességterének vizsgálata. Kidolgoztuk a mérések le-
folytatásához szükséges mérőberendezés terveit. A legyártott berendezéseken elvégeztük a
szükséges méréseket. A mérések alapján lehetővé vált egy jó hatásfokú porelszívó beren-
dezés kialakítása.

Fékszerkezeti próbapad tervezése. Elkészítettük egy olyan fékpad kiviteli terveit, amelyen
eredeti méretben sebességtartó és megállító mechanikus fékezést lehet vizsgálni és labo-
ratóriumi körülmények között jól lehet szimulálni a nagyvasúti fékezési viszonyokat. A meg-
állító fékezések vizsgálatánál lendítőtömegek tárolják a vonatnak megfelelő mozgási ener-
giát. A fékpadon különböző tengelynyomások, fékezőerők, sebességek állíthatók be és mű-
szerrel mérhetők a fékezés alatti mechanikai és hőtechnikai jellemzők. A berendezéssel

.

nyerhető eredmények elősegítik a legkedvezőbb féktuskó anyag, méret és kialakítás megvá-
lasztását. Megbízó: MÁV.

Szakvéleményt készítettünk a Szovjetunió Vagongyártási Tudományos Kutató Intézete ál-
tal kidolgozott , Normák az 1524 mm nyomtávú, városkörnyéki villamos motorvonatoknál al-
kalmazott vasúti kocsik mechanikus részeinek szilárdsági méretezéséhez" c. tanulmányáról.
Megbízó: GANZ-MÁVAG.

Tüzelőanyagfogyasztásmérő berendezés kifejlesztése vasúti Diesel-motorokhoz. Tanszé-
künk három oktatója által szabadalmaztatott fogyasztásmérő berendezést kifejlesztettük
vasúti Diesel-motorokhoz. Az elkészült két berendezéssel (egy mechanikus és egy villamos)
üzemi méréseket végeztünk a megbízó telephelyén. Megbízó: GANZ-MÁVAG.

KÖZPONTI OKTATÁSI EGYSÉGEK

ÁGAZATI GAZDASÁGTANI TANSZÉKCSOPORT

IPARI ÜZEMGAZDASÁGTAN TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Deli László, Kocsis József, Ladó László: Rendszerelméleten alapuló gaz-

daságossági számítások. Bp. Műszaki K. 1971. 253 p.
Harsányi István: Társadalmi szervezettség és a termelés szervezése és ve-

zetése. Bp. OMFB, 1971. (Több társszerzővel.) — A tudományos technikai
haladás meggyorsításának társadalmi előfeltételei, koncepciói. 167—202 p.

Ladó László: Vezetési ismeretek. 3. Szerk. Susánszky János. Bp. Közgazd.
és Jogi K. 1971. — A vezetés, valamint a szellemi alkotómunka és az infor-
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mációrendszer kapcsolatáról. 41—83 p. — Az ipari folyamatok mozgatási ele-
mei, az anyagmozgatás szervezettségének rendszerkihatásai. Bp. Műszaki
K. 1971. 251 p. — Anyagmozgatási folyamatok szervezése. Bp. Tankönyvkiadó,
1971. 231 p.

Ladó László, Deli László, Kocsis József: A komplex iparvállalati tervezés
módszertana. Bp. Közgazd. és Jogi K. 1971. 317 p.

Parányi György: A gépipari termelőgépek és berendezések használata so-
rán fellépő veszteségek. Bp. OMFB, 1971. 117 p.

Szánthó Sándorné: A gépipari vállalatok beruházása. Bp. Tankönyvkiadó,
1971. 221 p. — Ipari beruházások kézikönyve. Főszerk. Rados Kornél. Bp.
Műszaki K. 1971. — A fejlesztés elhatározása és előkészítése. 35—51 p. (Lé-
vai Tamás társszerzővel.)

Jegyzet
Harsányi István, Kocsis József, Szánthó Sándorné: Fejezetek az iparvál-

talatok gazdasági, szervezési, vezetési témaköréből. 2. r. Egyetemi jegyzet.
Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 315 p.

Lenkey M., Erdélyi T., Temesszentandrási G., Papp Ottó: Értékelemzés.
Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 20 ív. MTkI kiadványa.

Parányi György: Az anyagmozgatás technológiája. Bp. Felsőoktatási Jegy-
zetellátó, 1971. 63 p. MTkI kiadványa 4780.

Gulyás L., Seregi Ferenc: A komplex szervezési rendszertan értelmezése
és szervezési koncepció kialakítása. Bp. MTESZ SzVTT, 1971. 87 p. (Csepel
Vas- és Fémművek Szervező Továbbképző Tanfolyam Jegyzete.)

Szabó Gábor, Szüts István: Matematikai statisztika. Példatár. 1. Jav. kiad.
Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 194 p.

Szakdolgozat
Asbóth Tibor: A szabványok szerepe a monopolhelyzetből származó nega-

tív jelenségek ellensúlyozásában. — Szabványosítás. 23. (5) 1971. 129—136.
Berény János: A hatékonyság és a társadalmi fejlődés. Gazdasági haté-

konyság az élelmiszeriparban. Bp. Élelmiszeripari Gazdaságkutató Intézet,
1971. 185—188 p.

Almási P., Berény János, Kéri J.: Tanulmányok a vezetőtovábbképzéshez.
Bp. OVK, 1971. — A vezetőtovábbképzés lehetséges módjai, formái, különös
tekintettel a szintenként eltérő követelményekre. 1—75 p.

Bodnár György: Az értékelemzés (value analysis) mint vállalati szervezési
feladat. — Ipargazdaság. 23. (12) 1971. 14—18. — Műszaki gazdasági érték-
elemzés. — Minőség és Megbízhatóság. (5) 1971. 25—28.

Boross Zoltán, Bozsó László, Kerekes K., Páris Gy.: A kutatás feladatsze-
rinti finanszírozása. — Tudományszervezési Tájékoztató. 11. (3—4) 1971. 433—
449.

Deli László, Kocsis József, Seregi Ferenc, Szánthó Sándorné: A komplex
funkcióelemzés, valamint felhasználása a szervezésben. Tanulmány az
MSZMP KB Szervezési Tevékenységi Főbizottság részére. Bp. 1971. 37 p.

Harsányi István: A tudományos technikai haladás meggyorsításának főbb
társadalmi előfeltételei. Osszeáll.:: Denke G., Gerle Gy., Harsányi István
stb. — Műszaki Élet. (23) 1971. 9—15. — Az elmélet és a gyokorlat viszonya
a munkaügyek intézésében. — Ipargazdaság. (4) 1971. 1—5. — Többéves
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ipari szervezési és vezetéstudományi kutatás. Bp. BME Soksz. Üzeme, 1971.
75 p. (Kézirat gy.)

Kindler József: Rendszerelmélet a döntések elméletében. Bp. MTESZ, 1971.
149—160 p.

Papp Ottó, Seregi Ferenc: Számítógépcentrikus esettanulmány az Orszá-
gos Vezetőképző Központ komplex tanfolyamán. — Munkaügyi Szle. (8) 1971.
19—24.

Parányi György: Az anyagmozgatási részrendszerek integrációja. — 7.
Országos Anyagmozgatási Konferencia. Bp. 1971. 111—120. — Az anyag-mozgatási színvonal néhány jellemzőjének elemzése. — Vállalatvezetés, Vál-
lalatszervezés. (3) 1971. 143—154. — Nemzetközi konferencia az idősebb dol-
gozók foglalkoztatottságának problémáiról. — Ipargazdasági Szle. (3) 1971.
108-117. — A munkaszervezés oktatásának problémái. — Tanácskozás a
munkatudományok oktatásának helyzetéről. Bp. MTA, 1971. 13—25. — Zu-
sammenhünge zwischen Arbeitswissenschaft und Arbeitsorganisierung. —Medzinárodné Kolokvium o Vedeckej Organizácii Práce. Bratislava, 1971.
18—25.

Seregi Ferenc: A vállalati működtetés témakörének oktatástartalmi fel-adatai az OVK komplex tanfolyamain. Koncepcióterv az OVK Igazgatói Ta-
nácsa részére. Bp. 1971. 38 p.

Gulyás L., Seregi Ferenc: Az iparvállalati termelésszervezés számítógépes
orientációjának néhány feltétele. — Számvitel- és ügyviteltechnika. 13. (4)
1971. 172—177.

Halász A., Kocsis József, Seregi Ferenc: Számítógépes információrendsze-
ren alapuló döntések a vállalat működtetésében. (Szituáció-modell és gaz-dasági játék.) Bp. OVK, 1971. 150 p. (A felsőszintű vállalati vezetők komplex
továbbképző tanfolyamának anyaga).

Kovács J., Seregi Ferenc: Gyártási folyamatok tervezése. — Vállalatve-
zetés, Vállalatszervezés. 3. (3) 1971. 179—182.

Lengyel I., Seregi Ferenc, Szász Gy.: A minőségbiztosítás korszerű felté-
teleiről. — Vállalatvezetés, Vállalatszervezés. 3. (3) 1971. 53—57.

Timár Peregrin L., Szüts István: A forgó villamosgépek fontosabb minőségi
jellemzője a rezgés. — Minőség és Megbízhatóság. 5. (6) 1971. 5—9.

Seregi Ferenc: A szocialista iparvállalati igazgatás korszerű irányai. Ta-
nulmány az OVK tudományos kutató terve szerint. Bp. 1971. 278 Pp.

Előadás
Asbóth Tibor: Ellenőrzés a műszaki fejlesztés szolgálatában. (MTESZ-Pénz-

ügymin. Bp. 1971.)
Berey András: A munkaszervezés helyzete a vállalatoknál. (SSVKP, Ostra-

va, Trutnov, Náchod, 1971.) — A szellemi munka hatékonyságának vizsgálata.
(MTESZ, Bp. 1971.) — Polozsénie racionalizacii v Vengrii. (Inst. Rizeni, Praha,
1971.)

Bodnár György: Kisfeszültségű készülékek műszaki gazdasági színvonalá-
nak összehasonlítási lehetőségei. (Bolg. Mérn. Egyes. Plovdiv, 1971.)

Boross Zoltán: Einsatz von EDVA zur Regelung der Forschungs-Entwick-
lungs- und Fertigungsprozesse in einem Forschungszentrum. (TH, IImenau,
1971.)

Harsányi István: A munkagazdaság időszerű kérdései. (MTESZ, Bp. 1971.)
— Időszerű vezetéselméleti és módszertani problémák. (KGM, Bélatelep, 1971.)
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— Szervezési ismeretek. (ELTE, Bp. 1971.) — Vezetői alkalmasság. (MTkl, Bp.
1971.)

Kindler József: A szervezés néhány tudományelméleti kérdése. (MTESZ,
Bp. 1971.)

Kiss István: Általános rendszertechnikai megfontolások a vezetői informá-
ciós rendszerek kapcsán. (MTESZ, Bp. 1971.) — Rendszerelmélet, rendszer-
technika. (MTKkI, Bp. 1971.)

Kocsis József: A korszerű vállalati termelésszervezés és irányítás vezetői
kérdései. (OVK, Bp. 1971.) — A racionalizálás jellegű szervezési intézkedések
gyűrűződő hatásainak felmérése. (MTESZ, Bp. 1971.) — A szervezésfejlesztés
és vállalati tervezésfejlesztés kérdései. (KGM, Bp. 1971.)

Ladó László: A szervezésfejlesztés aktuális kérdései. (KGM, Bp. 1971.) —

A szervezéstudomány egyes aktuális fejlesztési kérdéseiről. (MTESZ, Bp. 1971.)
— A technológiai fejlesztés hatékonyságának gazdaságossági mérési prob-
lémái. (HTE, Bp. 1971.) — A vezetéstechnikai módszerek fejlesztését befo-
lyásoló körülmények, a tervezésorientált vezetéstechnika. (Munkaügyi Min.
Bp. 1971.) — Vezetőtovábbképzés, komplex tervezés, szervezés tárgykörben.)
MTKkI, Bp. 1971.)

Papp Ottó: A. háló-technika alkalmazásának hazai tapasztalatai és fej-
lődési irányai. (NJSZT, Bp. 1971.) — Gazdasági döntések, gazdaságossági
számítások. (MTkl, Bp. 1971.) — Gráfelméleti módszerek alkalmazása a veze-
tésben. (OVK, Bp. 1971.) — Háló- és más gráfelméleti módszerek számító-
gépes felhasználása. (József A. Szabadegyetem, Bp. 1971.) — Háló- és rend-

.

szertechnikai módszerek alkalmazása a szervezésben. (MIKI, Bp. 1971.) —

Komplex vállalati tervezés számítógép felhasználásával. (OVK, Bp. 1971.)

Seregi Ferenc: A vállalati termelőszervezetek korszerű vezetési problémái-
nak elemzése. (GTE, Bp. 1971.) — A vállalati szervezet elméleti vizsgálata
a vezetési munka hatékonyságának javítása céljából. (GTE, Bp. 1971.)

Kutatómunka
Emberi kapcsolatok problémái az ipari vállalatok vezetésében, szervezésében. A munka

első szakaszában végeztük el a szükséges teszt-, szituáció- és munkahelyi vizsgálatokat.
Ennek alapján már megállapíthatóvá váltak a jellemző típusreagálások, valamint körvo-
nalazhatók lettek a vezetői alkalmasság vizsgálat lehetőségei. A vizsgálati anyag olyan
mértékben gazdag információban, hogy további bonyolultabb matematikai-statisztikai fel-
dolgozás alapjául is szolgálhat. Megbízó: NIM.

A költség- és nyereségfedezeti számítások bevezetési feltételeinek elemzése az , OGV"-
nél. A munka keretében az OGV és gyáregységei költségstruktúrájának elemzésére. és az
egyes gyáregységek reprezentatív termékei gyártmánykarakterisztikájának kidolgozására, a
költség- és nyereségfedezeti számításokra alapozott vezetői döntés metodikájának illusztra-
tív példákra épülő bemutatása történt meg. Kutatásunk célja előmozdítani az OGV kvan-
tifikált rendszerábrázolását. Ez a munka így az első szakaszt jelenti a számítógépes infor-
mációrendszer bevezetési feltételeinek megteremtésében. Megbízó: OGV.

A Gyár tervezési és termelésirányítási rendszerének vizsgálata, valamint javaslatok ki-

dolgozása célszerű továbbfejlesztésére, a kivételek alapján való vezetés módszerének alkal-
mazásával. A munka célja a tervezés és termelésirányítás célszerű kapcsolatainak feltá-
rása és elemzése, a termeléstervezés korszerű metódikájának, a termelésirányítás informá-
ciórendszerének kidolgozása. A kidolgozásra kerülő javaslatok olyan — a Hajdúsági Ipar-
művek gyakorlatában ez ideig nem alkalmazott — tervezési, termelésszervezési és termelés-
irányítási módszerek kidolgozására irányultak (fedezetorientált vállalati tervezés, termék-
erőforrás kapcsolatok feltárása, hálótervezési módszerek alkalmazása é. i. t.), amelyek a
vállalati számítógépes szimuláció alapját is megteremtve, a rendelkezésre álló erőforrások
jobb kihasználását, a termelés eredményeinek valósághű számbavételét, a vezetés új, ha-
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tékony módszerének bevezetését (kivételek alapján való vezetés) eredményezték. Megbízó:
Hajdúsági Iparművek, Debrecen.

Technikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a BUSZESZ értékesítési folyamatához tar-
tozó információrendszerében. A Vállalat információrendszerének és információ-, illetve adat-
feldolgozási folyamatainak kisszámítógép igénybevételével történő rendszer-szervezésre vál-
lalkoztunk. A kutatás során tisztázott információ-áram jellemző paraméterei alapján kiala-
kítottuk. az adatrögzítés, -továbbítás, -feldolgozás rendszertervét, a technikai eszközök cso-
portosítását. — A feladat az országos számítógép-program keretébe tartozik és a vállalati
alkalmazás elősegítését, megvalósítását célozta. Megbízó: BUSZESZ.

Kisszámítógépek tervezőintézeti alkalmazása. Egy éven át tartó munka keretében elvég-
zett feladatok alapján a megbízó belső intézkedéseket hozott a kisszámítógépek tervező-
intézeti alkalmazására vonatkozóan. Megbízó: ÉLTERV.

Gyártóberendezés-megválasztás műszaki-logikai modellje és számítógépi programja. A
nMatematikai módszerek és elektronikus számítógépi programok kidolgozása és alkalma-
zása" c. 23. sz. KGM célprogram részeként végeztük a fenti kutatómunkát. A megbízás atanszék által már megkezdett kutatómunkára épült (,A gyártóberendezések optimális meg-választásának kritériumai és alapinformáció rendszere"), speciális szakismereteket igényelt
és megoldása általános jellegű módszertant eredményezett. Megbízó: GTI.

Nyersszövetvizsgálat módszerének ellenőrzése, helyességének vizsgálata és bírálata. A
KISTEX nyersszövetvizsgálati szabványos rendszerének kritikai vizsgálata történt meg. A
munka keretében megvizsgáltuk és értékeltük a jelenleg érvényben levő nyersszövet-szab-
vány által előírt vizsgálati és minősítő rendszert, különös tekintettel az új árutisztító és mi-
nősítő rendszerre. Reális javaslatot dolgoztunk ki a jelenlegi rendszer módosítására, vala-
mint a megvalósítás feltételeinek meghatározását készítettük el. Megbízó: Pamutnyomóipari
Vállalat — Kistex.

Az NC-gépek extenzív kihasználását biztosító termelésprogramozási módszer. Az NC-gé-
peket vegyesen üzemeltető gyártási rendszerek termelésprogramozása hazai viszonylatban
még nem megoldott, új eljárások felhasználását, illetve kidolgozását igényelte. Hasonlókép-
pen az NC-gépek üzembe állításával és üzemeltetésével kapcsolatos szervezési változtatá-
sok meghatározásához a szervezeti felépítés megtervezésének új módszerét kellett kialakí-
tani. A feladat az 5. sz. KGM célprogram részét képezte. Megbízó: GTI.

Számítógépes nyereségoptimálás előkészítésére alkalmas tervezési és információrendszer
a Kontakta Alkatrészgyárnál. Számítógépes nyereségoptimálásra alkalmas komplex válla-
lati tervezési módszer. kidolgozása, információrendszer kutatása, a szükséges külső és belső
információk körének kijelölése és az információk képzésére szolgáló módszerek kialakítása
történt meg. Megbízó: Kontakta Alkatrészgyár.

KÖZLEKEDÉSI ÉS ÉPÍTŐIPARI GAZDASÁGTAN TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Jánady Géza: Operációkutatás a kapacitások tervezésében és irányításá-

ban. Bp. Műszaki K. 1971. 480 p. (Nívódíjas könyv).
Kádas Kálmán: Vezetési ismeretek. 3. Szerk. Susánszky János. Bp. Köz-

gazd. és Jogi K. 1971. — A többfokozatú információrendszerek hatékonyság-
növelő szerepének vizsgálata az ipari szervezetek gazdaságkibernetikai mo-
delljeiben. 15—41 p.

Jegyzet
Kádas Kálmán: Vállalatgazdaságtan. BME Gazdasági Mérnöki Szak jegy-

zete. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 200 p.

Szakdolgozat
Székely Gábor: On an inhomogeneous Markov-chain. 1. — Periodica Ma-

thematica Hungarica. 1. (1971) 121—134.
Tar József: Az építőipari árak alakulásáról. — Ipari és Építőipari Statisz-

tikai Értesítő. 22. (11) 1971. 393.
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Magyar István: Az anyagmozgatás fejlesztésének gondjai. — Műszaki
Élet; 26. (21) 1971..3. 1

Jándy Géza: A számításgépesítés problémái. — Magyar Tudomány. (16)
1971. 624—634. — Heutiger Stand der Operationsforschung in der Verkehrs-
planung und Lenkung. — Das Transport- und Nachrichtenwesen in der
sozialistischen Gesellschaft, TRANSPRESS, 1971. 539—555. — A téglaipar

iparági szintű kapacitástervezése. — BME Közlekedési és Építőipari Gazda-
ságtan Tanszék, 1971. 59 p. (Soksz.) — Az operációkutatás szakterületének
kialakulása. — Építési Kutatás, Fejlesztés. (11—12) 1971. 1—3.

Kádas Kálmán: A hazai urbanizálódás és a közlekedésfejlődés prognózi-
sai. — Városépítés. (2) 1971. 22—24. — A koncentráció és a tevékenységi mé-
retek növekedésének szerepe a közlekedés gazdasági hatékonyságának ala-
kulásában. — Közlekedéstudományi Szemle. (10) 1971. 433—437. — A köz-
lekedési ártalmak alakulásának prognózisai a városokban és az ártalmak
elleni harc ez idő szerinti hatékonysága. — Városi Közlekedés. (2) 1971. 153—
156. — Az optimális kockázat meghatározása. — Korszerű méretezés a való-
színűségelmélet alkalmazásával. Bp. GTE, 1971. 189—197. — Die Konzent-
ration und der Zuwachs des Volumenertrages in den Verkehrszweigen. —
Wiss. Z. Hochschule für Verkehrswesen, Dresden. (1) 1971. 49—52. — Die
technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zur Erhöhung der Effizienz
des Kampfes gegen die vom Verkehr verursachte Luftverünreinigung. —
Kraftfahrt und Verkehrsrecht. (10) 1971. 263—268. — The relation between
time series of transport performances and the determining factors, Interna-
tional Statistical Institute. — Proceedings of the 38. Session. Book 2. Wa-
shington, 1971. 229—237.

Előadás
Kocsis Ferenc: Építésügyi szakemberek igénye. (ÉTK, Bp. 1971.) — Izo-

tópok alkalmazása az építő- és építőanyagiparban. (ENSZ, Bp. 1971.)
Székely Gábor: On machines patrolling problems. (Román Tud. Akad.

Brasov, 1971.)
Kádas Kálmán: A gazdaságmatematika növekvő jelentősége a vezetői dön-

tésekben; a statisztikai döntéselmélet alapjai; prognosztika. (Előadássorozat.
KGM, Balatonlelle, 1971.) — Döntési rendszerek. (Munkaügyi Minisztérium,
Bp. 1971.) — Econometric methods for multi-stage forecasting of transport
needs. (Okonometriai Társaság, Barcelona, 1971.) — Korszerű management
módszerek a közlekedés és hírközlés területén. (KPM, Bp. 1971.) — Mathe-
matische Prognosemethoden im Verkehr. (TU München, 1971.) — Ungarischer
Wirtschaftsreform in wirtschaftmathematischer Sicht. (TU München, 1971.)

— Neuere exakte Methoden zur makroökonomischen Prognostisierung: der
Verkehrsleistungen. (Bolgár Közl. Min. Sofia, 1971.)

Varga Sándor: A döntéselmélet alapjai. Programozott és programozatlan
döntések. (Orvostovábbképző Intézet, Bp. 1971.)

Kutatómunka
A hazai úthálózat távlati fejlesztésével kapcsolatos népgazdasági szintű műszaki-gazda-

sági vizsgálatok. A munka során továbbfejlesztésre került a hatékonysági vizsgálatok mód-
szere, meghatározásra került a hatékonysági mutató irányértéke. Számításokat végzett a
tanszék az úthálózat-fejlesztés külföldi hitelből történő finanszírozásával összefüggő, esetle-
ges úthasználati díj megállapítására. Végrehajtotta a tanszék a teljes közúthálózat érté-
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kelését és meghatározta a reális társadalmi szükségleteket. A kutatás a hosszútávú közle-
kedésfejlesztési terv előirányzatainak értékelését is megadja. Megbízó: KPM Közúti Főoszt.

Az építőipar ipari hátterének kapacitástervezése. A kutatás feltárta az építőipar ipari
hátterének egyes ágazataiban a kapacitásbővítő beruházások tervezésénél az operációku-
tatási módszerek és az elektronikus számítógépek hatékony alkalmazásának metodikai és
gyakorlati problémáit. A problémák megoldására megfelelő metodika került kidolgozásra.
A kutatási tanulmány a kidolgozott módszereket számszerűsítette is, Megbízó: ÉVM Mű-
szaki Fejlesztési Főoszt.

A Fővárosi Autótaxi Vállalat Diesel-motoros taxi-gépkocsikkal történő üzemelésre való
áttérésének műszaki-gazdasági elemző vizsgálata. A tanulmány meghatározza a korszerű
nagyvárosi taxi-gépkocsi optimális műszaki-üzemeltetési és gazdasági jellemzőit, majd en-
nek figyelembevételével értékeli a Diesel-üzem bevezetésének lehetőségeit és hatásait. A
komplex hatékonysági elemzés eredményeként a Vállalat járműbeszerzési és üzemeltetési
koncepciója és vonatkozó döntései megalapozottabbá válhattak, különös tekintettel az egyes
változatok számszerű értékelésének eredményeire. Megbízó: Fővárosi Autótaxi Váll.

A népesség területi és ágazati ellátottságának vizsgálatához szükséges számítások. A
munka során az ellátottsági mutatók körének meghatározását, valamint számszerűsítését
végezte el a tanszék, egy nagyobb terjedelmű kutatás részfeladataként, számos egyetemi
hallgató bevonásával. Megbízó: ÉGSZI.

Szakértői vélemény optimális kapacitású telephely megválasztásáról. A munka során a
KÖZTI által készített előzetes terveket és beruházási programot értékelte a tanszék. Az ér-
tékelő elemzés célja annak megállapítása volt, hogy a Vállalat jelenlegi II. sz. üzemegysé-
gének területén realizálható-e a tervezett nagyságú telephely, különös tekintettel a közúti

valmi kapcsolatokra és a belső közlekedési problémákra. Megbízó: Fővárosi Autótaxi
áll.
A győri Magyar Vagon- és Gépgyár Hátsóhídgyárában a számítógépes folyamatirányítás

információfeldolgozási rendszerterve. A számítógép üzembe állításának előkészítésében —

amely a Hátsóhídgyár termelésének növelése szempontjából elsődleges jelentőségű — mű-
ködött közre a tanszék. A kutatás során meghatározta a szükséges információk fajtáit és
mennyiségét; feltárásra kerültek a jelenlegi információáramlatok és megtervezte a szüksé-
ges információáramlatokat. A kutatás során kialakította az információfeldolgozás IBM szá-
mítógépre orientált rendszerének terveit. Megbízó: Villamos Automatika Int.

Az útépítés gépesítésfejlesztésének hatékonysági kérdései. A kutatás meghatározta a 15
éves úthálózat-fejlesztési terv útépítés gépesítési elvárásait és az elvárások teljesítésének
hatékonysági problémáit. Elemzésre kerültek a hatékonysági vizsgálat módszertanának fej-
lesztési kérdései és a fejlesztett módszer alkalmazási feltételei. Megbízó: KGVTFI.

MARXIZMUS-LENINIZMUS TANSZÉKCSOPORT

FILOZÓFIA TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Ágoston László: A munkásműveltség és a szakszervezetek. Bp. Szaksz. Kut.

Int. 1971. — A tudományos-technikai forradalom hatása a munkások mű-
veltségére. 29—46, 145—149.

Szabó András György: Praxis és dialektika. Bp. Kossuth K. 1971. 165 p.

Disszertáció
Elek Tibor: Marxizmus és relativitáselmélet. Akadémiai doktori értekezés.

Bp: 1971. 75"p.

Szakdolgozat
Ágoston László, Bodnár István, Fodor Judit, P. Kovács Ferencné, Petrovics

Gojkó, Vakaliosz Thanaszisz: A marxista filozófia oktatásának tematikája és
programja. — A Filozófia Időszerű Kérdései. (1) 1971. 63—89.
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Bodnár István: Az emberi érzékelés és a megismerés kapcsolatának néhány
problémájáról. — Filozófiai Közlemények. (1) 1971. 157—177. — Az érzéki
csalódások ismeretelméleti problémáiról. — BME Társadalomtudományi Köz-
lemények. (2) 1971. 58—68.

Elek Tibor: A természettudományok filozófiai problematikája és a marxista
filozófia. — BME Társadalomtudományi Közlemények. (2) 1971. 32—42. —

Engels természetfilozófiai munkásságáról. — Tájékoztató. MM Marxizmus-
leninizmus oktatási főosztály folyóirata. (2) 1971. 49—54. — Az idő. Bp. Mű-
szaki K. 1971. — Utószó. 192—194. — Über das Begriffsystem der Vierertenso-
ren in der relativistischen  Elektrodynamik. — Per. Pol. Mech. Eng. (1) 1971.
121—148. — Tér és idő. — Magyar Hírlap. 1971. okt. 15. és dec. 4.

Fehér Márta: Válaszúton a kultúra. — Filozófiai Közlemények. (2) 1971.
60—85.

Fodor Judit: Fizicseszkoe obosznovanie pontjatijnogo apparata determi-
niszticseszkogo müslenija v klasszicseszkoj i kvantovoj mehanike. Szovremen-
nüj determinizm i nauka. — Teziszü Dokladov v Skole Szeminare. Szibir. Otd.
Akad. Nauk. SZSZSZR, Novoszibirszk, 1971. 80—83. — A valószínűség fogalma
a matematikában és a filozófiában. — BME Társadalomtudományi Közle-
mények. (2) 1971. 69—79.

Hülvely István: Olasz marxista filozófusok írásaiból. — Társadalmi Szle.
(12) 1971. 107—109.

P. Kovács Ferencné: A filozófia helye a tudományok osztályozásában. —
BME Társadalomtudományi Közlemények. (2) 1971. 43—58.

Mikecz Tamás: A bogdanovi szervezéselmélet. — BME Társadalomtudo-
mányi Közlemények. (2) 1971. 80—100. -

Rathmann János: Társadalmi prognózis és megismerés. — Társadalmi
Szemle. (4) 1971. 65—70. — Feuerbach Hegelről. — Magyar Filozófiai Szemle.
(1—2) 1971. 258—259. — A Marxistische Blütter 1970. évi számaiból. — MM
Tájékoztató. (5) 1971. 202—203.

Szabó András György: Antonio Gramsci és a leninizmus. — Világosság.
(10) 1971. 609—614, és (11) 657—663.

Vámos Vera: A filozófiai ismeretterjesztés elméleti kérdéseiről. — TIT Tá-
jékoöztató. (1) 1971. 13—17. — A tárgyak mítosza Heidegger filozófiájában. —
M. Filozófiai Szle. (5) 1970. 868—874.

Vakaliosz Thanaszisz: Az emberi viszonyok alakulásának néhány kérdése
a szocializmus Szovjetunió-beli felépítésének kezdeti szakaszában. — BME
Társ. tud. Közlemények (2) 1971. 100—109.

Előadás

gen László: A TTF filozófiai problémái. (MTA, Bp.—-TIT, Salgótarján,
1971.

Elek Tibor: A dialektikus materializmus válogatot kérdései. (BME, Bp. 1971.)
— A fizika filozófiai kérdései. (MLEE, Bp. 1971.) — A Nagy Októberi Szocialista
Forradalom jelentősége. (BME, Bp. 1971.) — A relativitáselmélet filozófiai
problémái. (BME, Bp. 1971.) — Gimnáziumi matematika tanároknak. (ELTE,
TTK, Bp. 1971.)

Szabó András György: A dialektika heurisztikus jelentőségéről. (Várnai
Filozófiai Iskola, Várna, 1971.)
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POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK I.
Tan- és szakkönyv

Denke Géza: Politikai gazdaságtan. 2. r. Bp. Kossuth K. 1971. — A szocia-
lizmus pénzügyi rendszere. Állami költségvetés, hitel és pénzforgalom. 125—
147 p.

Jegyzet
Babanászisz Szterjosz: A kapitalizmus politikai gazdaságtana. Bp. Tan-

könyvkiadó, 1971. (Műszaki Egyetemek) — 4. fej. A kapitalizmus kialakulása
és fejlődésének szakaszai. 76—89 p. 5. fej. A tőkefelhalmozás és a monopó-
liumok. 90—106. p. 6. fej. Az állammonopolista kapitalizmus. 107—124 p. 12.
fej. A munkásosztály helyzete a kapitalizmusban. 252—277 p.

Denke Géza: A kapitalizmus politikai gazdaságtana. Bp. Tankönyvkiadó,
1971. (Műszaki Egyetemek) — Az értéktöbblet elosztása 125—158 p. — A tu-
dományos technikai forradalom a mai kapitalizmusban. 205—218 p.

Devics József: A kapitalizmus politikai gazdaságtana. Bp. Tankönyvkiadó,
1971. (Műszaki Egyetemek) — 1. fej. A politikai gazdaságtan tárgya és mód-
szere. 7—27 p. 13. fej. Az imperializmus történelmi helye. 278—301 p. (Szerk.
is).

Szakdolgozat
Babanászisz Szterjosz: A görög kapitalizmus fejlődése Lenin tanításának

tükrében. — BME Társadalomtudományi Közlemények. (1) 1971. 22—35.
Babanászisz Szterjosz, Sulász K.: A gyors gazdasági növekedés és ellent-

mondásai Görögországban. — Közgazdasági Szle. (12) 1971. 1489—1503.
Denke Géza: A tudományos technikai forradalom kibontakozása és társa-

dalmi hatásai. — Társadalomtudományi Közlemények. (1) 1971. 36—50.
Devics József: Nekotorüe voproszü vnedrenija i uszoversensztvovanija no-

vogo hozjajsztvennogo mehanizma v Vengrii. — Per. Pol. Mech. Eng. 15. (1)
1971. 373—386.

Földes Károly: Tervezés, szabályozás, piac. — Közgazdasági Szle. (7—8)
1971. 792—804. — Teszt-módszer bevezetésének szükségessége a politikai
gazdaságtan oktatásában. — Tájékoztató. MM Marxizmus-leninizmus okta-
tási főosztály folyóirata. (2) 1971. 194—206.

Kerékgyártó György: A kapitalizmus és szocializmus politikai gazdaságtana
egyes témáihoz készült dia-sorozat felhasználása az oktatásban. — Tájékoz-
tató. MM Marxizmus-leninizmus oktatási főosztály folyóirata. (2) 1971. 221.

Kolundzsija Boskó: A jugoszláv szakszervezetek helye és szerepe a munkás
önigazgatási rendszer viszonyai között. Bp. 1971. 51 p. (Szakszervezetek El-
méleti Kutató Intézetének kiadványa). — A nők bérezésének néhány aktuális
kérdése Magyarországon. — Társadalomtudományi Közlemények. (2) 1971.
3-—13.

Szerbin Pál: Gazdasági vezetőképzés a Német Szövetségi Köztársaságban.
— Közgazdasági Szle. (4) 1971. 484—491.

Előadás
Denke Géza: A tudományos technikai forradalom hatása a foglalkozta-

tottságra és az oktatásra. (Tallini Politechn. Int. Tallin, 1971.)

300



Devics József: Az új gazdaságirányítási rendszer bevezetésének tapaszta-latai. (Tallini Politechn. Int. Tallin. 1971.) — A szocialista országok gazdasági
itnegrációja. (Moszkvai Energetikai Int. Moszkva, 1971.)

Földes Károly: A gazdasági szabályozók. (MKT, Bp. 1971.)
Kolundzsija Boskó: A jugoszláv önkormányzati gazdaságirányítási rendszer

sajátos vonásai. (MEI, Bp. 1971.) — A speciális kollégiumok tapasztalatai a
BME Politikai Gazdaságtan Tanszékén. (MEI, Bp. 1971.)

Szerbin Pál: Nyugati országok vezetőképzésének tapasztalatai. (OVK, Bp.
1971.)

Kutatómunka
A tudományos-technikai haládás meggyorsításának főbb társadalmi előfeltételei. (A ter-

melőerők struktúrájában várható változások. A hazai fejlesztés lehetőségei.)
A tudományos-technikai forradalom értelmezése. Magyarország termelőerőinek jelenlegi

helyzete. A termelőerők várható fejlődése az 1980-as évek közepéig. A munkaeszközökben,
a technológiában előre jelezhető változások és társadalmi hatásai. A népgazdaság mun-
kaerő-ellátottságának várható alakulása. Megbízó: OMFB.

POLITIKAI GAZDASÁGTAN TANSZÉK II.
Tan- és szakkönyv

Erdős Péter: Contributions to the theory of capitalist money. Business
fluctuations and crises. Bp. Akad. K. 1971. 466 p.

Jegyzet
Benke István: A kapitalizmus politikai gazdaságtana. Szerk. Devics József.

Bp. Tankönyvkiadó, 1971. (Műszaki Egyetemek) — A kapitalista világazda-
sági rendszer. 218—246 p.

Hegedüs Zoltán: A tudományos diákkörök tevékenysége. — Felsőokta-
tási Szle. (9) 1971. 552—557.

Neményi Norbert: Újszerű kapcsolatok. (Karlsruhei beszámoló). — Tájé-
koztató. MM Marxizmus—leninizmus Oktatási Főosztály folyóirata. (1) 1971.
244—251. — Adalékok a magántulajdonosi antimonopolizmus megítéléséhez.
— BME Társadalomtudományi Közlemények. (1) 1971. 3—11.

Orosz Gyuláné: Egy intenzív oktatási forma. — Tájékoztató. MM Marxiz-
mus-—leninizmus Oktatási Főosztály folyóirata. (2) 1971. 182—193.

Radó Judit: A kapitalizmus politikai gazdaságtana. Bp. Tankönyvkiadó,
1971. (Műszaki Egyetemek) — A marxi munkaérték-elmélet alapjai. — Tőke
és értéktöbblet. 30—75.

Stuber Ervin: Az állami monopolkapitalizmus egyes kérdései. — BME
Társadalomtudományi Közlemények. (1) 1971. 12—21. — A kapitalizmus po-litikai gazdaságtana. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. (Műszaki Egyetemek) — Új-
ratermelés, válság és gazdasági növekedés a kapitalizmusban. 170—204 p.

Előadás
Szeben Éva: Jövedelem- és bérpolitika Magyarországon. (Inst. für Wirt-

schaftspolitik, Karlsruhe, 1971.)
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TUDOMÁNYOS SZOCIALIZMUS TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Berecz János: Az életbenmaradáson túl... Bp. Ifjúsági Lapkiadó, 1971.

110 p.
:

Fencsik László: Mit kell tudni a világ kommunista pártjairól? Bp. Kossuth,
1971. 11 ív. — Tények és érvek -a magyarországi választásokhoz. Bp. Kossuth,
K. 1971.

Hollós Ervin: Csendőrség, rendőrség, VKF 2. Bp. Kossuth; K. 1971. 432 p. —

Harminckét nevem volt. Bp. Kossuth, 1971. 140 p. (Kozmosz Könyvek).
Horváth Miklós: Az engelsi életmű: a munkásosztály forradalmi, katonai

elméletének megalkotása. Emlékezés Engelsre, Bp. 1971. 129—161. p.

Szakdolgozat
Berán Ivánné: Miskolc politikai élete a német megszállás hónapjaiban.

— Borsodi Történelmi Évkönyv. 3. köt. 1971. 13—46.
Borsi Emilné: Az önigazgatás kialakulásának körülményei és fejlődésének

néhány kérdése Jugoszláviában. — Társadalomtudományi Közlemények. (1)
1971. 100—115.

Gadanecz Béláné: A vendéglátóipari dolgozók helyzete és mozgalma a
szocialista szervezkedést megelőző évtizedekben. — A Magyar Vendéglátó-
ipari Múzeum Évkönyve 1970. Bp. 1971. 277—293. — Az antimonopolista szö-
vetség létrehozásának néhány kérdése az Egyesült Államokban, a hatvanas
években. — BME Társadalomtudományi Közlemények. (1) 1971. 72-99. —

Az osztályharc megélénkülése, a sztrájkjog és a szervezkedési szabadság
védelmének időszerű kérdései az Egyesült Államokban. — Tudományos $zo-
cializmus Füzetek. (10—11) 1971. 15—26.

Gönyei Antalné: A jobboldali szociáldemokrácia támadása az 1945. évi
budapesti törvényhatósági választások előtt. — Tudományos Szocializmus
Füzetek. (12) 1971. 25—36.

Ikladi Lajosné: Ma a demokráciáért, holnap a szocializmusért. Az SZDP-
ben levő irányzatok a népi demokratikus fejlődésről. — Tudományos $Szo-

cializmus Füzetek. (12) 1971. 7—24.
Molnár István: Adalékok a szakszervezeti ifjúmunkás csoportok létrejöt-

téhez Magyarországon 1945 első felében. — Tudományos Szocializmus Fü-
zetek. (12) 1971. 37—54.

Ormos Mária: L"opinione di Stefano Bethlen sui rapporti italo-unghe-
resi. — Storia Contemporanea. (2) 1971. 283—315.

Roder Imréné: Adalékok a műegyetemi ifjúsági mozgalom 1945-— 1947-es
szakaszához. — Tudományos Szocializmus Füzetek. (12) 1971. 55-78. —

Néhány fontosabb adat a japán munkásosztály anyagi és szociális hely-
zetéről. — Tudományos Szocializmus Füzetek. (10—11) 1971. 117—131.

Szigeti Istvánné: Adalékok a munkások és alkalmazottak anyagi és szo-
ciális helyzetéről Ausztriában 1965-—1970. — Tudományos Szocializmus Fü-
zetek. (10—11) 1971. 105—116.

Görög Tibor: Az SZKP 24. kongresszusa elé. A 20. kongresszus 15. év-
fordulóján. — Ifjú Kommunista. (3) 1971. 7—22. — Adalékok a kommunista
és munkáspártok 1960-as moszkvai értekezletének történetéhez. — BME
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Társadalomtudományi Közlemények. (1) 1971. 50—72. — Korunk alapvető
ellentmondása. — Tájékoztató. MM Marxizmus-leninizmus oktatási főosz-
tály folyóirata. (5) 1971. 7—17.

Előadás
Elekes Sándor: A szocializmus építésének sajátosságai Magyarországon.

(Tallini Műszaki Egyetem, Tallin, 1971.)
Görög Tibor: Az MSZMP tapasztalatai a szocialista ideológia elleni harc

és az internacionalista nevelés terén. (Írásos előterjesztés) (Nk. Ideológiai
Problémabizottság Konf. Szuhum, 1971.) — Ideológiai harc és az ifjúság.
(Társszerzőként) (Írásos előterjesztés) (Nk. Ideológiai Problémabizottság
Konf. Szuhum, 1971.)

TANÁRKÉPZŐ ÉS PEDAGÓGIAI INTÉZET

Fan- és szakkönyv
Pálfi Viktória, Balogh T.-né: Cipőipari anyagismeret. 1. Szakközépiskolai

tankönyv. Bp. Műszaki K. 1971. 168 p.
Varga P., Pálfi Viktória: Cipőipari anyagismeret. 2. Szakközépiskolai tan-

könyv. Bp. Műszaki K. 1971. 151 p.

Jegyzet
Biszterszky Elemér: Programmed instruction, for International Technical

and Scientific Cooperation. Bp. 1971. 154 p.
Dölle A., Pálfi Viktória: Az ipari szakmai gyakorlatok tanításának mód-

.szertana. 2. Könnyűipar. (BME jegyzet). Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 90 p.
Kasszán Béla, Szabó L.: Az ipari szakmai gyakorlatok tanításának mód-

szertana. 2. Vegyipar. (BME jegyzet). Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 80 p.
Klein Sándor: Munkalélektan. (BME jegyzet). Bp. Tankönyvkiadó, 1971.

138 p.
Szatmáry Béla: Az ipari szakmai gyakorlatok tanításának általános mód-

szertana. 1. 2. köt. (BME jegyzet). Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 170, 105 p.
Balogh Andrásné, Sallai E.:- Az ipari szakmai gyakorlatok tanításának

módszertana. 2. Híradástechnika és műszeripar. (BME jegyzet). Bp. Tan-
könyvkiadó, 1971. 60 p.

Szakdolgozat
Antalovits Miklós, Kaucsek Gy.: A gyakorlottság hatása a szimulációs

szituációban végzett operátori tevékenységre. — Ergonómia. (2) 1971. 90-—
95.

Balogh Andrásné: A kísérlet, a szemléltetés és a mérés szerepe az elekt-
rotechnika tanításában. — Középfokú Szakoktatás. (6) 1971. 9—10.

Balogh Andrásné, Gáti Z.-né: Módszertani problémák az elektronikus
alkatrészek karakterisztikáinak tanításában. — Középfokú Szakoktatás. (2)
1971. 37—40. ;

!
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Bartha Lajos: A beszéd szerepének kísérleti vizsgálata az akaratlagos
reakciók kialakulásában. — Pszichológiai Tanulmányok. XIII. 1971. 303-—

310.
)

Fekete József: A programozott fizikatanítás néhány pedagógiadi-pszicho-
lógiai kérdése. (Kandidátusi értekezés tézisei.) — M. Pszichológiai Szemle.
28. (2) 1971. 243—249.

Horváth György: Logiko-matematicseszkie metodi objektivnogo analiza
pszichologicseszkoj sztrukturi ucsebnikov (na materiale ucsebnikov fiziki). Av-

toreferat disszertacii, Moszkij Gosz. Univ. Im. M. V. Lomonoszova,
Moszkva, 1971. 15 p. — Der Vergleich von Schulbüchern. — Informationen
zu Schulbuchfragen. (3) 1971. 83—96.

Orosz Lajos: Comenius sárospataki iskolareformja. — Pedagógiai $Szle.

(4) 1971. 300—308.

Előadás
Biszterszkey Elemér: Programok készítése és adaptálása a hazai tanító-

gépekhez. (KGM, MTTI, Bp. 1971.)
Faludi Szilárd: Az előadás. (FPKK, Bp. 1971.)
Fekete József: A szakmai képzés néhány kérdése. (SZU Ped. Akad.

Moszkva, 1971.)

TESTNEVELÉSI TANSZÉK

Tan- és szakkönyv
Nagy György: Sportpszichológia. Bp. Tankönyvkiadó, 1971.

Szakdolgozat
Arday László: Az értelmiség fizikuma. — Magyarország. 49. (410) 1971.

28. — Az iskolai testnevelés jelenlegi helyzete és problémái. — A Sport
és Testnevelés Időszerű Kérdései. (2) 1971. 63—82. — Adalékok az eljövendő
egyetemisták testalkatának vizsgálatához. — BME Testnevelési Tanszék Tud.
Ülésszaka. Bp. 1971. 164—187. — Homo harmonicus. — Magyarország. 34.
(395) 1971. 28. és 35. (395) 1971. 28. ;

Áchel Gyula, Kapcsos Lajos: A kalapácsvetés és a gerelyhajítás erő- és
sebességváltozásának mérése. — BME Testnevelési Tanszék Tud. Üléssza-
ka. Bp. 1971. 208—233.

Burka Endre: Adalékok a tantervelmélethez. — A Testnevelés Tanítása.
(1-2) 1971. 15-19, 39—44. — A lakosság testnevelésének és sportjának
szerepe a személyiség formálásában. — Urbanisztika és Testnevelés. 1971.
53—60. :

Guha Józsefné, Nemessuri M.: A toló- és húzóizomzat szerepe a sport-
technikában. — BME Testnevelési Tanszék Tud. Ülésszaka. Bp. 1971. 143—
163. — Breast stroke motor pattern. — 1. Internat. Symp. on Biomechanics
in swimming, waterpolo and diving. Brussels, 1971. 42.

Kalmár László: Különböző valószínűséggel bekövetkező számingerekre
adott reakcióidők változásai eltérő terhelések hatására. — BME Testne-
velési Tanszék Tud. Ülésszaka. Bp. 1971. 5—9.
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Király László: A hátszélvitorlázás aerodinamikája. — BME Testnevelési
Tanszék Tud. Ülésszaka. Bp. 1971. 47—54. — Magyar gyártmányú alumí-
nium vitorlás árbóc kifejlesztésének kérdései. — BME Testnevelési Tanszék

: Tud. Ülésszaka. Bp. 1971. 233—246. — Üvegszálas műanyag ugrórúd kiísér-
leti előállítása. — BME Testnevelési Tanszék Tud. Ülésszaka. Bp. 1971. 71—
74.

Mojzes Sándor, Nagy György: A motoros transzfer problémái a tollas-
labda és a tenisz kapcsolatának tükrében. —. BME Testnevelési Tanszék
Tud. Ülésszaka. Bp. 1971. 55—70.

Nagy György: A csapatjátékok pszichológiai problémái. — Testnevelés-
tudomány. (1) 1971. 48—60.

Nemesdaróczi István: A Műegyetemi Athletikai és Football Club szerepe
a Főiskolai Sportszövetség létrehozásában. — BME Testnevelési Tanszék
Tud. Ülésszaka. Bp. 1971. 75—82.

Péterfalvi Lajos: Testnevelési előképzettség vizsgálata a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen. — BME Testnevelési Tanszék Tud. Ülésszaka. Bp. 1971.
188—207.

Pulai Ferenc: A szakosított testnevelés kialakulása és fejlődése a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen a Felszabadulástól napjainkig. — BME Testne-
velési Tanszék Tud. Ülésszaka. Bp. 1971. 83—101. LA
Előadás

Agócs Jenő: A magyar gátfutás jelenlegi helyzete és fejlődésének pers-
pektívái. (MTS, Bp. 1971.)

Kapcsos Lajos: Az erőközlés és gyorsítási lehetőségei a kalapácsvetés-
ben. (MASZ, Bp. 1971.)

Karádi Péter: Vágtázók felkészítése. (Szeged, 1971.) — Váltófutás. (MASZ,
Bp. 1971.)

Lochmayer György: A testnevelés aktuális problémái a magyar felsőokta-
tásban. (Román Művelődésügyi Min. Bukarest, 1971.)

Szentgyörgyi Zoltán: Az 1971. évi bécsi vívó világbajnokság idő-, illetve
találatelemzése. (MVSZ, Bp. 1971.)

Kutatómunka
A mozgástevékenység vizsgálata műszeres mérésekkel és a méréseredmények elemzésé-

vel. A kutatócsoport kidolgozta és elkészítette a kalapácsvetés során fellépő, különböző
irányú erőhatások és gyorsulások mérésére és regisztrálására alkalmas műszert, továbbá a
mérések során nyert információk feldolgozásának módszerét, oktatástechnikai hasznosítását.
A műszer tervtanulmánya a Testnevelési Tudományos Tanács pályázatán díjat nyert, vala-
mint a műszert sikerrel mutatták be a Nemzetközi Vásáron.

Adalékok az eljövendő egyetemisták testalkatának vizsgálatához. A szerző több éven ke-
resztül folytatott eredményes kutatómunkát az egyetem felé irányuló középiskolai tanulók
antropometriai tendenciáinak feltárására és értékelésére. Témája, mint alapkutatás, jelen-
tősen hozzájárult a testnevelés-elmélet korszerűsítéséhez. Vizsgálatának eredményeit több
állami dokumentum összeállításakor felhasználták.

Aluminium vitorlás árboc- és hátszél-kürtő készítése. A kutatócsoport az import sportesz-
közök pótlására hazai alapanyagokból előállítható eszközök technológiáját dolgozta ki,
amelyek eredményeképpen számottevő devizamegtakarítás érhető el. Munkájuk eredménye-
ként a székesfehérvári Könnyű Fémmű a vitorlás árbocok kis szériában történő gyártását és
szocialista exportját megkezdte. Tervtanulmányuk az MTS tudományos pályázatán díjat nyert.

A testnevelési előképzettség vizsgálata a BME-n. A szerző több éven át folytatott gya-
korlati és kérdőíves felmérés alapján elkészítette a címben jelzett téma értékelését, amely
mint alapdokumentum, jelentősen hozzájárult a felsőoktatásban folyó testnevelés reform-
tervezetének kimunkálásához. Tanulmánya a Művelődési Minisztérium pályázatán díjat nyert.
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NYELVI INTÉZET

Szakdolgozat
Arday Lajos: A hallgatók megismerése. — Felsőoktatási Szle. 20. 1971.

16—22.
Füves Ödön: A pesti görög—román iskolák. — Magyar Pedagógia. (1—2)

1971. 134—138. — Czuczor Gergely Riadója röpíven. — Magyar Könyvszem-
le. 87. 1971. 184—185. — Die Namen der Pester Griechen. — Acta Linguis-
tica. 21. 1971. 121—128. — Eine unbekannte griechische Grabinschrift in
Vác. — Ellenika. 2.: 1971. 151—153. — L"hospice Grec pour les indigents
de Pest. — Makedonika. 10. 1971. 289—291. — Virág Benedek ismeretlen
latin ódája. — lIrodalomtörténeti Közlemények. 75. 1971. 625—626.

Kozéki Béla: A nyelvtanulásra való alkalmasság pszichológiai vizsgálatá-
ról. — Magyar Pedagógia. 1971. 55—65. — A nyelvtanulásra való alkalmas-
ság pszichológiai mérésének problémái. — Pedagógiai Szle. 21. 1971. 235—
249.

Meskó Sándor: Vizuális, audio-vizuális és audio-linguális szemléltetés a
BME Építészmérnöki Karának orosz nyelvoktatásában. —  Audio-vizuális
Közlemények.(2) 1971. 251—259.

Vörös József: A határozószó helye az angol mondatban. — Idegennyel-
vek Oktatása. (6) 1971. 180—185.

;

Előadás
Hell György: A fordítás nyelvészeti és módszertani kérdései. (MTA, Bp.

1971.) — Automatic hyphenation in Hungarian. (MTA—KTE, Debrecen, 1971.)
— Grammatik in der Übersetzung. (TU, Dresden, 1971.) — Kontrastivitát und
sprachinnere Strukturen. (TIT—FIPLV, Bp. 1971.)

Marsóy Lujza: A fordítás mint eszköz a felnőtt oktatásban. (TIT, Bp. 1971.)
— A szakszövegfordítási készség fejlesztésének egyes kérdései. (NME, Mis-
kolc, 1971.)

Tóth Mihályné: Az orosz nyelvi program összeállításának szempontjai.
FPLV, Bp. 1971.)

VÍZGAZDÁLKODÁSI FŐISKOLAI KAR, BAJA.
ALAPTÁRGYI TANSZÉK

Szakdolgozat
Babós Károly: A KERN Optikai Művek geodéziai műszerei. — Erdészeti

és Faipari Tájékoztató. (4) 1971. 121—139.
Babós Károly, Tuzson Tihamér: A Túr-folyó magyar szakaszának geodéziai

felvétele. — Vízgazdálkodás. (1) 1971. 16.

Tervezési munka
Dráva folyó Matty—Drávaszabolcs közötti szakaszának geodéziai felvétele.
Nagykunsági Főcsatorna 302., 303. és 306. építési szakaszának geodéziai felvétele.
Lánycsók—Maráza víztározó geodéziai felvétele.
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MEZŐGAZDASÁGI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANSZÉK

Tervezési munka
Kecskemét város szennyvizeinek öntözéssel való elhelyezése (kiviteli terv).
Kiskőrösi Sáhor-csatorna zárt szelvényre való átépítése (kiviteli terv).
Nagykanizsai Sörgyár szennyvizeinek mezőgazdasági elhelyezése (tanulmányterv).
Hartai Lenin TSZ sertéstelepi hígtrágya elhelyezés (kiviteli terv).
Sertéstelepi hígtrágya elhelyezés a bátyai ,, Piros Paprika" TSZ területén (kiviteli terv).
Bácsborsodi sertéstelep szennyvizeinek elhelyezése (kiviteli terv).

Zalakaros termálfürdő túlfolyóvíz elhelyezése (tanulmányterv).
Helvéciai ÁG Központi Major szennyvizének elhelyezése (tanulmányterv).

A Mátéháza-pusztai sertéstelepi trágya kiöntözéséhez hiígítóvíz biztosítása (tanulmányterv
a Bajai ÁG részére).

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK

Szakdolgozat
Faludi Gábor: Részletek a magyarországi öntözés történetéből. — Víz-

gazdálkodás. (2—3) 1971. 75-79. — Kiskörei benyomások. — Vízgazdál-
kodás. (6) 1971. 204—209.

Kubatov János—Fábián György: A kollégiumi erkölcsi-politikai nevelő-
munka hatékonyságának növelése a Vízgazdálkodási Főiskolai Kar Diák-
otthonában. (A BME rektora által díjazott pályamunka). Baja, 1971.

VÍZELLÁTÁSI ÉS CSATORNÁZÁSI TANSZÉK

Tervezési munka
Baja városi vízmű csőhálózat-fejlesztés kiviteli tervei.
GELKA bajai szerviztelep közműcsatlakozásainak kiviteli terve.

A marcali kórház részére vízlágyítási tanulmányterv.
Solti Állatifehérje Takarmányokat Előállító Vállalat vízellátásának tanulmányterve.
A. Villamossági Művek bajai Készülékgyár csatornázási hálózat rekonstrukcióinak

kiviteli terve.

KÖZPONTI KÖNYVTÁR
Tan- és szakkönyv

Héberger Károly: (Szerk.) Építőmérnöki irodalomkutatás. (Írták: Balázs Já-
nos, Rózsa Pál stb.) Egyetemi segédkönyv. Bp. Tankönyvkiadó, 1971. 396 p.
(Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára.)

Héberger Károly, Lásztity R., Pásztor E.: (Szerk.) A Budapesti Műszaki
Egyetem tájékoztatója a középiskolai ifjúság számára. (Kiadja a Budapesti
Műszaki Egyetem Oktatási Osztálya.) Bp. 1971. 92 p.

Varga J., Héberger Károly, Kozmann Gy., Kalmár I., Bezák A.: (Szerk.)
A Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karának Centenáriumi Em-
lékkönyve 1871—1971. Bp. Akad. ny. 1971. 214 p.
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Szakdolgozat
Adorján Károlyné, Szendrő Gézáné: A Budapesti Műszaki Egyetem könyv-

tári hálózatába tartozó könyvtárak 1968. és 1970. évi statisztikai adatainak
elemzése. — Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (2) 1971. 9—13.

Balázs János: Az együttműködés újabb formái egy tudományos nagy-
könyvtár állományfejlesztési munkájában. (Szinoptikus tanulmány) —
Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Évkönyvei. 2. 1971. 70—
121.

Balázs János, Héberger Károly: Beszámoló a Sussexi Egyetem és az Im-
perial College of Science and Technology központi könyvtárairól. — Mű-
szaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (2) 1971. 21—30.

Cserhalmi Gyula: A feldolgozó munka időelemzése és normatívái. — Mű-
szaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (1) 1971. 8—22. — A könyvfeldolgozás idődiag-
ramjai, átfutási ideje és tömbvázlata. — A Budapesti Műszaki Egyetem
Központi Könyvtárának Évkönyvei. 2. 1971. 134—147. — Asszociatív címrend-
szerű kérdésekre felelő gépek. — A Budapesti Műszaki Egyetem Központi
Könyvtárának Évkönyvei: 2. 1971. 217—222.

Dersi Gyuláné: A kémiai szakirodalom felhasználásának oktatása néhány
európai egyetemen. — A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárá-
nak Évkönyvei. 2. 1971. 55—69.

Fekete Ottóné, Petróczy Judit: A Villamoskari Olvasóterem és munkája.
— Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (2) 1971. 14—16.

Fónyad Ernő: Eötvös József két útja. — Magyar Hírlap. 4. (30) 1971. —

Száz éves a Műegyetem. — Magyar Hírlap. 4. (72) 1971. Melléklet 1 p.
Frey Tamásné: A Tájékoztató és Módszertani Osztály munkájának idő-

elemzése. — Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (1) 1971. 43—62.
Héberger Károly: Az informatika szerepe a szakemberképzésben. — 3.

Országos Építésügyi Értekezlet, Budapest, 1971. október 11. ÉTK, 1971.
77-93. — Adatok a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának mű-
ködéséről. — A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Év-
könyvei. 2. 1971. 5—12. — Beszámoló a Budapesti Műszaki Egyetem Központi
Könyvtárának 1970. évi tevékenységéről. — Tudományos és Műszaki Tájé-
koztatás. 18. 1971. 279—286. — Fejezetek a Felsőoktatási Szemle történe-
téből. — Felsőoktatási Szle. 20. 1971. 714—721. — Könyvtárunk épületbőví-
tési terveinek variánsai. — A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyv-
tárának Évkönyvei. 2. 1971. 197—216. — Néhány könyvtár egyes állomány-
gyarapodási adatainak összehasonlítása a III. ötéves tervben. — Műszaki
Egyetemi Könyvtáros. 8. (1) 1971. 3—7. — Programozott oktatás a felsőokta-
tásban. — Felsőoktatási Szle. 20. 1971. 445—452.

Kalocsai Ilona, Körmendy Edit, Petróczy Judit: Az MSZMP tudománypo-
litikai irányelvei néhány tudományos könyvtár évi jelentésének tükrében. —
Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (2) 1971. 1—8.

Palik Pál: Beszámoló a hálózati-módszertani munka időelemzése során
nyert tapasztalatokról. — Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (1) 1971. 23—28.

Pintér Lajosné: Reprográfiai munka a Budapesti Műszaki Egyetem Köz-
ponti Könyvtárában. — A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtá-
rának Évkönyvei. 2. 1971. 166—179.

Püsök Gyuláné: Az állomány használtságának reprezentatív vizsgálata a
Központi Könyvtár nagyolvasótermében. — Műszaki Egyetemi Könyvtáros.
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8. (2) 1971. 17—20. — Munkaidőelemzés az Olvasószolgálati Osztályon. —
Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (1) 1971. 29—34.

Rohla Mártonné: A kölcsönzőmunka és normázhatóságának vizsgálata.
— Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (1) 1971. 35—42. — Könyvtárosaink ta-
nulmányútjai 1971-ben. — Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (2) 1971. 30—

32. — Könyvtárunk olvasószolgálati statisztikáinak elemzése. 1955—1970. —
A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtárának Évkönyvei. 2. 1971.
180—196.

Timon László: A minőséggel foglalkozó magyar dokumentáció követésre
méltó példa a német nyelvterületen. — Minőség és Megbízhatóság. 5. (2)
1971. 53—56.

Tóth Imre Béláné: Katalógusrevízió. — A Budapesti Műszaki Egyetem
Központi Könyvtárának Évkönyvei. 2. 1971. 148—165.

Végh Ferenc: A tudománytörténetről népszerűen dr. Szabadváry Ferenc-
cel. (Alkotóműhelyben.) — Tudományos Magazin. 4. (1) 1971. 12—14. — Az
automatizálásról, a szabályozáselméletről és a vezérléstechnikáról dr. Csáki
Frigyes akadémikussal. — Tudományos Magazin. 4. (3) 1971. 6-9. — Arany
János dokumentum a Műszaki Egyetemen. — Könyvtáros. 21. 1971. 297—
298. — Egyetemünk hallgatóinak irodalmi és művészeti képzése és önkép-
zése a múltban és jelenben. — A Budapesti Műszaki Egyetem Központi
Könyvtárának Évkönyvei. 2. 1971. 13—54. — Kultúráról, irodalomtörténetről,
komparativizmusról Sőtér István akadémikussal. (Alkotóműhelyben.) — Tu-

dományos Magazin. 4. (2) 1971. 15—18. — Miről regélt a Regélő Pesti Divat-
lap? — Tudományos Magazin. 4. (1) 1971 2—4. — Röntgenfelvétel a magyar
nyelvjárásokról. — Tudományos Magazin. 4. (3) 1971. 2—5. — Tanulmány-
úton romániai könyvtárakban. — Műszaki Egyetemi Könyvtáros. 8. (2) 1971.
32—36. — Új évszázad küszöbén. Látogatás a Földtani Közlöny szerkesztő-
ségében. — Tudományos Magazin. 4. (3) 1971. 9—11. — ,, . . . zavaros, bölcs
és nagy volt a Duna..." Beszélgetés Bogárdi János professzorral. — Tudo-
mányos Magazin. 4. (2) 1971. 6—8.

Előadás
Dersi Gyuláné: Szakirodalmi ismeretek oktatása a Budapesti Műszaki

Egyetem vegyészmérnök hallgatóinak. (Magyar Könyvtárosok Egyesülete,
Szombathely, 1971.)





VAS-, GYÉMÁNT- ÉS ARANYOKLEVÉLLEL
KITÜNTETETT MÉRNÖKÖK 1972-BEN

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Gerelyes Andor
Grapini Aeneas
Dr. Hankó Géza
Dr. Hazay István
Horváth István
Keller József
Dr. Major Sándor
Nagy Lajos
Obernik Lajos
Puskás Jenő
Schneider Lipót
Schön Bertalan
Szakmáry Károly
Szendrey Zsigmond
Takácsy Sándor
Vágó Oszkár
Váradi József

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

Oklevél
szama

Vasoklevél

Ehrlich Mihály 3907
Fogarassy István 3997
Kálmán Károly 3920
Tamás Lajos 4187

Gyémántoklevél

Bíró Elemér 5047
Erős Imre 4799
Holvay János 5046

Aranyoklevél

Arady Béla 6584
Deutsch Imre 7183
Dr. Futaky Zoltán 7507

Vasoklevél

Haidekker Gyula 3848
Vértessy Vilmos 3969

Gyémántoklevél

Czike Gábor 5134
Enslén J. Emil 5144
Herczeg Ferenc 5106
Dr. Martiny Károly 5189
Dr. h. c. Muttnyánszky Ádám 4845
Perczel Ákos 5121

Aranyoklevél

Asztalos Károly
Baránszky-Jób Imre
Fábri (Fehrentheil) Gusztáv
Gáncs Lajos
Grünwald István
Győrbíró Jenő
Dr. Hornung Andor
Kemény Imre
Kovács János
lLedács Kiss Dezső
Lévai János

Oklevél
szama
7408
5909
7457
7522
7451
7283
7454
7306
7317
7299
6976
7162
7289
7452
7103
7404
6957

7514
7471

7282
6627
7426
7308
7483
7189
7229
7415
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Gyémántoklevél (folyt.)

Modrovich.Károly
Péch László
Pfeifer István
Dr. Pruzsinszky Gábor

Oklevél
száma
7140
6798
7310
7205

Dr. Guóthfalvy Dorner Zoltán 7311
Róth Gyula

Balajti (Fuchs) Géza
Istók Zoltán
Kápolnai József

Gyémántoklevél

Gloetzer József
Dr. Grofcsik János
Dr. Haskó Lajos
Hollub János
Dr. Plank Jenő

honosított

Aranyoklevél (folyt.)

Sasváry Zoltán
Sebők Andor
Dr. Szalay József
Szepesi Gyula
Szőke Béla
Zsömbörgi Pál

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

Aranyoklevél

7534
6743

.

7531

Őry (Oelsechlüger) Lajos
Péchy László
Szilassy Elemér

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR

5044
5024
5026
5027
5032

Aranyoklevél

Jánosfi (Jeanplong) Gábor
Dr. Tiesz Tivadar
Vavrinecz Károly

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

Gyémántoklevél

Dr. Karsa Béla
Varga Béla

5014
5132

Aranyoklevél

Teki Rezső
Vígváry László

MŰSZAKI DOKTORRÁ AVATOTTAK

ÉPÍTŐMÉRNÖKI KAR

Almási József
Almássy Bálint
Baranyai Horváth Miklós
Bánki Tibor
Bögi Károly
Buday Tibor
Dalmy Tibor
Darvas Endre
Dávid Sándorné Deli Matild

312

Oklevél
száma
1258
1056
1154
1193
1155
1192
1259
1183
1248

Dezsényi István
Domokos Miklós
Faith Mihály
Gálos Miklós
Gáspár László
Gilde László
Horváth Attila
Horváth Gyula
Imre Géza

Oklevél
száma

7130
7171
7313

1937
7334
7035

7011
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Oklevél
szama

1186
1156
1190
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1255
1194
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Oklevél
száma

Jaklics Ervin 1185 Oelberg Gusztáv
Katona Sándor 1179

,
Répay Géza

Kelemen László 1256 Scharle Péter
Kiss Barnabás 1247 Sebők Ferenc
Kolin László 1159 Sipos Sándor
Koltai József 1178 Szakasits György
Kovács Géza 1177 Tamás László
Kósa Attila 1188 Timár András
Laczkó Ágnes 1246 Tremmel Ágoston
Lőke Endre 1160 Vadász János
Major F. Tibor 1257

:

GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

Bauer Ferenc 1264 Kaszap Kálmán
Bercsey Tibor 1241 Kiss Lászlóné, Blinova Maya
Bognár Ferenc 1135 Kováts Miklós
Bódi József 1134 Melles Gyula
Cserna Tamás 1133 Perneczky László
Demény Judit 1224 Rádonyi László
Gandikota Venkata Straub János

Ramanaiah 1182 Szabadits Ödön
Gábor Gyula 1229 Szondi Egon
Gyarmathy Kálmán 1226 Thuma Antal
Hajdú István 1232 Dr. Turi Zoltánné
Harmatha András 1238 Brandt Ágnes
Hegedüs József 1263 Vojnich Pál
Hering József 1230 Vöröss Lajos
Horn Ágoston István 1271

ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

Csák Máté ; 1047 Merényi Ferenc
Dr. Dulácska Endréné 1162 Regdön György
Érdi Tamás 1269 Részegh Csaba
Máté Ferenc 1268 Sódor Alajos

VEGYÉSZMÉRNÖKI KAR

Antus Sándor 1139 Emad EI Din Abd El Latif
Bakcsy György 1218 Soliman Allam
Bakó Péter 1214 Érsek László
Biacs Péter 1140 Faragó Ferenc
Bidló Gáborné Iglóy Margit 1210 Gács István
Csonka Horvai Júlia 1141 Horváth Ernőné Sálmeci
Domsa Károly 1142 Magdolna
Doubravszky Sándor 1222 Kádár Károly

Oklevél
szama
1195
1191
1254
1253
1184
1189

"1270
1105
1161
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1137
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1237
1234
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1228

1138
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1231

1267
1266
1163
1265

1252
1143
1262
1213

1153
1216
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Kálmán Erika
Kisbényi Mária
László Györgyné Hedvig

Zsuzsa
: Leisztner László

Major József
Marton Jenő
Molnár Viktor
Nagy Gábor
Nyitrai Károly
Ordasi István
Paulik Ferenc

Álló Géza
Bognár István
Bokor Árpád
Budinszky József
Gacsádi Lóránd
Gödör Éva
Halász Edit
Hegyi Gábor
Ho Xuan Thanh

Fésüs Károly
Gámán Gábor
Harmati Sándor
dr. Keszler Gyula
Kovács Endre
Makovsky Géza

314

"Oklevél
száma

1145
1146

1250
1202
1219
1251
1147
1148
1220
1149
1223

Rohály János
Sallay Péter
Simonidesz Vilmos
Sors László
Szabó Ambrus
Szafner Alfréd
Szepesváry Iván
Tungler Antal
Varga Károly
Vermes Zoltánné Szabó

Bogár Etelka
Vöő Endre

VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

475
1200
14992

1197
1164
1176
1206
1203
1198

Horváth Sándor
Kerpán István
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A HALLGATÓK LEMORZSOLÓDÁSA 1971. OKTÓBER 15—1972. JÚNIUS 1. KÖZÖTT
KAROK ÉS TAGOZATOK SZERINT?

be . .1Épí- [/Ve-/Villa- [/Köz-

[/
3 §

Tagozat AE vész gyész mos dé. 3 íz MIND

mérnöki kar A k £

Nappali
Okleveles mérnökök

kittafadt ÖSSZES FŐ , s. 50 5 sós 6-4 54 119118 56... 1139 55 441 [23 464
kimaradt összes 94-ban .......... 4.7 6.11 19.01 LAF 60-14 755 6,0) 11,4 6,1
kimaradt , fizikat? fő . vessels sss s 10 29 5 14 26 [-18. 1102. [9 111
kimaradt , fizikai"" 94-ban ........ 3,8 5.91 3601.-$.7. 4,7j 7,4 5,7j 10,3 5,9

Műszaki tanár
KÉMAFADGÖSSZES TŐ i.sz seb ss váó — 4 — — — — 4 — 4

kimaradt összes 94-ban .......... —— 355 —]—JJ—1]— 3,5i — 3.5
kimaradt , fizikai fő 541/0366 6 6.5 — — — — — — — — —
kimaradt , fizikai"" 96-ban ........ — — —l— —— —— — — —

Üzemmérnök??
kimaradt ÖSSZES fő . . ús 06 s e s 8-éí96 — — — 1 — — 1 — 1

kimaradt összes 94-ban .......... —ll—1]— 20 —]—
/ 20 — 2.0

kimaradt JHZIKaN 16. , 0 44 é 03-34 56978 — — — — — — — — —
kimaradt , fizikai"" 94-ban ........ — ll —1]—ll—1]—1]—1]—

Esti
kimaradt ÖSSZéS 15-i 2 sú s-sssiz — [111 [20 24 — — 1155 — 1155

a beiratkozottak 94-ában ........ — 18.81 11.51 6.91 — — 128. — 12.8

Levelező
kiffldtadt ÖSSZES fŐ 2 sb ae ő óra 95514 44 65 — — [104/37 250)/38 288
a beiratkozottak 94-ában ........ 11.51 204j — — 20,1j 16.41 17.3j 24.51) 18.,0

Mérnök tanár
kimaradt összes fŐőő2.4 , s ssssíztérs-éle 4 e 11 — — e — 11 — 11
a beiratkozottak 94-ában ......... — 72] — —- — — 72] — 72

Műszaki tanár
kimaratt ÖsSZeSs fő :. ss sss. 08 3 4 66 — 7 — — — — Z — 2!

a beiratkozottak 94-ában ......... — 43 —ll—I—]— 43 — 4,3

Műszaki oktató
kKilfiahatit ÖSSZES 1Ő.

2 44 4 ő 0-éí sre érő s — 40 — — — — 40 [16 56
a beiratkozottak 94-ában ......... — 11.14 —/— — — 11,4j 16.10112,4

Gazdasági mérnök
!

kimaradt ÖSSZes fő... . sss. 2s 4 ses — 47 — 112 — [44 [103 — [103

a beiratkozottak 94-ában ......... — 190) — [132] — [15.71] 167] — 16,7

Szakmérnök?tt
kimaradt összes fő". : 47 44434 e élés 5 41] — [13 5 4 31 — 31
a beiratkozottak 94-ában ......... 152 18] — 4,9 2.7] 3,6 31] — 3.1

? A fenti lemorzsolódási arányszámok az 1971. október 15-től 1972. június 1-ig terjedő időre, valamennyi évfolyamra együt-
tesen k k. Azon hallgatók számát ják, akik évfolyamukat évismétlőként, évkihagyóként, vagy végleg el-
hagyták, illetve más egyetemre, karra, tagozatra iratkoztak. A százalékérték az összes beiratkozott hallgatóhoz, illetve az
összes , fizikai""-hoz viszonylik az egyes karon és tagozaton belül,s A MM. 110343/1969.sz. leirata alapján az 1969/70. tanévtől kezdődően 3 éves üzemmérnök képzés folyik a Vegyészmérnöki
Kar nappali tagozatán.

"Ft A szakmérnöki képzés keresztféléves oktatási rendje miatt a lemorzsolódási adatok az 1972. február 1—1972. júniusi ,közötti időszakra vonatkoznak.
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A NAPPALI TAGOZAT HALLGATÓI KÖZÜL A FIZIKAI DOLGOZÓ SZÜLŐK GYERMEKEINEK
SZÁMA ÉS ÉVFOLYAMONKÉNT AZ ÖSSZES HALLGATÓHOZ VISZONYÍTOTT ARÁNYA

(a külföldiek nélkül, 1971/72. tanév 1. félévi adat)
4 I 1. I 11. I IV. I Y.

Kar Öö.

évfolyam
ÉpítőmérnökiSZTsA] 73 50 46 47 46 262

MADAR s kő dák Á 979 673 sí ATR S $ÍÁÍ ő 0.5 2 29,4 23.1 20,4 24,0 20,4 23,6
Gépészmérnöki

SZÁLÁT ás ék úzok AS A 8 42913 118 113 85 115 97 528
MESDÉTY sg 7-5 kö 40 ALA 9 VEL kz 0 E 6/ő 087 27,3 33,6 27,4 30,8 26,6 29,1

Építészmérnöki
SZÁMDÍT ea kő lab a HK EKE 06 17 19. 19 12 13 80
MÉRDÁR TA a sa éáő 4 VÁ elől ÉS 6 4 HR 9 12.7. 14,5 16,4 10,9 13,.8 13,7

VegyészmérnökiBEAZs ARA ÁTÉ 0 VÉ 8 A 49 44 32 23 23 171eKÉT F-Í-239 21.97 22,4 17,4 20,2 22,.4
VillamosmérnökiAEe ÁÁÁ FÁN A S A 133 121 99 93

IF

102 548AE Sa AS É NE ÁSÁS 27,1 28,4 29,1 26,1 29,0 27,8
Közlekedésmérnöki

SZÁTÓDÁB sala 443 GÁ RA alsí Té 48 58 50 42 46 244
ADÁS sa 4 30 Ad 6 9 1E 4 EGÁL éa ARÁM NÉLE 26,7 39.5 37,6 37,8 33.1 34,4

Bp.-i karok összesen
SZÁMÁN ht sEÁE I AR ÁE 438 405 331 332 327 1833eg ATA SALT A LT E 26,1 28,1 26,1 26,0 25,4 26,4

Vízgazdálkodási Főiskolai Kar

SAsEZ A tt 37 30 20 — — 87
MÁG2sE AN SAS ÁRÁRA él 43,0 51.7 34,5 — — 43,1

Mind

SZÁMADÁS ál AA át 475 435 351 332 327 1920
DAP Ég söslérél st 6LFHCs fogútó EARER GÉ (60 26,9 29,0 26,5 26,0 25,4 26,8

A NŐHALLGATÓK SZÁMA ÉS ARÁNYA KARONKÉNT, TAGOZATONKÉNT?"
(1971/72. tanév 1. félévi adat)

A nők

száma I 90-a száma I 96-a száma I 90-a száma ! 90-a [száma ! 90-a
K. s a nappali az esti a levelező a tovább-

képzésben Összesen

tagozaton
!

Építőmérnöki .......... 322] 27,7]nincs képzés 75 19.,6 24111.13] 4211 24.0
Gépészmérnöki ........ 311] 16,4 68 11.5 23 7,2]149]14.221] 5511 14.3
Építészmérnöki ........ 2151.35.8 56 32,2]nincs képzés 14119.41] 2851] 33,7
Vegyészmérnöki ....... 399)48,0 170 49,1[nincs képzés 87]36.41 6561 46.3
Villamosmérnöki ....... 268] 11,6 7 8,3 37 7.2 1618.41 328] 10,6
Közlekedésmérnöki .... 49] 6.6 — — 11 4,9 22 5,8 82] 6.0

Bp.-i karok összesen . . . . . 1564

1]
20,7 301 24,9 146 10.43 [-312-] 14.5 [2323] 18.8

Vízgazdálkodási Főiskolai
Ká aszks 421] 20,8]nincs képzés 38 24,5 12]120 921 201

MInGS
3 kek S béke 1606

1!
20,7 301 24,9 184 11.5!324114.14 12415) 18.,9

" Tagozatonként az összes hallgatóhoz viszonyítva.
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A KÜLFÖLDI HALLGATÓK SZÁMA A KÜLDŐ ORSZÁG SZERINT
(1971/72. tanév 1. félévi adat)

Küldő ország
1. I u. I IV. V.

évfolyamona hallgatók száma
Ebből nő

Egyetem? (Bp.-i karok)
S AIGOPSSés szé ősBOR ts ss ák ő

E
KEOZETÁ TÓ 4 a d0í4 04.51
BUIPÁTIA So vs 650845
KGVÁGEK Ő A szd d 910507 8
ADFÁS Es lass b ks dts

( COSTAFIGÁA (s 9 évő 0 5 57675

. Csehszlovákia. .......

. Dél-Vietnam... ......
s ERVIPUDÁY 842 454 3-0ls
. EŐŐDIÁ S s sss sss ed ee 1925

. Görögország ........
5 GUYANA sed élő ő 6 53 és
5

MAdOROZÁU se 6a s 60 06AZ OTÉTF ESÉS sSZEF sss ksd s dé
KK JEMBB ST ZS Ís vé si
( JONdáta. , (ess: JUgosztávia (79 s...
. MAMDOSZSAS ,. s ed sss
EM OYE Es e bó a 600 d0-0 5

TIIRODB és sk
. Lengyelország .......KDAT75 ső ks esés fős
E IMONBÓNA 5 úré s de
s AMOSAMBÍGUS seKÖPMBEEL s ők jébg  főtú ot
CÖIMIBÉFTA 27. vás ss
MEBEU TS 4 44620 0 slat őlő ks
2 RDRAM . ast sélés érő allala FE E ET TTÉDES nívót 9 8 1-8 s lőt
, SZÖVjetünlő .........

ZO
SZHOBD I [dő s ék s 6

L
ATAPDZÁMIÓ 66.  s sz sa 6s RON S. Vietnami Demokra-
tikus Köztársaság .... w n

Fa

kldavsl

ap

Edd

Fo

É

TŐ

069

EEG

FötT

11.63

Háát

HÉPHHES1

Fa

dés

TA

TFásÉFTdocAutthor

Foszoolall

ószláv

asl

IT

Foo

11-11

ETT

old

11

woó-l

vol

0- - w b tw 0

[ll

ll
oli

ll

o-1-á1I1

111

vollllolvolal]

bka

-

-

-

-
-

v—

Ni

s

bc

S

AS

A

ele

E

Ke

ek

A

A

e

A

A

AK

Ah

A

Ka

332

FE

S1414.2

147143

35.

4.

HR

ELIT

12

1EÉ1-scsdel

dölt

]

o0

ÖSSZESEN 3. vess őő 114 166 165 SI- AI L] 588 0nr

? A Vízgazdálkodási Főiskolai Karon külföldi nem tanul.
A külföldi hallgatók aránya az összes hallgatókhoz viszonyítva: 7,894
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AZ 1971/1972. TANÉV 1. ÉS 2. FÉLÉVÉNEK VIZSGAEREDMÉNYEI A NAPPALI TAGOZATON,
A VIZSGAIDŐSZAK VÉGÉN

1. félév

e] A lövizsgázott háliz 2 Jea vinblkő E oOkötelező[Vizsga-
osztály-[köteles

;

Kar zott kö-!hallga- 499[4.50/3.99[3.50[2.99. 2501Elég:[Halasz-
tók [Kitűnő] — És mi e ké és

Vera Mány [száma 4311400 [7354 [500 [zt jezó0 fú tott

Építőmérnöki (okleveles mérnök képzés)
fizikai ... 3 061 261 — 4.2 7.4.[.23.!33.31: 171.2 5,4 2.1 5.7
egyéb ...]10444i889!0.1

0,1
4,6j14.21:19.6]30.6)17.7 5,6 4,7 29

összes ...j13 505[1150 4511271.20.35131.21 176 5,6 4.2 3,6

Gépészmérnöki"
fizikai ... 4966 491 0,4 3.7-[-11.0. V18.7132.27 [/720,.A 4,9 7.9 0,8
egyéb ...j13015j1282ij0,3 3.0)11.6 [-16.8/3131 21,1 5,5 9,8 0,8
összes ..[/17981[1773 0,3 3.2-1-11.4 [/47,3] 31.4[20? 5,4 9,3 0,8

9 A műszaki tanár szakos hallgatók vizsgaeredményei nélkül

Építészmérnöki
fizikai ... 993 82 1.2 1.27121.91728.20-20,.7 [-11.0 1,2 9;7 4,9
egyéb ... 6 243 515 — 4.5.1169 1-25.1 [/27.9[710.3 2,1 8,9 4,3
összes ....[7236 597 0,2 4.01.17.6 1-25.5 [/26,.9[10,4 2,0 9.1 4,3

Vegyészmérnöki?"
fizikai ... 1 636 158 — 1.9-"120 1.203/247-] 14.5 5,1 17,.7 3.8
egyéb ... 6 349 614 0,3 4,9 18,9 14,5[23,3 10,3 4,6 19,5 37

3,7összes.. . 7 985 772[:0,3 4.3"117,.5 [15.7 [/23.5[/113 4.7 [19.2

$ Az üzemmérnök hallgatók vizsgaeredményei nélkül

Villamosmérnöki
fizikai ... 5 638 543 — 6,4:)-13,.6-1-19.7-[ 31.3.j16.56 5.9 6,1 0,4
egyéb ...)17733j1752 1.3 6,4i/13,4/16,.8j269!16.6 7,6[10,1 0,9
összes .../23.371[2295 19 64. 13.515 17.51 27.8116.6 7,2 9.2 0,8

Közlekedésmérnöki
fizikai ... 2175 244 — 12 113 19,7132.0

[

12.3 6,6 9,4 5.7
egyéb ... 4358 490 — 3.1 1.7 41.19.3.[ 34.33 1/16.2 7.7 7,6 4,
összes. . . 6 533 734 — 2.5 9.5. 11801. 1-33.5-.1-16.2 7,4 8.2 4,6

Budapesti Karok összesen" (I—V. évfolyam)
fizikai ...)18 469]1779]0.2 490[122  20.5[30,.8!16.7 5,3 7,8 2.5
egyéb ...)58142/5542]0,5 4/1136 1128 f287-1:167 6,0 9,9 2,1

összes ...[76611[7321 0,4 4,5]13.2j18.4[29,4[16.7 5.8 9,4 2,2
:t Az üzemmérnök- és a műszaki tanár szakos hallgatók vizsgaeredményei nélkül

Gépészmérnöki (IV—V. évfolyam) műszaki tanár képzés
fizikai ... 280 35 — 11.4.1229:]28.6:/31.4 2,9 e 2,8
egyéb ... 600 75 — 2.71.360)226/240 9.3 — 2. 6,7
összes. . . 880 110 — 5.5 [-31.8-1- 24.5 [26,4 4,5 —— 1.8 5,5

A 109/1970. MM. számú utasítás alapján a Villamosmérnöki Karra jelentkező műszaki tanár szakos hallgatók oktatását a Gépészmér-
,

nöki Kar látja el

--

A
jel értelmezése a 324. oldalon található
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Fsszók A levizsgázott hallgatók átlageredménye a vizsgaköteles hallgatók százalékában 4
kötelező  Vizsga-
osztály- köteles —

Kar zott kö-[hallga: [ss] $99j450[3199[3.50!299

[/
2.501grég[Halasztünö — — — — — —VESÉT [sak] 451. [/doocAutt1$00-[/54rib200 [An§ton

Vegyészmérnöki (III. évfolyam) vegyész-üzemmérnök képzés
fizikai .: . 112 10 — 10,0)10,.0[20,0[50,0!10,0 — — —
egyéb... 440 41 — 2,4 173134.22j31.7 9,8 2,4 2,4 9,8
összes . . . 552 51 — 3,9 7.8[/31.4

/]-
35.3 9,8 20 2,0 7,8

A MM. a 110343/1969. (1969. július 26.) számú leiratában engedélyezte az 1969/70. tanévtől kezdődően a Vegyészmérnöki Kar
nappali tagozatán a kétfokozatú vegyészmérnök képzés kísérleti jellegű bevezetését. A vegyész-üzemmérnök képzés 3 év, azokleveles vegyészmérnök képzés 5 év időtartamú. A kétféle képzésrea II. évfolyam végén történik a hallgatók szétválasztása

Vízgazdálkodási Főiskolai Kar (I—1II. évfolyam)
fizikai ;... 759 86 — — 5.8. 1128 [.38.41.22.1 11,6 9.3 —
egyéb ... 998 113 — 0,9 93[e1.5 F309.1 257 ["11,5 9,8 4,4
összes . . . 1757 199 — 0,5 5.5[/1231.1.34.2.-1 24.1 11,6 9.5 2.5

2. félév
Építőmérnöki (okleveles mérnök képzés)

fizikai. ;. . 2 668 214 — 2,8 12.6115,4]33.2[20.1 3,3 7.9 4,7
egyéb... 8714 695 0,1 4,7 160 -17"18,31276i16.3 3,9 9,5 3,6
összes .../11.382 909 0,1 4,3 15.221 17.6.1-28.9.117.2 3,7 9.1 3.9

Gépészmérnöki?
fizikai.. . 4 288 473 1.3 4,0 14.8116.9 1[-30,01"203 4,0 8,1 0,6
egyéb ...)10850j1226 2,6 3.9 136 [.15.9130.68!19.5 4,1 8,8 0,8
összes .../15138j]1699 2,2 3,9. 13,9i16.2]306j19.7 4,1 8,6 0,8

" A műszaki tanár szakos hallgatók vizsgaeredményei nélkül

Építészmérnöki
fizikai .. . 886 71 — 4,2 16,9!14,1128,.2123,9 2,8 71 2,8
egyéb ... 5 410 434 — 21 14,3120,1!30,.4!14,4 2.8[13.1 2,8
összes . . . 6 296 505 — 2,4 14,6j19.2]30.1 15,8 2.8. 1:12.3 2,8

Vegyészmérnöki?
fizikai ... 1.377 132 0,8 0,8 13.686[/227131.8[/1231 3,0 9.1 6,1
egyéb... 5 260 501 0.2 8,4 16.21: 20.6.1.25,3:]120 3,8/10,0 3,5
összes.. . 6 637 633 0,4 6,8 15.6-[ 21.0 [-26.7 15120 3,6 9,8 4,1

? Az üzemmérnök hallgatók vizsgaeredményei nélkül

Villamosmérnöki
fizikai ... 4953 526]0.2 29 19.91.17.9138.41125 3,4 4,4 0,4
egyéb ...)15514]1682!1.2 5,8 18,4!16,9130,5!14.3 5,4 6,7 0,8
összes .../20467]2208 [/0.,9 5.1 18.8117.2[32,4113.9 4,9 6,1 0,7

Közlekedésmérnöki
:

fizikai ... 1 421 1971.0,5 4,1 13.2118.3..[ 33.5 9,6 6,1. 8,6 6,1
egyéb... 2 862 4121] 0.2 3,6 14,8/12,.6/33,3/16.7 8,1 8,1 2,6
összes.. . 4 283 609j0,3 3,8 143[14,4

1]
33.3!14.4 7,4 8,3 3,8

Budapesti Karok összesen" (I—V. évfolyam)
fizikai ...)15593]1613 0,6 3.2 16.0]17,6!33.7]15.9 3,8 6,9 23
egyéb ...)4861014950!1.1 4,9 16.0  17,.2]29,9i15.8 4,7 8,6 1,8
összes ...]64203]6563 1.0 4,5 16,.0

§/
17.2i30.8!/15.9 4,5 8,2 19

"Az üzemmérnök- és a műszaki tanár szakos hallgatók vizsgaeredményei nélkül
-H A jel értelmezése a 324, oldalon található
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ö. A levizsgázott hallgatók átlageredménye a vizsgaköteles hallgatók százalékában
sszes 4.

kötelező)Vizsga-
osztály- köteles

Kar zott kö- haltt kéőkő
4,99 4,50 3.99 3,50 2,99 2,50 Elég-[Halasz-

ti e ívás . más 2 Láza a [Ask ági sát LAO

1]
2815 [021

élén, [f.tott

Gépészmérnöki (IV—V. évfolyam) műszaki tanár képzés
fizikai ... 208 35 8,6 8,6 40.0[:22.8. 1.17.1 2,9 — — —
egyéb ... 468 74 4,0 9.5 32,4]14.9]39.2 — — — —
összes . . . 676 109 5.5 9.2 34,9[17,4]32.1 0,9 — — —

Vegyészmérnöki (III. évfolyam) vegyész-üzemmérnök képzés
FIZIKAI 5 93 14 — — 18.21: 545 1192 — 9,1 — —
egyéb ... 412 44 — 4,5 22.71.131.88. 1-25.0 9,1 2.3 2.3 2.3
összes . . . 505 55 o 3,6 21.8[36,5[23.6 7,3 3,6 1.8 1,8

Szövegetlásd az 1. félévi vizsgaeredményeknél

Vízgazdálkodási Főiskolai Kar (I—1II. évfolyam)
fizikai ... 570 80 — — 3,8]10.0135,0-1350 [/11.2 5,0 —
egyéb ... 763 103 — 1,0 2.9. 12.6.1-34.9:1-31.1 14,6 1,0 19
összes . . . 1333 183 — 0,5 3.3[ 11.5. 1-35.0[/32.88 [.13.1 21 1,1

-- A 153/1969. MM számúutasítás, valamint a BME Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata értelmében az átlageredmény kiszámítá-
sánál az elégtelen osztályzatot figyelmen kívül kell hagyni, ha a hallgató még a vizsgaidőszakon belül a tantárgyból eredmé-
nyes vizsgát tett, A táblázat , ,Elégtelen"" rovatában szereplő adatok azokra a hallgatókra vonatk k, akik a vizsg:

végéig nem javították ki elégtelen osztályzatukat.

Megjegyzés: Az Építőmérnöki, az Építészmérnöki, a Vegyészmérnöki Karon és a Közlekedésmérnöki Kar közlekedésmér-
nöki és építőgépészmérnöki szakán a 10. félévben nem volt kötelező vizsga.
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ÁLTALÁNOS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJBAN ÉS VALAMILYEN RENDSZERES JUTTATÁSBAN
RÉSZESÜLŐ NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK SZÁMA ÉS ARÁNYA

(1971/72. tanév 1. félévi adat)
Általános tanulmányi Szociális támogatásban Valamilyen juttatásban

Kár ösztöndíjban részesülők" részesülők összesen részesülők

száma 96-a száma 90-a száma 90-a

Építőmérnőki :... sí. s 467 51,6 478 41,1 1005 86,6
Gépészmérnöki. . . s s. sss sss 750 51,9 810 42,7 1565 82,5
Építészmérnöki ............. 308 66,7 231 38,5 496 82,7
Vegyészmérnöki ......... ves 363 59,0 299 36,0 531 64,0
Villamosmérnöki ............ 963 54,4 887 38,4 1891 81,8
Közlekedésmérnöki ......... 262 47,6 318 43,1 588 79.7

Bp.-i karok összesen ......... 3113 54,1 3023 40,1 6076
:

80,6
Vízgazdálkodási Főiskolai Kar . 47 40,5 137 67,8 198 98,0

MIRO LE, a e sss kod Ő Sas A 3160 53.9 3160 40,8 6274 81,0

(1971/72. tanév 2.félévi adat)

ÉPÍRŐMÉFBŐKI 1. 24). ss ázóvá zés s 581 50,0 469 40,4 1058 91,1
Gépészmérnöki... . s... 1021 " 56,3 798 44,0 1578 87,0
Építészmérnöki- 7. 3. sa. őz. es 404 67,6 229 38,3 540 90,3
Vegyészmérnöki ............ 501 62,0 307 38,0 728 90,1
Villamosmérnöki ............ 1222 55,1 874 39,4 1957 88.,2
Közlekedésmérnöki ......... 376 53,4 313 44,5 603 85,7

Bp.-i karok összesen ......... 4105 56,2 2990 40,9 6464 88,5
Vízgazdálkodási Főiskolai Kar . 77 421 96 52,5 176 96,2

Te, (elt

deplát Mis ENSZ (L.J HL s 4182 55,9 3086 41.2 6640 88,7

t A 141/1969. MM. számú utasítás alapján az őszi félévben a budapesti karok II—V. évfolyamú, a Vízgazdálkodási Főiskolai Kar
II—1II. évfolyamú hallgatói részesülnek általános tanulmányi ösztöndíjban. A 132699/1970. XXI. MM. számú leirat szerint a
tavaszi félévben az I. évfolyam hallgatói részére is adható ösztöndíj.
A százalékszám az egyes karok hallgatóinak létszámához viszonyított arányt mutatja a fenti értelemben.

NÉPKÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJBAN RÉSZESÜLŐ NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓK
SZÁMA ÉS ARÁNYA

(1971/72. tanév 1. és 2. félévi adat)
Építőmérnöki KaFóN 44. s seg saj 400 000 at 21 fő — 1,814
Gépészmérnöki karon... . .. sss sss sss tí íz tí tt 15 fő e 0,814
Építészmérnöki Karon ....... sees szí ítt 4fő — 0,794
Vegyészmérnöki Karon... .. sss sss sss ését tét . 14fő — 1.74
Villamosmérnöki Karon .. . . . ss sssesssszss tt 6 33 fő — 1.44
Közlekedésmérnöki Karon... ... sss ssssss sss 6 11ő —: 0.194

Bp.-i karokon összesen ... s. sss sssssétít 0.0. 98 fő s 1.296
Vízgazdálkodási Főiskolai Karon ...... s... é — fő —- —
MIDŐS ősE TE ES YA A 88 fő — 1.194

A százalékszám az összes hallgatóhoz viszonyított arányt mutatja,
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TÁRSADALMI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJAS HALLGATÓK SZÁMA ÉS ARÁNYA
A NAPPALI TAGOZATON?

(1971/72. tanév 1. félévi adat)

í.
1. évf. II. évf. III. évf. IV. évf. V. évf. Összesen

"
szám 96 szám 1 szám 9 szám 9 szám 9 szám 9

Építőmérnöki ............ 11 431 23] 9.81) 261 11.01 561 27,9 11021 44,0]218) 18,8
Gépészmérnöki .......... 121 271 141- 3971 301 9.01 49] 1281 941 25.211991-10.5
Építészmérnöki .......... 4] 29 31-37 91 :741 131-1161/ 151 1601" 4615 A7
Vegyészmérnöki ......... 1 0,5 3] 1.4 71 AZ 71: 5.01 "181 15.51- 36171 4.3
Villamosmérnöki ........ .

61] 111] 24] 47] 221 4.9] 491 12.221] 701 17.21171] 7.4
Közlekedésmérnöki ...... —1]— 11. 7471 171281 221 19.61: 501. 35.27 [100.1./13.6

Bp.-i karok összesen...... 341] 1.9] 80] 5.01/111] 7.81196] 14.51 3491 25.,6]770] 10.2
Vízgazdálkodási Főiskolai

BAL s sss SÁT —1]— 5] 8.61 161 27.16] —I—Il—I— 21] 10.4

TANI ss ké S éY E 4 VS 341] 1.8] 851 5.1 1127] 8.511961 14.51 3491] 25.,6]7911 10.2

(1971/72. tanév 2. félévi adat)

Építőmérnöki ............ 161] 6.3] 301 12.91 341 14.2] 601 29,9 11041] 45,0j2441 21,0
Gépészmérnöki .......... 22 5.4] 15] 4.41 30] 9.41 491 13.11 931 25,1 12091 11.,5
Építészmérnöki .......... 5 3,6 51-38 91. 7.31 121/10391151 16.1.1-464. 7.7
Vegyészmérnöki ......... 417 1811-" 21-11 8] 52] 81 5.81 181 15.7)] 401 5.0
Villamosmérnöki , ........ 10 20/1- 271 9.41 221. 7501: 301 712.6 [-701-17.31.179.1. 6.1
Közlekedésmérnöki ...... 5 29] 11] 7.9] 161] 11.41 221] 20.01 501 35.7 1104] 14.8

Bp.-i karok összesen... .... 62 3.71 90] 5,911191. 8.41-2011 15.,1 j-3501 25.8 1922 1-11.3

Vízgazdálkodási Főiskolai
Ká. 504 KEGY EZEK 8j11.61] 151 25.91 191 3391 —l—[—1]— 421 23,0

MI sék 70] 4.01105]) 6.7 1138] 9,.41201)] 15,1 13501] 25,818641 11,5

? A százalékszám az évfolyam (kar) összlétszámához viszonyított arányt mutatja.

KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉSBEN RÉSZESÜLŐ HALLGATÓK SZÁMA

(1971/72. tanév 1. félévi adat)
Építőmérnöki:Karoh. . ae e sss eslő év 232 fő
Gépészmérnöki Karon . ésa vs s sz és tés 8 494 fő
Építészmérnöki Karon ....... e... 158 fő
Vegyészmérnöki Kötő s4 s sé sás ő 999 146 fő
Villamosmérnöki Karon . . s... sss sss sss sé 591 fő
Közlekedésmérnöki Karon... . .. sss 193 fő

Bp.el; küFöoktön ÖSSZESSN:. s. essek best öt 1814 fő, a hallgatók 24,194-a
Vízgazdálkodási Főiskolai Karon ............ 49 fő
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KOLLÉGIUMBAN LAKÓ HALLGATÓK SZÁMA ÉS ARÁNYA
(1971/72. tanév 1. félévi adat)

1. I 1. Í um. I IV. Í V. Összesen
Kar

évfolyam szám 96.

ÉPÍRŐÉSHÖKE7a sör Evt ést 103 112 109 89 109 522 45,0
GÉPÉSZMÉrhöki s: el sales csőd őő 161 157 161 187 176 842 44,4
Építészmérnöki. . : . . s s ss esse sss sg08 44 53 57 41 35 230 38,3
Vegyészmérnöki :... ses és sg ast 72 80 55 40 38 285 34,3
MIBŐNOSYBETŐKI 757. s s szk és váz 208 233 302 186 188 1017 44,0
Közlekedésmérnöki ...... sss ss sss 63 62 74 62 54 315 42,7

Bp.-i karok ÖSSZEesen ... s. ss sss es sét 651 697 658 605 600 3211 42,6
Vízgazdálkodási Főiskolai Kar ....... 44 32 38 — — 114 56,4

MANI ss éld 9.8 s ssel ó re 4 906 006 KÁ A 695 729 696 605 600 3325 42,9

tAz egyes karok összlétszámához viszonyítva

A , Vásárhelyi Pál"" Kollégiumban lakik ..... 307 férfi hallgató
72 XI., Bartók Béla út 17. 80 nő hallgató
(Építőmérnöki Kar) 387 összesen

A ,,.Dr. Münnich Ferenc"" Kollégiumban lakik—816 férfi hallgató
Bp. XI., Irinyi József u. 9. 125 nő hallgató
(Gépészmérnöki Kar) 941 öészésen

A , Rózsa Ferenc"" Kollégiumban lakik....... 235 férfi hallgató
Bp. XI., Bercsényi u. 28. 91 nő hallgató
(Építészmérnöki Kar)6Etán

A , Martos Flóra"" Kollégiumban lakik ...... 181 férfi hallgató
Bp. XI., Stoczek u. 5—7. 178 nő hallgató
( Vegyészmérnöki Kar) 359 ödszésén

A ,.Schönherz Zoltán" Kollégiumban lakik . 937 férfi hallgató
Bp. I., Szentháromság tér 1. 97 nő hallgató
(Villamosmérnöki Kar) "4034 összesen

A , Landler Jenő" Kollégiumban lakik ....... 156 férfi hallgató
Bp. VIII., Mária u. 7. 8 nő hallgató
(Közlekedésmérnöki Kar) 464 Bssrezéni

Budapesti kollégiumokban lakik összesen ... 2632 férfi hallgató
579 nő hallgató

3211 összesen

A Vízgazdálkodási Főiskolai Kar diákotthonában lakik ...... sss ss sss sssszt 96 114 férfi hallgató
— nő hallgató
114 összesen
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A NAPPALI TAGOZATOS HALLGATÓKRA FORDÍTOTT ANYAGI ELLÁTÁS ÖSSZEGE Ft-BAN
Évi keretösszeg Ft-ban

Budapesti Karok aott Mind

Általános tanulmányi ösztöndíj . . ... s... ess 6 340 000,— 90 000,—/6430 000,—
SZÓCIRÁS USE 7296 ass öv A] aA OTA Rn tk 8 452000,—1300 000,—j8752000,—
Népköztársasági Ösztöndíj c. esve ss ett dödésees 900 000, — — 900 000, —
Társadalmi tanulmányi ösztöndíj ....... e... ssel 550 000,— — 550 000, —
Szakmai gyakorlatra ösztöndíj és útiköltség ......... 800 000, — 80 000, — 880 000,—
RERAKEÁSERÉ E es b s 50 HE dts s ZÁ ló ró de d 0 1 683 000,— 46 000,—/1 729 000,—
Étkezési hozzájárulás kollégisták részére ............ 14 600 000,—I—450 000,—/15 050 000,—
Étkezési hozzájárulás nem kollégisták részére . . . . . . . . 1 200 000,— 24 000,—/1224000,—
TARTOOLE SZ 579 4.615 5 elős sa jő E ET s lsőlk ls Ké 352 000, — 10 000,— 362 000,—

KUILUTÁNS SZÓIRÁLCATÁS S, sss só 0 5 éle ólésű 10.02 9 ALőÁéb ő 353 000, — 10 000,— 363 000, —
PÁLYASkt dőlő dő ka eslő sel KÉRY § ő 345 000, — — 345 000, —

ÖS D s ÉR VA ss LA VÉ s Al szlés kb ő 35 575 000,—11 010 000,—/36 585 000, —

A TANSZÉKEK, AZ OKTATÓK ÉS A NEM OKTATÓK ADATAI
(1972. március 15-i állapot)

Oktatási szervezeti egységek száma

ÉDÍEMÉNŐKN KO a 25 ssZ Ab 2 intézeten belül 5 tanszék és 1 osztály
intézeten kívül 11 tanszék

GÉDÉSZMÉLBÖKI KAT,s sss ős szova ő 1 intézeten belül 2 tanszék
intézeten kívül 16 tanszék

Építészmérnöki Kar ..... s. sss s esés zés 2 intézeten belül 2 tanszék és 3 osztály
: intézeten kívül 8 tanszék

Vegyészmérnöki Kar 7.144 és 000ss 13 tanszék

Villamosmérnöki Kar .... ses ses zs 2 intézeten belül 2 tanszék és 7 osztály
intézeten kívül 13 tanszék

Közlekedésmérnöki Kar ...... s sss sss 10 tanszék

Karokon kívüli oktatási szervezeti egységek:

Társadalomtudomány ....... sss szé é s 1 intézeten belül 2 osztály
2 tanszékcsoporton belül 6 tanszék, ezen belül 2 csoport

NYEÍVKINtESBt. és ss dés tos 808 440 A 1 intézeten belül 7 csoport

TESTÉN [tars ő és 9389 8 0Í6 kh 0 AAS 1 tanszék

BUdadéstemösszésél [sss ész szú S 8 0 9 98 9 intézeten belül 11 tanszék és 13 osztály
2 tanszékcsoporton belül 6 tanszék?

intézeten kívül 72 tanszék?

Vízgazdálkodási Főiskolai Kar ............ 5 tanszék

NÉ Sos sáv és 804 ha AT ú8 A 94 tanszék és 13 osztály,
ezen belül 9 csoport

? Megjegyzés: A harmadik, vagyis a Fizika Tanszékcsoport tanszékei egyidejűleg a karok keretébe tartoznak, s így az , intézeten
kívüli tanszékek"" sorában szerepelnek.
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AZ OKTATÓSZEMÉLYZET SZÁMA OKTATÁSI SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS BEOSZTÁS SZERINT
(1972. március 15-i állapot)

Kar, szervezeti egység s 5 £ £ 2 £ gljs.les 2 8 gs
831. $/1-FT 51/2181 "51.41 jő ]136]79 133

É Ő s F 2 e o l]1F X z ze
Építőmérnöki

VÖSSZEBBB . a 4 4 AK séA 21: 17331 98

1-
311—

1.
— 1187

1-
11.9.] -6 6 21991321

ebből félállású.. . . . . 2 2] 6 —]l—]— 10 —[f—1]l—]—1]—
Gépészmérnöki

GÖSHÓSÉND 7. (ör ]

23] 44j113] 86] —]—]2661] 17.31] 21 91 41 57] 21
ebből félállású.. .... — 4] 11] 11] —[— 26 —-I]— 1 —1]—

Építészmérnöki
ÖSSKESÖT IEét 9] 34] 84] 14] —]—1141] 91 —] 5 2 1105] 24

ebből félállású...... —1—]61[1—1]—1]— 6 apolt [/ovasngó [atóktsedő3Ét

Vegyészmérnöki
CSAEOVÁI S, 2 sas mék 15] 311112] 72] —]—1230] 14.9 2 6 2j181 1-13

ebből félállású ....... 3] — 9 7 —1]— 19 —1—1]—1]—1]—

Villamosmérnöki
ÉSSZNOÉL E d6 19] 4311471151] —]—]3601 23,3 13-10 2] 96] 38

ebből félállású . . . . . . — 3] 24] 32] —]— 59 1 —1]— 1-1] —

Közlekedésmérnöki
ÖTÉNÓ Ea ty s 12-12 6071 4141 — [1103 6/ fm791 4.1 68/ 26

ebből félállású .. .... 1] — 9 —1]—1]— 10 —1—1]—1]—1]—

Társadalomtudományi
Tanszékek
ÖSZME szá 111 32] 901 271 —1]—]1601 10.41] 1112] —1)941 23

ebből félállású ...... 1 31 26 5] —]— 35 —1]—1]—11—1]—

Testnevelési TanszékSIRást —1]—]l—1]1—1]1—]2 21 14i —1]—1]l—1]1—1]2
ebből félállású . . . . . . —1]—1]I—1]1—1]1—1]2 2 —1—1]—1]—1]—

Nyelvi IntézetÖMtá ség vá s [sss ST[ — 77 SJ be] e 113123
ebből félállású.. .... sémi [9 Rá [c o LT et ZTA [ák[Őkk [dá

ÖSZES ÁDÁM 110)2341 7041 3951 77/21 [15411] 100,0!12i56]13]713] 186
ebből félállású ........ F131-91f- 541: 2.1 1621.108.171 [—— 11 —1]—

Vízgazdálkodási Főiskolai
Kar, Baja

MEZBEN sss ső 6 0 ás 44 5 8 8/2741: 4 1 30 —-] — 14 13 4
ebből félállású ......[/— 1 —1]—1]1—1]— 1 om[1s FkMind ;

ÖSSZEBBB S zs sás 115 12421]71214021 78/2211571 12) 56!14 1726]1190
ebből félállású ..... a 7] 14] 91] 54] —]21 168 11 —1]11]—]—

? Ebből egy fő szakoktató 5118 kulcsszámoan.
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AZ OKTATÓK ÉS A HALLGATÓK KÖZÖTTI ARÁNY KAROK, TAGOZATOK SZERINT
AZ ALAP- ÉS SZAKTANSZÉKEKEN TANÉVENKÉNT?

1958—1972 KÖZÖTTI ÉVEKBEN
(minden év március 15-i állapot)

Építő- ] Építész-!kedés-!ÉKMÉ-n  Gépész- Vegyész] mos.!BME-n

Tanév, tagozat mérnöki Karon on mérnöki Karon össnan

egy oktatóra jutó hallgató száma

1958/59.
BÁRMIKOR VA ÉL 6.0 4,8 9,8 5.9 6,7 3.2 9,4 6,5
nappali-4-esti-4-levelező .......... 6,5 5.2 10,2 6,3 1.3 3.2 10,3 732

1959/60.
ASMOKAPEETEEÉN SU (2 2 9 5zded sát tha ó KHJh 525 599€ 6,7 4,8 10,6 6,2 7.5 2,9 9,4 6,8
nappali-4-esti-4-levelező .......... 7,3 9.2 11,0 6,8 8,3 3,6 10,3 7,6

1960/61.
PANNON A s 4 zés sk RÍ 8-B/Á Vb A 0 ró 6 7,4 4,8 10,5 6,6 8,0 2,9 10,2 7.2
nappali-4-esti-4-levelező .......... 8,3 5.9 11.,6 7,4 9,4 3,8 11.7 8,5

1961/62."
MEDBONT A. s over öaye sos sásösvásá köte . 1. gya 8,6 3.3 10,5 77
náppali-4-esti-4-levelező .......... ks Ke ís 8,8 10,4 4,2 12.3 9.2

1962/63."
:

NEDBONS2 s és vád oz ékes kő ő7Ééő 48 ús en 164 7,6 8,9 3.5 [103 7.9
nappali-4-esti-4-levelező .......... 1.7 s 5. 0€ 8,8 11,1 4,5 12,4 9.7

1963/64."
;EAET TA 555 old 7.2 9,1 3,8 9.9 8,0

nappali-4-esti-4-levelező .......... álsia FV év 9,4 12,.0 4,8 124.6-1-:10.3

1964/65."AE od E A E TS 88 ÉR ÁS et e 28 7,6 8,6 3,6 9.2 7,5
nappali-4-esti-4-levelező .......... fe z2 $5.6 9,1 11.7 4,7 12,1j10.0

1965/66.!TT] s 23 7514 79 8,1 3.7 8,5 7,1

nappali-4-esti-4-levelező .......... vet És sét 9,3 10,9 4,8 11.1 9,4

1966/67."
FENE ksd slő ő és ska s 5 4 5Á 08 eg c 413. 6,5 8,2 3,4 8,5 7,0
nappali-4-esti-4-levelező .......... 3 lg kéz 344 7,4 10,7 443 10,8 9,0

1967/68.
NGDDON 29 év 9-9 8 0í6-0-e sőn 6.6 ató és 6,5 4,5 8,7 — 7,6 3,4 Át 6,4
nappali4-esti-4-levelező .......... 7,3 5,3 9.9 — 97.11. 4.2 9.5.1.4.8

1968/69.
MODINBH [s 746 40-56 0 480004 4204 6,5 4,1 7,0 — 7,0 3.2 72 6,0
nappali-4-esti 4-evelező .......... 7,1 4,9 8,0 — 8.7]40 85[274

1969/70.
MGO sES 4 4 Ke ksy 6 6067 6,6 4,3 7.3 — 71 3,4 7.1 6,0
nappali-4-esti-4-levelező .......... 7.2 4,9 8,1 — 8,5 4,1 8,1 7,0

1970/71.2
NÖODDAN: 4135 41816 0 44 Edto 840014 3 am 4.5. 5 6,3 4,2 7,4 — 7.2 3,4 6,7 5.7
nappali-4-esti-4-levelező .......... 6,8 4,6 8,0 — 8,4 4,0 7,3 6,6

1917/722
MNOBDON ds 60/8985 40 5.8-4 8 $G 6 0474 8 6,2 4,3 7.2 e— Él 3,6 6,7 5.9
nappali -4-esti-4-levelező .......... 6,6 4,8 7.7 — 8,1 4,2 7,1 6,5

t Lektorá k, Nyelvi inté és társadal dományi (gazdasági) tanszékek nélkül. Félállású oktatók átszámítva egész
állásra (2 féle1 ix állás). A 137/1962. sz. MM. rendelet szerint 2,5 esti, illetve 5 levelező hallgató—1 nappali hallgatóval.

1 Az 1961/62. tanévtől az 1966/67. tanévig az Építőipari és Közlek ki Egyetem alap , illetve szak ékei közül
féooeztés sygyzkalti más- és más) a Központi Tanszékekhez tartozott, ezért a kari ók nem alkal k követk
evoni ra.

2? A Vízgazdálkodási Főiskolai Kar adatai nélkü!.
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AZ OKTATÓSZEMÉLYZET TUDOMÁNYOS FOKOZAT SZERINTI MEGOSZLÁSA SZERVEZETI
EGYSÉGENKÉNT

(1972. március 15-i állapot)

MTA MTA Tudományok ; Kossuth-
K Tudományok : E :kin ulörtés d zdlkrsrs1

ggls,[/Author]] [/Őáá

ÉpítőmérnökiaaA EFA 2 6 7. Adás 4
DOCENS Md da 44 600 lél 9 35 ATA — — — 28 1 só
AdJUPKÜS 6. zsák ska 68 — — — 11 26 —
ITANárségéd . . Zovsze s kdhérass — — — s 1 2
ÖSSZESÖN [70.54 dt kzt és 2 4 6 46 28 4

Gépészmérnöki
Ahásss 2 3 5 12 — 4
DOCENS st ád dőlő s edés tó — — 1 27 7 1

Adjunktüs , 4 2. 669 4605 — — s 3 36 Tó
MANÁLSOBÓÓ!, . s s áss tödk eső ák 48 s — — — 1 —

ÖSSZESET ás et 2 3 6 42 44 5

Építészmérnöki
MABBE 11 A Ek allo kstts

1 — 2 4 2 2LEd Alá Ek — — 1 5 8
JAGJUAKTUS 45 2 dís ss bes szó kéj — — — 1 13
ITANhárségbd sas 0 94005 — — — 1 Le

ÖSSZESBB asd os es végén 96 1 — 3 10 24 2

Vegyészmérnöki
MARAD Sd ák s SZÓDÁS 1 4 5 5 És 3
DOCAAUTHr] 0 s vetését — — 2 26 3 1

ATdjunktus ... ss... sv — — zi 13 66 lén
Manársbgédi ss és ess sév és sk — — — 17 —

ÖSSZESEN [Ő ZS ess ó
1 4 7 44 86 4

Villamosmérnökiae ÉLŐ JÓL 1 5 6 A E 4
PIOCBAS ká z s stl — — 1 28 7 —

AdjuhktUS : s. vm és selő ét va — — 8 33 —
ilanárségéd. :. lösz sets vő — — — 1 2 —

SSZESA 55 ssás 1 5 7 44 42 4

KözlekedésmérnökiAA — e 4 8 — 1

gát. fen ÖN So AS ESZ A — — — 12 3 —
FAGIN KIS 225 234058 ka, 478 A — — — 2 25 —
TTADÁLSOZÓG tl. ss stk s út — — — — 1 —

ÖSSZESBÉ 223 : ússza s bb ős — És 4 22 29 1
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MTA MTA Tudományok ű Kossuth-Tudományok : Egyet ;

Kar, beosztás és e m doki szál dala doktor. etti
Társadalomtudományi Tanszékek

MABÁP Óó A ÁE Tk 68 — — 5 6 — 1

ka5 A szk sző 46 — — — 22 4 zése

AUÁKÉBUS 5. úlofó s 3 453887 9-6 450 — — — 9 39 1

MT ARÁLSÉRŐ [os ss és — — — — 1 e
ÖSZESBŐ

FT s élo éa tesen s 4-6 —— — 5 37 44 2

Testnevelési Tanszék
Testnevelő tanár........... — — — — 1 —

Nyelvi Intézet
NYElVtalláb s 9 és elével sz8 486 — — — — 19 —

Összesen
Tánár is... TÉS ÁGY Sb Ek 7 16 33 49 2 19

ÁPDJOCSRS o s 16z6 s 6 áss átok ő s 3 — — 5 148 33 -i

Adjunktúsi [ves ss 09 £ éra 45 — — — 47 238 1

ITANÁFSERZÓM dás és b — — e 1 24 —
Testnevelő tanár........... — — — — 1 —
NYElVEa ált) , 294780 5-4 65-44 i

— — — — 19 —

GSZÉBO TT skls és 7 16 38 245 317 22

Vízgazdálkodási Főiskolai Kar
TEzsé ES ÁÁ 8.5 A 1 — — — — 2 —
DEC A els dés És — — 2 — 2 —
NYEJVtáltál s . vesésle öt s s s 4. — — — — 1 —

ÖSSZESEN LE e le sárekés 44 — as — — 5 es

MIRO s ts elétséaj er átó kA7kt9 ALA kzazóra a € Z 16 38 245 322 22

ÉEBBBERB Zs téstots s 6 6áta — — 1 15 54 —

22 Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve 337



NEM OKTATÓ ALKALMAZOTTAK SZÁMA
(1972. március 15-i állapot)

FE

YAPEY

OPESSERB(47-!/

Technikai, ad-
minisztratív, Kutatók száma Összes

: egyéb, kisegítő- (vezetők, fő- nem oktató
Szervezeti egység és kutatási se- és segédmunka- alkalmazott

gédszemélyzet társak) száma
száma

Egyetemi költségvetés 01. rovatából
Pitőmérnőki KÁrcs pia ag$ 501628 44299 3-5 548 o ő 6 lájús, e 6 131 1 132
Építőmérnöki Kar Számítástechnikai Csoport... . 6 2 8

ÉSÉHÉSZMÉLHÖkt Rafa s s söt b dleje si8ls és bj 4.77 8 229 2 231

Gépészmérnöki Kar Számítástechnikai Csoport .. 3 3 6
ÉGÍtéSZBérASki Matt 2 pe eltérőek slálésk atát a (a 4-7 67 — 67
Vegyészmérhokt Katois 291563 s 46dí0060 43.9 2.50.s 258 16 274
VHAMTOSMÁCASKURE. : ass szelő ds kk 95008 768 207 9 216

Villamosmérnöki Kar Számítástechnikai Csoport. 8 5 13
Közlekedésmérnöki Kar . s. s. sír s szeszt sss. 4 86 5 91

Közlekedésmérnöki Kar Számítástechnikai Csoport 3 A 5
Karokon kívüli szervezeti egységek:

Társadálotrtttldomány 210. éw szélsrszsíé 04 6.659 45865 43 3
, 46

TT ESEEVElŐS ss sé hél a 60 978 3 8l1 68 ocdlásan A 50/(55 k 11 — 11

TNYEÍÁSTEGBE , 1 94 dzs szó dd Tk kó É16 AZER 4 s A, 9 — 2.

Gazdasági FŐIGaZgatóSá. its. ssu4 60.50 s vő 628 — 628

TT

IKÖKDONTI ESZEÁTÁS [13a és AKSZ ÉR 65 118 — : 118
ATOM ÉSÉT. 2 a 64b s ol zéé d s Vb a ds 5 YE 2 26 12 38

KOHÉSTUMNOK TS 6 áá kés 428 4 s sss ő 6 5- ŐR ÉR 161 — 161

IGSSHOEL KÖNYVÉRE 2 2 za kaka só lás K őA Z 6 55 90 — 90
TOVÁBOKÉDZÓ IRtŐZEL :.. asse áss ék é k es kés 12 — 19

BOs ka ss szállta e ER TŐ szót lőbn köz 9 — 9
FIASKOZIGELNÖR . eval 4 3 00004 0285 SEK ÉRÉS A 4910 hó 9 — 9

01. FOVat OSSZESET 2. dés s s 8 Ej 66154 4 8.6 ÍZ ÁGA 4 1ő 2121 60 2181

, Egyéb bérek"" (szerződéses alkalmazottak)
FÉSZTOPÍSÍKOZÁSDAN 4 als s sz E s S ASK Et 131 —— 131
IRENÉRTOSÍATKOZÁSDAN (75 2 ező s 5 éa 06 a 8 jTK SL Ő8780 al Á6-9 a 18 — 18

kollégiumi nevelőtanár ....... sss sss sz z tt... 38 — 38
MTAstátuszonTDBs sk tk S SY Ő s Ek 148 112 260

FÉSZTORIAÍKOZÁSDAN . . 25. és ísbe s Es d rák stk oéTÚ ÁE ő 63 33 96
Tanszéki kutatásokból fizetve

MM alapból
TOGATBÁY AA 9 s s SPELL A ÁGYAS sk és f6 A 8 25 12 37

FÁSZÍGEÍRÍKOZÁSDAN : . , se ss ss ly é só só a 19 8 .a EY ő 53 22 75
KK alapbólA 86 58 144
FÉSZTOSÍATKOZÁSDAM, 4 s aa l67n 545 4044 98 SZE S ZATAÁSZA 028 lő A 39 6 45
Mellé kföglálkozásbani. 7. s és és 934640 004 $424v 45 9 15 24

OMFB alapból létesített ácsi kísérleti üzem (Vegyészmérnöki Kar) önellátóvá fejlődött

Msss st ATA OS S e Alá TK 2731 318 3049

Vízgazdálkodási Főiskolai Kar költségvetés 01. rovatából 57 — 57
FÉJZIGEHUKOZSSDÁR : s s as sét d sza ájlőke s kb. 8.8 SS 8 8 — 8
KK alapból
TÖBIKDBÉA s Já E ZAK ŐLÍ S FA A ELSE KÉT ÁK 2 — 2NT SZE KELEL 2798 318 3116
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Akantisz Zsuzsanna
Antal Edit
Ádler György
Ányos Nóra Ildikó
Árva-Tóth Mihály
Bakocs Ilona
Baksay Zoltán
Baranyay Zsófia
Bartucz Edit
Bán Margit Katalin
Bárczay Mária
Básti Ildikó
Beczkay Jenő
Berényi László
Berg Tamás
Bíró Imre
Bognár Sándor
Bonyhádi Ferenc
Boronkay Gábor
Boros István
Both Ferenc
Botond György
Bódi Erzsébet
Bögös Mária
Bölcsvölgyi Ferenc
Braxatoris Franciska
Brém László
Bukszár János
Bulkai Lajos
Cholnoky Péter
Csaba Tamás
Császár István
Csepregi Szabolcs
Cserháti Zsuzsanna
Csermely András
Csontos Mihály
Czifra Imre
Dankó Tibor
Dattler Sándor
Dákay László
Dávid Noémi
Dobrai Béla
Dobray Zsuzsanna
Doromby Géza
Dömötör Sándor
Eiben Endre
Encsev Vladimir
Eingert Miklós
Erdős Éva
Ernyes József
Faragó Zsolt
Faragó Zsuzsanna
Farkas György
Farkas István
Fazekas Margit
Fazekas Anna

OKLEVELET SZERZETT HALLGATÓK

Építőmérnöki Kar

Oklevél
száma

119/1971
78/1971
11/1971
17/1971
6/1971
3/1971

204/1971
264/1971
291/1971
72/19971
267/1971

50/1971
171/1971

268/1971
79/1971

289/1971
120/1971
94/1971

121/1971
216/1971
225/1971

49/1971
255/1971
238/1971

71/1971
146/1971
273/1971

4/1971
212/1971

10/1971
68/1971

105/1971
110/1971

5/1971
300/1971
73/1971

237/1971
91/1971

122/1971
150/1971
151/1971
226/1971
164/1971
228/1971
251/1971
152/1971
218/1971
67/1971
69/1971

299/1971
92/1971

172/1971
12/1971
98/1971

153/1971
48/1971

Ferenczy István Jenő
Fi István
Fleischer Tamás
Fodor József
Forgó Ferenc
Forián Szabó Péter
Foszler Ibolya
Földvári Ágnes
Futaki Károly
Futó Mária
Gál Mária
Gálócsy Elek
Gáspár Éva
Gáspár János
Gáspár János
Gilyén Elemér
Gosztola István
Göblyös Magdolna
Gönczy Katalin
Grósz Ágnes
Guzmics Gyula
György Pál
Gyüre Mária
Halápi Éva
Harsányi Árpád
Hatlaczky Ferencné Takács

Orsolya
Heckenast Péter
Helle László
Hendrich Ádám
Hertelendy Lajos
Herzog Ferenc
Héjjas Pál
Hidvégi Gábor
Hilovszki Mária Éva
Holub Béla
Hopka János
Horányi Károly
Horinka Ilona
Horinka Erzsébet
Horkai András
Horovitz Eszter
Horváth Gábor
Horváth György
Horváth József
Horváth Lajos
Horváth Ottó
Horváth Sarolta
Imre András
Jancsecz Sándor
Janek Edit
Jankó László
Janovszky Katalin
Jungi Mária
Kabafi Adrienne
Kajcsa Zsuzsanna

Oklevél
száma

74/1971
7/1971

239/1971
227/1971
302/1971
154/1971
138/1971

16/1971
47/1971

173/1971
2/1971

252/1971
1/1971

75/1971
75/1971

230/1971
70 1971
18/1971

155/1971
22/1971
21/1971

139/1971
19/1971

111/1971
205/1971

250/1971
184/1971
277/1971
156/1971
266/1971
185/1971
133/1971
285/1971

52/1971
298/1971
249/1971
287/1971
269/1971
231/1971
186/1971
187/1971

51/1971
240/1971

25/1971
84/1971
76/1971
80/1971
77/1971

241/1971
169/1971
232/1971
85/1971

213/1971
66/1971
86/1971
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Kalauz Ferenc
Kalina Ernő
Kardos Ágnes
Karoliny Márton
Kaslik József Gábor
Kaszás Katalin
Kákonyi József
Káldi Judit
Kántor Gabriella
Kecskés József
Keczeli Mészáros Éva
Kelencz László
Kenéz Andrea
Kereszti Klára
Kertész Judit
Kijácz Gábor
Király Margit
Kismarty-Lechner Odön

Kiss Györgyi Magdolna
Kocsis József
Kocsis Julianna
Kondor Mária
Konkoly Imre
Konyáry Zsófia
Koósz József
Kopp Eszter
Koppány Attila
Korda Mária
Korda Péter
Kovács Anna Mária
Kovács Anikó
Kovács Árpád
Kovács Iván
Kovács Katalin
Kovács Mihály
Kovács Tibor
Kováts János
Körber Katalin
Kratancsik Béla
Krudy Csaba Károly
Kunos Miklós József
Kuti László
Kürtös József
Lambrou Andreas
Lányi Péter Pál
László Imre
Lázár Éva
Lengyel Miklós
Leveleki László
lLiska András
Lovas Antal
Lőrincz András
Lőrincz Dénes
Lőrincz Ferenc
Lőrincz György
Lukács Ernő József
Lukács József
Magyar Dóra
Makra Magdolna
Maróti Anikó
Mák Károly
Márkus Béla Dezső
Meggyesi Ferenc

340

174/1971
107/1971
102/1971
229/1971
297/1971
271/1971
157/1971

53/1971
280/1971
112/1971
254/1971
175/1971
270/1971

29/1971
191/1971
135/1971
192/1971
274/1971
219/1971

26/1971
54/1971

265/1971
123/1971
248/1971
220/1971

27/1971
242/1971

90/1971
28/1971

158/1971
142/1971
63/1971
55/1971

124/1971
30/1971

145/1971
206/1971
148/1971
165/1971
113/1971

32/1971
31/1971
188/1971
233/1971
259/1971
144/1971
101/1971
263/1971

62/1971
193/1971
170/1971
65/1971

272/1971
290/1971
194/1971
176/1971
149/1971
207/1971
221/1971
140/1971
222/1971

15/1971
114/1971

Meisel Mária
Mészáros Erzsébet
Mészáros Ilona
Mészáros Teréz
Mézes László
Molnár Erika
Molnár Erzsébet
Montag György
Mónus Tünde Sára
Nagy Árpád
Nagy Ildikó
Nagy István
Nagy Lajos
Nagy Margit Katalin
Nagy Márta
Nagy Zoltán
Németi Miklós
Németh.Éva
Németh Tamás Lajos
Németh Zoltán
Németh Zsuzsanna
Dr. Nyúl Istvánné Farkas Éva
Orbán István
Ódor Péter
Palicz György
Papp Melinda
Papp Melinda
Pákozdy Jenő
Pálfi Zsolt
Pálházi János
Pánczél Attila
Pentelényi Péter
Perneczky Judit
Pethes Emőke
Péter László
Pfenninberger Zsuzsánna
Pilis György
Plachy Sándor
Polnauer Márta
Prajczer Antal
Princzinger László
Pusztay Katalin
Guaiser István
Rabnecz Mária
Rakovszky István
Rákos Attila
Rencz Ákos
Rozsnyói Magdolna Beáta
Rupo Györgyi
Salamin Zsuzsanna
Sáhy Zoltán
Sándor Zoltán
Schlick András
Schreier Katalin
Sere Éva
Seres Sándor
Simon Csaba
Simon István
Sipos Ferenc
Somkuti Ágoston
Staffer Raimund Rudolf
Suda Adrien
Sümegi Ferenc

100/1971
34/1971

292/1971
278/1971

64/1971
33/1971
57/1971

168/1971
81/1971

195/1971
209/1971

58/1971
115/1971

283/1971
56/1971

234/1971
159/1971
99/1971

243/1971
125/1971

282/1971
35/1971

108/1971
197/1971
197/1971

281/1971
281/1971

37/1971
253/1971
293/1971
177/1971

215/1971
286/1971
103/1971
134/1971

276/1971
38/1971

294/1971
82/1971
36/1971

126/1971
59/1971

160/1971
246/1971
116/1971

39/1971
20/1971

260/1971
178/1971
109/1971

87/1971
147/1971

83/1971
258/1971
261/1971
161/1971

97/1971
235/1971

40/1971
104/1971

9/1971
60/1971
93/1971



Svetics Katalin
Szobó Gyula
Szabó József
Szabó László
Szabó Tivadar
Szalatkay István
Szathmáry Ferenc
Száraz István
Szederjey Erzsébet
Szelényi Endre
Szemző Ilona
Szendrei Gábor
Szentirmai György
Szentiványi Béla
Szent-Iványi Edit
Szentpáli Ágnes
Szepes András
Szepesszentgyörgyi Erzsébet
Szepesváry Jenő
Szigyártó Lajos
Szilágyi Mihály
Szipli Róbert
Szirbek Róbert
Szívós Mihály
Szücs Sándor
Takács Károly
Tamás Éva
Telekes György
Thoma Mária
Thuróczy Enikő
Tilesch György .

Tokaji Nagy Bálint
Tóth Mária
Török Katalin

Abonyi László Péter
Abonyi Sándor Zsigmond
Albert József
Amberg József János
Angyal Béla Vilmos
Arnus István
Antos Rezső
Artner László Sándor
Atlasz Veronika
Ács János
Ács Sándor
Baán Dénes
Baboth Péter
Bagaméry Bertalan
Balogh András
Balog Péter Károly
Balogh Erika
Balogh László
Baranyai László
Barbaró Gyula
Barna Gábor
Barnabás Gábor
Bartha Ferenc
Bartha Pál

14/1971
106/1971
301/1971
288/1971
118/1971
244/1971
284/1971
179/1971
95/1971
43/1971
61/1971

236/1971
136/1971
198/1971

24/1971
247/1971

13/1971
275/1971
42/1971

180/1971
127/1971
41/1971

128/1971
23/1971

199/1971
44/1971
96/1971

200/1971
137/1971
181/1971
45/1971

201/1971
217/1971

89/1971

Gépészmérnöki

25/1971
94/1971

233/1971
340/1971
293/1971
524/1971
366/1971
422/1971
184/1971
273/1971
304/1971
103/1971
223/1971
148/1971
45/1971

295/1971
428/1971
360/1971
371/1971
238/1971

52/1971
499/1971
50/1971

134/1971

Totth Elemér
Tóth György
Tóth Klára
Tóth Imre
Ungi Lajos
Urbán László
Varga Béla
Varga Dániel
Varga Sándor
Vas Pál
Vass Ágnes
Vándor András
Váry Ottó
Veliczky Katalin
Veszelovszky Viktória
Veszely Béla
Vető László
Dr. Végh Lászlóné Simon

Ágnes
Vér János
Vild Annamária
Virág József
Wettstein János
Wimmer József
Wollner Ernő
Zajtai Edit
Zalka Károly
Zathureczky Veronika
Zeke János
Zöldréti Ilona
Zsargó Gyula
Zsidákovits. József
Zsila László
Zsömböly Sándor

Kar

Bathó Lajos
Bauer János István
Bádonyi Győző László
Bónfalvi József
Bánóczy János
Bányai Miklós
Bányász István
Bárány Lászió
Bárdi Jáncs
Bártfai Barnabás Miklór
Beck Mihály József
Bednacsics István
Bedő Levente Ferenc
Bedő Zsolt Imre
Belákovics György
Beliczai Lajos
Bellágh Zsuzsanna
Berta Imre László
Bertényi Mária
Bertók József János
Bodori Judit
Bogár Attila
Bognár István
Bokory István József

.

130/1971
117/1971
208/1971
129/1971
131/1971
223/1971
141/1971
190/1971
167/1971
166/1971
279/1971
210/1971
162/1971
224/1971
256/1971
295/1971
296/1971

46/1971
211/1971
257/1971
163/1971
88/1971

214/1971
183/1971
143/1971
202/1971
262/1971

8/1971
189/1971
132/1971
182/1971
245/1971
203/1971

33/1971
442/1971
144/1971
386/1971

64/1971
157/1971
454/1971
122/1971
403/1971
345/1971
383/1971
286/1971
512/1971

37/1971
249/1971
62/1971

519/1971
251/1971
75/1971

313/1971
370/1971
378/1971
286/1971
247/1971
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Bor Ferenc
Boronkay József
Boros István
Borovszky János
Bors László
Borza György
Bócz Endre
Bóta Tibor
Böszörményi László
Braun Tamás
Brányik Lajos Tibor
Bundik !.ászló
Buri István
Csapó Ferenc
Csányi-Vékes István
Csányi-Vékes László
Csemniczky László
Csepi Lajos Vilmos
Cserna Márta
Cserneky Kornél
Csető Lajos
Csikós Bálint
Csonka Edit
Csorba István
Csóka Antónia
Csóri Emil János
Csupák Márta
Czégény Ákos
Czinger István
Deák János
Derecskei Sándor Rezső
Dezső Erzsébet
Djunhar Bjámbászuren
Dobrovics Imre
Dömök István
Dusa Zoltán
Egri Péter
Emesz Ferenc
Ender István
Erdős Árpád Géza
Erdős János
Erős János
Erőss István
Esztergályos Éva
Faházi János
Faragó Márton
Farkas Tibor
Fazekas Gábor
Fazekas Mária
Fehér Imre
Fehér István János
Fenyvesi János Péter
Fieder János
Fok Attila
Follner Éva
Fórizs Sándor
Fraknói Béla
Frank Róza
Fuchs István
Fülöp Gyula
Füredi András
Füstös Péter
Gaál Endre

342

111/1971
489/1971
181/1971
469/1971
272/1971

87/1971
505/1971
156/1971
96/1971

393/1971
213/1971
277/1971
217/1971
192/1971
301/1971
379/1971
200/1971
153/1971

3/1971
467/1971
363/1971
283/1971

82/1971
71/1971

216/1971
375/1971
102/1971
415/1971
397/1971
395/1971
338/1971
124/1971
525/1971
135/1971
296/1971
502/1971
262/1971

19/1971
208/1971
109/1971
141/1971
159/1971
161/1971
63/1971

309/1971
434/1971
215/1971
391/1971
438/1971
325/1971

56/1971
113/1971
230/1971

11/1971
344/1971
131/1971
472/1971
204/1971
27/1971

515/1971
317/1971
433/1971
380/1971

Gaál Ferenc
Gaál Tibor
Galambos Attila
Galina Béla
Garamszegi Gábci
Garancsy Gyula
Gács András
Gádor István
Gál András
Gálos László Viktor
Gáspár Julianna
George Nabil lbri
Gergő Ferenc István
Gondi Sándor
Görög Lászlóé
Gyarmati Mihály
Gyenes György László
Hahner György István
Hajós Sándor György
Hajzuk József
Halgas Károly Istvérn
Halmay Lóránd
Hanczár Zsolt
Hankó Sándor István
Harangozó József
Harti Goabrielia
Hasszán Ágnes Judit
Hatala István
Hatvani Zsuzsanna
Hámori Péter
Hegedüs Csaba
Hegedüs József Pál
Hegedüs Rózsa
Heilig Zoltán
Hernád János Péter
Hernádi András
Hernádi József
Hidas András
Hillier András
Holler Emőke
Holles Péter
Holló Béla
Homor Mária Ilona
Horváth Ferenc Jenő
Horváth András László
Horváth János Zsolt
Horváth Katalin
Horváth Laios
Horváth Lajos
Horváth László
Horváth László
Horváth László József
Horváth László Sándor
Horváth Péter
Huber Imre János
Husza Béla
Huszti Miklós
Ignácz Csaba
lési Zoltán
Illyés Endre
Imre Géza
Irlinger Gábor
Ispár András

35/1971
97/1971

259/1971
265/1971
394/1971
443/1971
170/1971
425/1971
133/1971

491/1971
471/1971
439/1971
377/1971
228/1971
168/1971

418/1971
441/1971
481/1971
261/1971
359/1971

42/1971
315/1971
219/1971
195/1971
474/1971
194/1971
152/1971
147/1971
405/1971
114/1971

310/1971
480/1971

4/1971
231/1971
424/1971
376/1971

446/1971
175/1971

410/1971
308/1971

13/1971
346/1971
185/1971

280/1971
59/1971

522/1971
349/1971
335/1971

95/1971
9/1971

497/1971
177/1971
220/1971
149/1971

235/1971
517/1971
171/1971

292/1971
169/1971

468/1971
106/1971
282/1971



Ivánka István András
Izsányi József
Jakab Gábor
Jakab Zsuzsanna
Jancsó Erzsébet
Jankura András Aladár
Janni Miklós
Jáky Géza József
Jókuthy Kálmán
Jós Lajos Ferenc
Dr. Jug László
lunek Mária
Kalocsai József Csaba
Kalotai András
Kancsár Magdolna
Kanosik Ilona
Kanzler Sándor
Kapelner Ferenc Pál
Karácsony Erzsébet Gabriella
Karácsony Mária
Karácsonyi István
Kassai Ferenc
Kasza Gábor
Kaszaky László
Katona Katalin Mária
Katona László
Kádár Béla
Kádár Kenese György
Kárpáti Béla
Kárpáti Ferenc
Kárpáti Tibor
Kelecsényi Lajos
Kelemen Béla
Kelényi Ferenc
Kellermayer György
Kemenyiczki Tibor
Kertész Lajos
Kese Tamás
Keszei József Attila
Keuler Éva
Keve László
Késmárki Mátyás
Kincses Magdolna
Király Ida Etelka
Király László
Kiss Erzsébet
Kiss Ferenc
Kiss Gyula
Kiss István
Kiss. Károly
Kiss László Ferenc
Kiss László Lajos
Klem János
Knuth Judit
Kocsis Attila
Kocsis Ferenc
Kocsis László
Kolostori Jolán
Koltai Ferenc
Koltai Gábor
Koltai Péter
Koltai Tamás
Konkoly Antal

498/1971
496/1971
241/1971
270/1971
196/1971
116/1971

129/1971
411/1971
203/1971
457/1971
252/1971
330/1971
459/1971

12/1971
408/1971
275/1971
125/1971

367/1971
16/1971

449/1971
305/1971
369/1971 :

214/1971
10/1971

414/1971
84/1971
98/1971

353/1971
197/1971
66/1971
74/1971

508/1971
263/1971
154/1971
352/1971
250/1971
440/1971

47/1971
448/1971
479/1971
279/1971
501/1971
264/1971
258/1971
300/1971

7/1971
299/1971
401/1971
278/1971
417/1971
495/1971
190/1971
341/1971
413/1971
316/1971
329/1971
128/1971
447/1971
382/1971
426/1971

54/1971
17/1971

342/1971

Komka László Gyula
Komlóssy József Károly
Korcsog József György
Korom József
Kotász Gyula Ferenc
Kovács Buna József
Kovács Endre
Kovács István
Kovács Mihály János
Kovács Sándor
Kovácsics János
Koza György
Kőrös Csaba
Kővári Attila
Kövesd Péter
Kövér Gábor
Krammer József
Krehnyay Éva
Kristóf Péter
Kuszler István
Künszler Béla
Kürti Gergely Attila
Kvasznicska Lajos Ádám
Lackó Gábor
Laczonyi László
Laczó József
Lajos József
Lajtai Ildikó
Lakatos Gábor Sándor
Lábodi Mária
László Ferenc
László György
László Miklós
László Tamás
Leginusz Ferenc
Leidecker János István
Liebe Katalin
Lintner Erzsébet
Liszt Antal
Lovonyák Károly
Lóránt Ferenc
Lőre Mária
Lukács István
Maczkó István
Madarász Sándor
Magó Kálmán
Magó Kálmán Gyuláné
Magyar Sándor
Magyar Tamás
Major Sándor
Makó László
Mandel Sándor
Mária Hrisztova Taneva
Matits Sándor
Matzkó Éva
Mácsai-Csernovics Gábor
Márfi László Lajos
Mezzöl Péter Pál
Ménesi János
Mészáros Mária
Michnik Anna
Mihályik Zoltán György
Miklóssy Gyula

486/1971
166/1971
523/1971
232/1971
488/1971
205/1971
100/1971
69/1971
21/1971
72/1971

478/1971
77/1971

182/1971
392/1971
503/1971
145/1971
322/1971
254/1971
324/1971

53/1971
381/1971
178/1971
294/1971
432/1971

43/1971
78/1971

276/1971
348/1971
466/1971
173/1971
361/1971
500/1971
138 1971
452/1971

5/1971
188/1971
70/1971

253/1971
269/1971
118/1971
92/1971

458/1971
430/1971
347/1971
332/1971
398/1971
399/1971
142/1971
409/1971
268/1971
429/1971

89/1971
101/1971
412/1971
311/1971
507/1971

36/1971
22/1971
88/1971

463/1971
143/1971
202/1971
513/1971

343



Mikola Ottó
Molnár István
Molnár Gyula
Molnár János György
Molnár József
Molnár. Julianna
ifje Molnár Pál
Molnár Sándor József
Módy Katalin
Mórocz Tibor
Mózes Tamás
Nagy Béla
Nagy Gábor
Nagy Gábor
Nagy György
Nagy Gyula
Nagy Károly
Nagy László Kálmán
Nagy László Zoltán
Nagy Tibor László
Nádasdi László
Nándori Csaba
Nemes Károly
Németh Jolán
Németh Lajos
Németh Lajos
Németh Vilmos
Németh Zsuzsanna
Nényei Ildikó Teréz
Niedermayer Péter
Njamoszor Ojunszuren
Nyitrai Károly
Oldal Ervin
Ondok Árpád József
Oravecz János György
Országh Péter
Oszkó Andor
Ódor János
Paál Márta Etelka
Packi Tamás
Palásti Kovács Béla
Pallagi Antal
Pankotai Ferenc Antal
Pap László
Paulik Tibor
Pavlin Georgiev Uzunov
Pálya Ottó György
Pecz Mária
Pelikán István
Pelle Gábor
Perger Judit Aranka
Perity Ferenc György
Peschky Ferenc András
Pethe Zsolt
Petőcz János
Petrácska Béla
Péchy György Tamás
Pék Béla
Pénzes Mária Gizella
Péter Pál László
Pfundtner Antal
Pintér Lajos
Pintér Mihály
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402/1971
40/1971

387/1971
416/1971
385/1971
327/1971
435/1971
189/1971
48/1971

8/1971
436/1971
400/1971
477/1971

29/1971
34/1971

323/1971
20/1971

117/1971
287/1971
201/1971
121/1971
115/1971
176/1971
520/1971
126/1971
243/1971
464/1971

67/1971
222/1971
333/1971
526/1971
288/1971
110/1971
227/1971
350/1971
212/1971
104/1971
406/1971
365/1971
306/1971
266/1971
506/1971
303/1971
130/1971
302/1971
260/1971
312/1971
298/1971
450/1971
368/1971

46/1971
90/1971
76/1971

123/1971
521/1971
351/1971
373/1971

49/1971
155/1971
336/1971
105/1971
518/1971
255/1971

Piroska József
Pláveczky György
Plochmann László Gyula
Polányi Zoltán Lajos
Polgár Péter
Pongrácz László
Pusztai Anna Mária
Radenkovits Péter
Rácz Gábor Tamás
Ráday Mária Terézia
Rátonyi László József
Rátóti János
Reif Tibor
Reiner László
Romváry Ákos
Rózsavölgyi . József
Ruchel Mihály
Rudas András
Rudnai Péter
Ruzsovics Géza István
Sajgó István
Salát János Mihály
Sámuel Zsuzsanna
Sápi Imre
Sárdy Csaba
Sári Mária Edit
Sárvári Gábor János
Sásdi Iván
Schmickl András
Schneider József
Schönauer Mária Julianna
Sebők Tibor
Selmeczy Sándor
Siklósi Ferenc
Siklósi Viktória
Simon János
Simon Pál
Simon Zoltán Sándor
Sipka Péter György
Solymár Éva
Solymosi Árpád
Somlai György
Somogyi György
Somogyi László
Sónyi János
Spronz Jenő Imre
Steczina Ferenc
Steindl Károly
Sterlik Gyula
Stéhli Béla
Surman József István
Svéda Béla
Szabó Erzsébet Anna
Szabó István
Szabó István
Szabó János Tibor
Szabó József
Szabó József
Szabó Klára
Szabó Lajos
Szabó László József
Szabó Lívia Edina
Szabó Mária

451/1971
60/1971

476/1971
289/1971
207/1971
372/1971
527/1971
267/1971
86/1971

139/1971
337/1971
209/1971
198/1971

343/1971
461/1971
274/1971
44/1971

107/1971
32/1971

186/1971
210/1971
509/1971
431/1971
68/1971

504/1971
444/1971
511/1971
437/1971
240/1971 .

83/1971
164/1971

15/1971
136/1971

326/1971
80/1971

256/1971
187/1971

28/1971
31/1971

396/1971
137/1971

2/1971
358/1971
244/1971
455/1971
334/1971
224/1971
245/1971

57/1971
38/1971

354/1971
199/1971

318/1971
291/1971
420/1971
239/1971
475/1971
356/1971
364/1971
165/1971

307/1971
191/1971
528/1971



Szabó Zoltán
Szakál János
Szakál Sándor
Szalai József
Szalai Kálmán József
Szalay István
Szalay László
Szalma Attila
Szamosi Ferenc
Szapáry Endre Kálmán
Szarvady Jenő
Szatmári Béla
Szántó Endre
Száraz Ferenc
Szász Ottó Odön
Szedik György József
Szegvári János
Szendrei László
Szentgáthi Péter Béla
Szentpétery István
Szécsi Ildikó Edit
Sziklai Péter
Szloboda István
Szojka Gyula
Szörényi Gábor
Szőcze Sándor
Szücs Imre
Szücs Sándor
Takács Sándor Imre
Takács Zoltán
Tanka Lukács
Tassy András István
Tátrai Mihály
Techet Károly
Tegzes László
Tell László
Tenki Imre
Terray Tamás Gyula
Timár Tibor
Tompa Ferenc Imre
Torma Iván János
Tornai Magdolna
Tóth Aladár
Tóth Géza
Tóth Imre
Tóth Jenő
Tóth József
Tóth László
Tóth Sándor
Tóth Szilveszter Lajos
Tótn Tibor

Aczél Gábor
Asztalos Éva
Asztalos István
Ábrahám Ferenc
Árva István
Áspán László

211/1971
284/1971
246/1971
514/1971
390/1971
490/1971
226/1971
453/1971
150/1971
180/1971

14/1971
39/1971

389/1971
18/1971

167/1971
108/1971
24/1971
81/1971
23/1971

321/1971
51/1971

516/1971
234/1971
384/1971
407/1971
510/1971
470/1971
285/1971
355/1971
419/1971
151/1971
328/1971
140/1971
99/1971

271/1971
183/1971
482/1971
172/1971
473/1971
120/1971

1/1971
297/1971
493/1971
237/1971
179/1971
193/1971
236/1971
465/1971
423/1971
79/1971

421/1971

Tóth Tihamér
Tótth Árpád Miklós
Tömöry-Mutschenbacher

Tivadar
Török Antal László
Török Sándor
Tuli István
Tulinszki István
Tuzson Balázs
Ungár János
Uzoni Károly
Uzvölgyi Sándor
Vadai Mihály Zsolt
Varga János
Variházy Zoltán
Varjas Sándor
Vasas istván Zoltán
Vass József Géza
Vavicasz Jannisz
Vámos György
Váradi Sándor
Váradi Zsuzsanna
Várhelyi Ilona
Váry József
Vekkeli József
Verbényi László Gézo
Végh András Sándor
Viczkó Antal
Vida Katalin
Villási László
Virág Zoltán
Virányi Béla
Vokó József István
Voltay Géza
Vukics Antal
Wehofer Csaba Imre
Wieland Vilmos
Wihl Gabriella
Zagyva Lajos
Zalka László
Zatykó Sándor
Závodi Imre
Zerkovitz Ferenc
Zinner György . Péter
Zoltán Ernő
Zotter Zoltán Ferenc
Zsarnóczay Mária
Zsákay László
Zsebők János Ernő
Zsenits József László
Zsitnyányi Attila
Zsólyomi Sándor

Építészmérnöki Kar

2/1971
3/1971
4/1971
5/1971
6/1971

94/19971

Áspán László
Bajza József
Balázs Mária
Balogh Magda
Bardóczy József
Bartha Lajos

460/1971
357/1971

339/1971
73/1971

314/1971
445/1971
320/1971

61/1971
492/1971

41/1971
112/1971
485/1971
483/1971
374/1971
132/1971
362/1971
257/1971

85/1971
221/1971
119/1971
26/1971
93/1971

487/1971
174/1971
462/1971
218/1971
494/1971
456/1971
484/1971
242/1971

55/1971
163/1971
319/1971
225/1971

30/1971
206/1971

6/1971
404/2971
331/1971
427/1971
158/1971
281/1971
127/1971
388/1971

58/1971
162/1971
65/1971

160/1971
91/1971

229/1971
248/1971

94/1971
105/1971

7/1971
106/1971

8/1971
9/1971

345



Bazsó Gabriella
Bálint Imre
Bán Ildikó
Benedetti Tibor
Borsos Eszter
Csanády " Ágnes
Cseh Imre
Cserneczky Erzsébet
Csiszér Ágnes
Csomay György
Dobrovits Iván
Dömötör Mária
Dregus József
Farkas Mária
Fenyő Zsófia
Fülöp Annamária
Fülöp Judit
Gauder Péter
Gál Mária
Gerle János
Gombkötő Luca
Gorondy István
Greschik Gábor
Guzsik Tamás
Gyulai Miklós
Heinz Péter
Horváth Magdolna
Hudra Zsuzsa
Imre Attila
Istvánffy Mária
Iványi György
Jakab Mária
Janesch Rudolt
Juhari Mihály
Kamarás János
Karadin Csaba
Karsa Álmos
Karsai Károly
Kádas Ágnes
Kenderessy György
Kirsch Bertalan
Kiss Erika
Kiss Jenő
Kiss Mátyás
Koren Péter
Koris János
Korompay Katalin
Koronkay Andrea
Kós Éva
Ladányi Anna
Lantos Emil
László Zsuzsanna
Makk Györgyi

Ali Hassan Mohamed
Arató Emília
Audi Árpád
Ács Mária Ilona
Árvay Zoltánné

Langer Éva Margit

346

10/1971
11/1971
12/1971
13/1971
14/1971
15/1971
16/1971
95/1971
17/1971
18/1971
19/1971
20/1971
21/1971
22/1971
23/1971
24/1971
25/1971
96/1971

107/1971
26/1971
27/1971
28/1971
29/1971
30/1971
31/1971
32/1971

108/1971
109/1971
33/1971
97/1971
34/1971
35/1971
36/1971
37/1971
38/1971
39/1971
98/1971
40/1971
41/1971
42/1971
43/1971
44/1971
45/1971

110/1971
99/1971
46/1971
47/1971
48/1971
49/1971
50/1971
51/1971
52/1971

111/1971

Vegyészmérnöki

125/1971
168/1971
132/1971

2/1971

3/1971

Maksay Éva
Markovits Ildikó
Miasnikov Péter
Mihálffy Loránd
Miklós Éva
Mikó Imre
Mórotz András
Nagy Ágnes
Nagyhegyi Éva
Nádasi Ildikó
Németh Judit
Palánkai Tibor
Palkó Péter
Parlag Judit
Pál István
Pál Katalin
Pintér Tamás
Pozsonyi Ottó
Rákosi Ferenc
Rétai Edit
Révy György
Romfa Izabella
Romhányi Gyula
Sahin János
Sandner Zoltán
Sáros László
Schleer Erzsébet
Sebestyén Ágnes
Seyfried Hedvig
Siklósi Melinda
Somos András
Somoskövi Sándor
Szabados Bálint
Szakáll Mária
Szendrő Péter

.
Szeszler Zsuzsa
Szécsi Károly
Szinnyai Katalin
Szirmay Tamás
Szoboszlay István
Szundy György
Talmácsi Edit
Temesvári László
Terney László
Tompai Géza
Tornai Endre
Tóth Anna Katalin
Ujszászi Károly
Vajda Géza
Vágvölgyi Anna
Vincze György
Welsz Katalin

Kar

Bak Ildikó
Balabán Péter
Balázs Mária
Balogh János
Bauer Pál
Bándli Mária Zsuzsanna

53/1971
54/1971
55/1971

100/1971
56/1971
57/1971

101/1971
58/1971

112/1971
59/1971
60/1971
61/1971
62/1971

1/1971
63/1971
64/1971
65/1971
66/1971
67/1971
68/1971
69/1971
70/1971
71/1971

113/1971
72/1971

2 73/1971
74/1971
75/1971
76/1971

102/1971
77/1971
78/1971
79/1971
80/1971
81/1971

103/1971
82/1971
83/1971

104/1971
84/1971
85/1971
86/1971
87/1971
88/1971
89/1971
90/1971
91/1971

114/1971
92/1971
93/1971

115/1971
116/1971

133/1971
4/1971

150/1971
126/1971

5/1971
6/1971



Bánky Tamás István
Bárány György István
Beck Mariann
Bende György
Benedicty Marianne
Bernáth Mária Emília
Bognár Gyula
Borsa Judit
Borsos Mária
Buzási Lajos
Bürchner István László
Civin Vilmos Péter "

Csoma Julianna
ifje Dicső Károly
Detre Tamás
Egyed Anikó Mária
Egyed Ferenc
Egyed Júlia
Előd Erzsébet
Erdős Éva
Esses Klára
Égei József
Faludi János
Fispán Jenő Mihály
Földvári Éva
Gajáry Antal
Galambos Erzsébet
Gedeon Imre
Gergely Anna Mária
Gergely Jolán
Ghyczy Jenő
Grofcsik András István
Gyebnár Irén
Győrffy Márta
Halassy Anna
Hatala Sándor
Horváth Györgyi
Horváth László
Horváth Mihály
Haumann Katalin
Hausz Frigyes
Hegedüs Katalin
Hesz László
Hídvégi Mária
Horváth Julianna
Incze Mária
Iványi Géza
Iványi Györgyné Boros Judit
Jaszenovics Ágnes
Jászay Zsuzsanna
Jelinek László
Jobbágy Andrea
Juhász Miklós
Kajtor Éva
Kalmár Lászlóné Marton Ilona
Kara András
Karl Ferenc
Kádár Zsuzsanna
Kálmán Éva
Kálmán Györgyi
Kálmán János
Kálmán Zsuzsanna Mária
Kánya Ernő

7/1971
8/1971
9/1971

151/1971
10/1971
11/1971
12/1971
13/1971
14/1971
15/1971
16/1971
17/1971
18/1971

165/1971
152/1971

19/1971
166/1971
20/1971
21/1971
22/1971

153/1971
134/1971
167/1971
23/1971
24/1971

154/1971
25/1971
26/1971
27/1971
28/1971

135/1971
29/1971

178/1971
127/1971
136/1971
179/1971
137/1971
128/1971
129/1971
30/1971
31/1971
32/1971

155/1971
33/1971
34/1971
35/1971

156/1971
138/1971

36/1971
37/1971
38/1971
39/1971
40/1971
41/1971

139/1971
42/1971

169/1971
43/1971
44/1971
45/1971
46/1971
47/1971

157/1971

Károly Éva Katalin
Kincses Zoltán
Király Anna
Kirchknopf László
Kiss Edit
Kiss Judit
Klatsmányi János Vince
Kocsis Beatrix
Kocsmár Ferenc István
Koppány Gézáné Vendi

Zsuzsanna
Korondi Csaba
Kovács Anna
Kovács Erzsébet
Kovács László Ádám
Kovács Márta
Kováts Ágnes
Kőrösi Gábor
Kővágó Ágnes
Kővári Sándorné

Gereben Erzsébet
Kriskovics Erzsébet
Kuszmann Tamás
Lackó László
Lambertus Zsolt
Lazányi István
Lendvai Ildikó
Lengyel Márta
Lesták Katalin
Lestyánszky Zsuzsanna
Lindner Ernő István
Ludmány András
Lukács Júlia
Mariska György
Marosvári Eugénia
Medve Vilma
Merényi Csaba Dezső
Mezei Tibor
Mészáros Ilona
Mincsovics Emil
Molnár Ildikó
Molnár Károly
Morvai János
Nafászov Veronika
Nagy Jenő
Nagy Tibor Tamás
Nagybákay Anna
Nán Gyula
Németh Árpád
Németh Gyöngyvér
Nóga Ferenc
Oláh Jánosné Kozma Mária
Ordög Borbála
Otvös Mária
Pertik:Béla
Peszleg Mária
Peterdi Júlia
Pintér Éva
Polgár Miklós
Poroszlay Borbála
Pozsár Mária
Pólya Gyula
Pőcze Zoltán

48/1971
49/1971
50/1971
51/1971
52/1971
53/1971
54/1971
55/1971

177/1971

140/1971
56/1971

170/1971
58/1971
57/1971

158/1971
183/1971
59/1971
60/1971

131/1971
61/1971

130/1971
62/1971

180/1971
63/1971
64/1971
65/1971
66/1971

182/1971
67/1971
68/1971
69/1971
70/1971

159/1971
141/1971
71/1971
72/1971

142/1971
73/1971
74/1971
75/1971
76/1971
77/1971

184/1971
78/1971
79/1971

181/1971
80/1971
81/1971

160/1971
161/1971
82/1971
83/1971

176/1971
84/1971
85/1971

162/1971
86/1971

143/1971
88/1971
87/1971

186/1971

347



Ritz Enikő
Róna Kálmán András
Sajgó Csanád
Sarkadi Éva
Sándor Irén
Siklósi Zsuzsa Márta
Simonek Ildikó
Sinka Gábor János
Sipőtz Éva
Somló Lajos
Somogyvári Imre
Szammet Ágnes
Szántó Ágota
Szegi Éva
Szilágyi Ildikó
Szilvási Erzsébet
Szita Katalin
Szlovicsák Gábor
Szőcs László
Szőnyeghy Judit
Sztanek Géza
Takács Erzsébet
Takács Mária
Takáts Ágota Ilona
Tallós Gábor

Abdul Aziz Mohamed Saeed
Abou Rached Ali Yousef
Abrankó József
Almási László
Almási Sándor
Alpár Győző
Alpek Ferenc
Ambrus Imre
Anday Péter
André Márta
Andródy Győző
Apor András
Arany Attila
Ács György

cs Mária
Ádám Antal
Ádám Aurél
Áldott László
Árpádfy Zoltán
Árva Zoltán
Ávéd Mária
Badényi Ferenc
Bajzáth Vince
Baksa Elemér
Baksa Imre
Baksza Lajos
Balaskó György
Balaskó Márta Orsolya
Balczer Árpádné Soós

Magdolna
Balczó Zoltán
Balla Gábor
Balogh Antal

348

89/1971
90/1971

185/1971
91/1971
92/1971
93/1971

163/1971
94/1971
95/1971
96/1971
97/1971
98/1971

144/1971
99/1971

164/1971
100/1971
101/1971

1/1971
102/1971
103/1971
104/1971
105/1971
107/1971
106/1971
108/1971

Thurzó Anna-Mária Kinga
Tomor Klára
Tordai Elvira
Tóth Gizella
Tömördi Máté
Tömösy Ilona
Töröcskei Erzsébet
Tulipán László
Tuschek Györgyi
Ujváry Erzsébet Margit
Unatenszki Mária
Varga Gabriella
Varga Zsuzsa
Vaskövi Béla Ferenc
Vass Janka
Vaszily Anna
Vattay Levente
Víg Julianna
Víg Terézia
Vogt Edit
Vörös Béla
Zámbó István
Zeley Álmos
Zöllner Zoltán
Zsigmond Márta
Zsoldos László

Villamosmérnöki Kar

667/1971
608/1971
209/1971
251/1971
154/1971
380/1971

68/1971
69/1971

218/1971
678/1971
114/1971
647/1971
535/1971
587/1971
261/1971
141/1971
157/1971
634/1971
616/1971
589/1971
316/1971
523/1971
70/1971

208/1971
571/1971
179/1971
566/1971

6/1971

590/1971
162/1971
134/1971
71/1971

Balogh Ferenc
Balogh Mária
Balogh Zsuzsanna
Baloghy Tamás
Barabás Imre
Baracsi Mihály
Baranyai György
Baranyai József
Baranyay Péter
Baráth István
Barsi József
Barta Antal
Barva István
Bán Gáborné Ruttkay Katalin
Bánsági József
Bánsághi László
Bánszky Miklós
Bárdos Ferenc
Benedek Andor
Benedek Sándor
Benkovics Gábor
Benkő Tibor
Berei Dezső
Berkes József
Berzeviczy Etelka
Bérczi Endre
Bíró Béla
Bíró Csilla
Bíró György
Blaskó Antal
Bodor Imre Tibor
Bodrogi Ferenc
Bogárdi Péter

109/1971
145/1971
110/1971
111/1971
112/1971
113/1971
114/1971
174/1971
146/1971
115/1971
116/1971
147/1971
117/1971
118/1971
172/1971
173/1971
119/1971
120/1971
175/1971
121/1971
122/1971
148/1971
171/1971
123/1971
124/1971
149/1971

72/1971
180/1971

205/1971
58/1971

349/1971
631/1971
271/1971
421/1971

25/1971
357/1971
682/1971
211/1971
182/1971

669/1971
3/1971

537/1971
655/1971

23/1971
135/1971

529/1971
187/1971
73/1971

583/1971
471/1971
556/1971

34/1971
509/1971
167/1971

355/1971
484/1971
541/1971
243/1971
464/1971



Bojtor Ilona
Bokor Gusztáv
Bokor László
Bokor Sándor
Bonifert János
Borbély György
Bordács Anna
Boross Dezső
Boross Gábor Pálné
Bozsó Éva
Bozsó Julianna
Bódi Zoltán
Bóna János
Bóné György
Börtsök Zoltán
Brüll Károly
Budai Károly
Budavári Zoltán
Buzás Ferenc
Büki Csaba
Camara Mohamed
Csapó László
Császár Zoltán
Cselényi József
Csepregi László
Cserey László
Csernó János
Csermely Géza
Cserpák János
Csiki István
Csiky Imre
Csizik Anna
Csontos Ferenc
Csorba Zsolt
Csóti György
Csuzdi Zoltán
Csuri György
Czeiner Nándor
Czirbesz Endre
Czövek János
Danszky . József
Dao Duy Can
Dao Khac An
Dao Mong Lam
Dániel József
Dányi Attila
Deák János
Deák Miklós
Deáki Tibor
Deme Gábor
Dékán Imre
Dévai Ferenc
Dinh Guoc Thang
Dinya Lajos
Divinyi József
Dóri Béla
Dósa Imre
Drencsán József
Dsida László
Dudra István
Duong Manh Suc
Duong Van Dung
Dusnoki Péter

66/1971
286/1971
201/1971
194/1971
360/1971
654/1971
223/1971
383/1971
578/1971
437/1971
386/1971
136/1971
586/1971
384/1971
455/1971
238/1971

35/1971
178/1971
439/1971
638/1971
569/1971
448/1971
212/1971
487/1971

38/1971
199/1971
412/1971
248/1971
377/1971
514/1971
560/1971
359/1971
459/1971
512/1971
468/1971
395/1971
488/1971
189/1971
146/1971
143/1971
434/1971
263/1971
548/1971
623/1971
329/1971
374/1971
217/1971

55/1971
144/1971
404/1971
132/1971
379/1971
476/1971
403/1971
247/1971
494/1971
225/1971
465/1971
441/1971
229/1971
600/1971
568/1971

57/1971

Eke Anna
Elek Kálmán
Epresi Sándor
Erdélyi Ferenc
Erdélyi Kálmán
Erdész József
Ernődi Péter
Esztó Péter
Faix István
Faludi László
Fancsali József
Farah Rajad
Farkas Attila
Farkas Ervinné
Farkas Géza
Farkas János
Farkas László
Farkas Veronika
Fazekas Ildikó
Fazekas Vilmos
Fazekas Zoltán
Fáber József
Fehérváry László
Fekete Ildikó
Fekete Károly
Fenyvesi Miklós
Ferenczi Imre
Ferenczi Sándorné Marossy

Lenke
Ferkis Csaba
Filp András
Florenthal Jolán
Fodor István
Fogoly Lajos
Forgács Sándor
Fóris Attila
Fris Ferenc
Frohmann Péter
Gallai József
Gansperger Jolán
Gábor András
Gádorfalvi Károly
Gál Endre
Gál Miklós
Gáti Rudolf
Gecsey László
Gemziczky Béla
Gerber András
Gergely Attila
Gergely József
Geszti András
Göblös Imre
Gőgh Ferenc
Gőgh Sándor
Grantner János
Grósz Szilvia
Grubánovits Tamás
Gülácsi Miklós
Gulcsik Gábor
Guncz Antal
Gyarmati Béla
Gyarmathi Gyula
Gyarmati László

543/1971
442/1971
521/1971
231/1971
348/1971
385/1971
464/1971
147/1971
291/1971
495/1971
312/1971
445/1971

5/1971
16/1971
44/1971
21/1971

131/1971
339/1971
519/1971

4/1971
653/1971

74/1971
633/1971

75/1971
545/1971
233/1971
592/1971

335/1971
402/1971
481/1971
328/1971
581/1971
414/1971

76/1971
300/1971
236/1971
373/1971
539/1971
340/1971
155/1971
674/1971
614/1971
197/1971
376/1971
204/1971

15/1971
358/1971
175/1971
430/1971
298/1971
570/1971

77/1971
168/1971
234/1971
409/1971

10/1971
206/1971
423/1971
424/1971

62/1971
485/1971
196/1971

349



Gyepes János
Gyetvay Iván
Gyimesi László
Győri Marianna
Györke Tibor
Gyukity Péter
Gyulaffy Béla
Hadusfalvi Istvánné
Haffner István
Hajdú Huba
Hajma László
Hajnal Erzsébet
Hajnal László
Halász Ferenc
Halász Géza
Hanzel Géza
Harangi László
Hardi Péter
Hargitai István
Harkányi Gábor
Hartung Gyula
Havas Ferenc
Havasi János
Háló Ferenc
Hegedüs János
Hegedüs Tibor
Helyes István
Hergenrőder Károly
Hetényi Tamás
Hetthésy Jenő
Hideg László
Hlavacska András
Hlavács László
Hoang Guoc Tuy
Hontvári László
Horváth-Almaski Nándor

Ferenc
Horváth Ferenc
Horváth István
Horváth János
Horváth József
Horváth József
Horváth Katalin
Horváth Klára
Horváth Lajos
Horváth László
Horváth László
Horváth László József
Horváth Miklós
Horváth Sándor
Horváth Veronika
Horváth Vilmos
Hozdik Katalin
Hóka László
Hromoda Illés
Hullay Pál
Huynh Nam Hai
Ilandari Dewage

Chandrasiri
Illés Albert
Illés Árpád
Illés Gyula
Istenes Miklós
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415/1971
78/1971

394/1971
148/1971
268/1971

79/1971
352/1971
435/1971
677/1971
284/1971
174/1971
507/1971
184/1971
502/1971
200/1971
149/1971
323/1971
170/1971
80/1971

142/1971
429/1971
269/1971
364/1971
371/1971
456/1971

81/1971
635/1971
673/1971
150/1971
406/1971
220/1971
302/1971
626/1971
604/1971
264/1971

54/1971
557/1971
216/1971
129/1971
573/1971
151/1971
433/1971
219/1971

51/1971
278/1971
254/1971
230/1971
681/1971
166/1971
130/1971
467/1971
501/1971
106/1971
531/1971
473/1971
607/1971

668/1971
260/1971
128/1971
96/1971

214/1971

Jakab Mihály
Jankovics György
Jámbor Oszkárné
Jereb László
Jékey András
Joób Zsuzsa
Juhász István
Kail Endre
Kalmár Ágnes
Karcagi Géza
Kardosréti István
Kasza József
Kádár István
Káldi Tamás
Káldos Endre
Káli István
Káli László
Kántor Csaba
Kántor Péter
Károlyi Attila
Kárpáti József
Kárpáti László
Kemenczei Klára
Kemény József
Kerekes Ferenc
Keresztes Péter
Kertész György
Kertész Lajos
Keszthelyi (Kornfein) Péter
Khalaf Al-Saleh
Kiesswetter Walter
Király László
Király Norbert
Király Pál
Királyházi Katalin
Kis Gyula
Kiss András
Kiss Ernő
Kiss Szilveszter
Koblenc Sándor
Kocsi Pál
Kocsordi Zsuzsanna
Kohut András
Komjáti Ida
Komm Péter
Komondi Pál
Konsztantin Ivanov Pirgov
Koór János
Kormos Imre
Korom.Lajos
Kotroczó Zoltán
Kovács András
Kovács Gábor
Kovács Gyula
Kovács Imre
Kovács István
Kovács István
Kovács István
Kovács József
Kovács József Gábor
Kovács László
Kovács László
Kovács Miklós

372/1971
438/1971

13/1971
327/1971
370/1971
480/1971
454/1971

83/1971
643/1971
82/1971

281/1971
563/1971
516/1971
139/1971
84/1971

192/1971
648/1971
121/1971
492/1971
60/1971
41/1971

577/1971
538/1971
446/1971
664/1971
321/1971

. 457/1971
546/1971
591/1971
574/1971
97/1971

365/1971
272/1971
345/1971

7/1971
222/1971
361/1971
177/1971
530/1971
666/1971
303/1971

12/1971
350/1971
419/1971
333/1971
183/1971
549/1971

32/1971
540/1971
297/1971
232/1971
449/1971
462/1971
120/1971
119/1971

14/1971
305/1971
356/1971
428/1971
224/1971
639/1971
470/1971
628/1971



Kovács Oszkár
Kovács Péter
Kovács Vilmos
Kovács Zsigmond
Kováts László
Kováts Péter
Kóré László
Kökény Péter
Kövecses Balázs
Köves László
Krajcsy Elemér
Krasznai Imre
Krivácsy László
Kucher György
Kugler Gyula
Kulinyi Sándor
Kun Gábor
Kurczveil István
Kurucz József
Laczkó Dezső
Ladányi Gyuláné Ladó Judit
Lai Xuan Loc
Lakatos Aladár
Lakatos Imre
Lakatos Lóránt
Lakatos Piroska
Laki Éva
Laki István
Lazarovits György
László János
László Tamás

.

Lázár Sándor
Le Phuc Hai
le Huu Tru
Le Thanh Liu
le Van Giang
Legény Éva
Lehel Csaba
Leporisz György
Lévay Balázs
Listár Gyula
Loch Annamária
Losonczy Péter
Lóránt Péter
Löbl Péter
Lövészy Ildikó
Lőrincz Péter
Lubi Géza
Lukács Gábor
Lukács György
Lukács Lajos
Luksander Rezső
Luong Phuc Thang
Luu Thi Kím Thai
Madarász László
Magdits Rudolf
Magyar Ferenc
Major Pál
Majoros Anna
Majzik Miklós
Makkay Zoltán
Makó Ibolya
Malomszegi György

118/1971
85/1971

580/1971
295/1971
207/1971
117/1971
240/1971
676/1971
107/1971
440/1971

86/1971
617/1971
562/1971
277/1971
466/1971
124/1971
565/1971
330/1971
588/1971
413/1971
242/1971
605/1971
630/1971
362/1971
375/1971
156/1971
311/1971

40/1971
186/1971
228/1971

8/1971
418/1971
620/1971
612/1971
597/1971
567/1971
555/1971
171/1971
517/1971
663/1971
304/1971
381/1971

47/1971
109/1971
508/1971
650/1971
431/1971
274/1971
108/1971
318/1971
382/1971
307/1971
603/1971
599/1971
138/1971

17/1971
522/1971
552/1971
279/1971
396/1971
528/1971
326/1971

48/1971

Marosfalvi Péter
Marsay János
Matis [István
Matuka László
Mayer László
Mayer Lőrinc
Mágel Gábor
Márczi Imre
Márffy Mária
Márkus István
Márkus Lenk Ferenc
Márton Julianna
Máthé György
Mátrai,Miklós
Megyesi Zsuzsa
Mende Márta
Melles Árpád
Mészáros Ferenc
Mészáros Géza
Mészáros Ottó
Miklós-Jávor Ernő

Miklósi Olivér
Milz Győző
Miskolci Antal
Moeono Partosentono
Molnár Béla
Molnár Béla
Molnár Dénes
Molnár Ferenc
Molnár Imre András
Molnár János
Molnár László
Molnár Tibor
Moóri Sándor
Mozga Zoltán
Muskát György
Nagy András
Nagy Géza
Nagy György Lajos
Nagy István József
Nagy János
Nagy László
Nagy László
Nagy László
Nagy Lóránt
Nagy Miklós
Nagy Pál
Nagy Péter
Nagy Sándor
Nagy Tibor
Nagy Walter
Nagy Zsolt

"

Nagy Zsuzsanna
Nagybalyi György
Nagyhegyi Katalin
Nagyvári Zsuzsanna
Nádai István
Nádasi Péter
Nádor Pái
Nánai György
Nemes Judit
Nemesi Lajos
Netkovszky Kálmán

405/1971
417/1971
127/1971
112/1971
387/1971
280/1971
287/1971
645/1971
110/1971
61/1971

450/1971
637/1971
169/1971
313/1971
317/1971
369/1971
213/1971
185/1971
343/1971
332/1971

87/1971
88/1971
89/1971
65/1971

624/1971
436/1971
111/1971
227/1971
652/1971
283/1971
353/1971
679/1971
252/1971
533/1971
202/1971
425/1971
322/1971

43/1971
675/1971
306/1971
191/1971
443/1971
640/2971
320/1971
493/1971

53/1971
665/1971
113/1971
486/1971
472/1971
259/1971
510/1971
315/1971
520/1971
45/1971

397/1971
270/1971
584/1971
325/1971
123/1971
116/1971
195/1971
644/1971

351



Németh András
Németh Attila
Németh Ernő
Németh Mária
Németh Károly
Németh László
Néráth Károly
Névery Tibor
Ngo Van Guang
Nguyen Kim Loc
Nguyen Guang A.
Nguyen Tham
Nguyen The Guang
Nguyen Thi Nam
Nguyen Van Khoi
Nguyen Van Thang
Nguyen Viet
Nguyen Xuan Huong
Nicolaou Andreas
Niklai Péter
Novák János
Novák János
Novotny Sándor
Ocskó István
Ollé Kálmán
Orosz László
Oroszlán László
Oroszlány Lajos
Ötvös Pál
Paczek Géza
Paksi Gábor
Papp György
Palotai Ferenc
Pap Árpád
Papp Ernő
Papp Lajos
Papp László
Párrag Gábor
Pataki Emil
Pataki Eőrs
Pataki Péter
Pataky Géza
Pataki Lajos
Pawlik Ágoston
Páder Andrea
Páhi László
Pál Imre
Pápay Sándor
Párczen József
Pásztor János
Páti Győző
Pekár József
Perneczky Ágnes
Pesta József
Pethő Imre
Péter László
Pfliegel Péter
Pham Dac Bi
Pham Huu Tuan
Pham Manh Long
Phan Xuan Phuoc
Podocska Margit
Pojbics Jenő
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544/1971
500/1971
198/1971
367/1971
193/1971
331/1971
265/1971
483/1971
611/1971
474 1971
276/1971
656 1971
602/1971
622/1971
619/1971
613/1971
547/1971
478/1971
576/1971
401/1971
632/1971
427/1971

90/1971
515/1971
392/1971
408. 1971
52/1971

393/1971
165/1971
458/1971
115/1971
553/1971
245/1971
172/1971
344/1971
432/1971
18171971
293/1971
407/1971
420/1971
215/1971
4117/1971

. 388/1971
133/1971
499/1971
368/1971
447/1971

22/1971
525/1971
489/1971
534/1971
391/1971
416/1971
497/1971
188/1971
59/1971

498/1971
609/1971
621/1971
606/1971
575/1971
366/1971
140/1971

Pojják Tibor
Polgár István
Pongrácz György
Pongrácz János
Posztos Mária
Pozsonyi Pál
Pratignjo Martosoewignjo
Prohászka Béla Mihály
Puk József
Ragályi József
Rábai Béla
Rácz Zsuzsanna
Regölyi Pálné Szecsődi

Annamária
Reinics Ferenc
Réfi Béláné Józan Krisztina
Révai Sándor
Romhányi Gábor
Rozenberszki Róbert
Rókás Lajos
Rónaföldi Arnold
Rózsa Péter
Rózsahegyi László
Saáry Tibor
Sárik Péter Pál
Sárközi Endre
Sárközy Klára
Sárosi Gábor
Sárvári László .

Schmuck Ferenc
Schvarcz András
Seres Ferenc
Seres Margit Katalin
Siba György
"Sigmond András
Siki Emil
Sinka Ferenc
Sipics Péter
Snell Pál
Snell Pálné
Solymosi János
Somkutas Lajos
Somlai Lajos
Sonnevend Gyula
Stark János
Steiner László
Sulák Rudolf
Surányi Péter
Sütő Gergely
Svéd Lajos
Syrek Ágnes
Szabados Béla
Szabó Attila
Szabó Ágnes
Szabó Balázs
Szabó János
Szabó Józsefné Tóth Mária
Szabó Katalin
Szabó Zoltán
Szalai József
Szamosi István
Szamosi Pál
Szamosvölgyi Gyula

37/1971
152/1971
235/1971
561/1971
496/1971
426/1971
625/1971
618/1971
542/1971
536/1971

28/1971
511/1971

19/1971
347/1971
292/1971
461/1971

42/1971
337/1971
294/1971
524/1971
122/1971
153/1971

596/1971
103/1971

. 479/1971
145/1971

9/1971
161/1971
390/1971
250/1971
341/1971
444/1971
642/1971
627/1971
255/1971
659/1971
354/1971
532/1971
662/1971
680/1971
308/1971
29/1971
91/1971

636/1971
267/1971

64/1971
237/1971

1/1971
104/1971
491/1971
262/1971
273/1971
290/1971
572/1971
92/1971

452/1971
453/1971

: 102/1971
554/1971
399/1971
160/1971

18/1971



Szatmári Gyula
Szász József
Szegő Vilmos
Szekeres István
Szekeres Margit
Szekeres Zsuzsanna
Szemerey István
Szentiványi Imre
Szentmiklóssy Imre
Szendy Dezső
Szentes Rezső
Szentesi József
Szepessy Barnabás
Székely Endre
Székely Sándor
Széles József
Szépvölgyi Gábor
Szigeti András
Sziklai Péter
Szilágyi Zsolt
Szilvási Pál
Szini Erzsébet
Szintai András
Szmolnik János
Szobonya Miklós
Szoják Miklós
Szonda Sándor
Sztankovics Ferenc
Strakoniczky Ernő
Szurmai Zoltán
Szücs Pál
Szücs István
Takács Gábor
Takács György
Takács István
Takács János
Takács János
Takács Judit
Takács László
Takács Zoltán
Tarjányi László
Tarjányi László
Tasi László
Tasnádi Mihály
Tábori József
Tárnok Gyula
Tánczos Tamás
Téglás Péter
Tisza Attila
Tizedes Teréz
Toldy Miklós
Tombor József
Tóth István
Tóth József
Tóth László
Tóth László
Tóth Tamás
Tóth Tibor
Tóthfalussy György

513/1971
253/1971
27/1971

400/1971
190/1971
629/1971
288/1971
93/1971

256/1971
558/1971
101/1971
593/1971
299/1971
137/1971
163/1971
660/1971
324/1971
46/1971

249/1971
289/1971
671/1971
503/1971
63/1971

506/1971
661/1971
658/1971
410/1971
378/1971
469/1971
363/1971
100/1971
56/1971

389/1971
559/1971
463/1971
49/1971

490/1971
319/1971

67/1971
594/1971
275/1971
334/1971
505/1971

26/1971
282/1971
31/1971

203/1971
342/1971

49/1971
210/1971
336/1971
33/1971

615/1971
579/1971
641/1971
126/1971
246/1971
310/1971
257/1971

23 Budapesti Műszaki Egyetem Évkönyve

Tölgyesi István
Tőkés Pál
Tran Cong Nhuong
Tran Dinh Giai
Tran Van Bien
Tran Van Ngung
Traub Jenő
Truong Dinh Phung
Truong Manh Nghiem
Truon Van Cuong
Turi Antal
Tujrányi Flórián
Tyukodi István
Udvardi Iván
Ungár Péter
Vadászy Pál
Vajda Aurél
Vajda Ágnes
Vajda Katalin
Vantsa László
Varannai László
Varga Éva
Varga Gábor
Varga György István
Varga Kornél
Varga Mária
Varjú István
Varsányi István
Vass Imre
Vágány Klára
Váradi Tibor
Váray József
Várhegyi István
Várkonyi Péter

.
Várszegi László
Várvizi Imre
Vázsonyi István
Velkei Zoltán
Verebély Pál
Verebélyi Tibor
Veres Zoltán
Vető István
Veréczi Gábor
Vincze Máthé András
Vincze: Árpád
Vincze László
Vlaszaty Gábor
Weigler Edit
Wellisch László
Windisch István
Zágonyi Gyula
Záhonyi Iván
Zentai Tamás
Zoltán István.
Zombory László
Zomi László

—

Zsoldos János
Zsupanek István

451/1971
526/1971
598/1971
551/1971
475/1971
601/1971
351/1971
610/1971
550/1971
477/1971

24/1971
39/1971

482/1971
239/1971
338/1971
176/1971
585/1971
296/1971

11/1971
651/1971
504/1971
314/1971
36/1971

657/1971
460/1971
244/1971
398/1971
527/1971
582/1971 .

670/1971
221/1971
649/1971

50/1971
98/1971

2/1971
518/1971
346/1971
564/1971
173/1971
164/1971
94/1971
99/1971
20/1971

422/1971
125/1971
158/1971
285/1971
105/1971

95/1971
241/1971
266/1971
258/1971
30/1971

226/1971
309/1971
159/1971
672/1971.
595/1971

353



Bakonyi István
Ballabás István
Barmos György
Bartha István Csaba
Bárdos László
Bikás Ernő
Cs. Kovács Ferenc
Csiky Klára
Dull Sándor
Előhegyi István
Falkai János
Farkas Tamás
Fekete Antónia
Fodor István
Fónyad Károly Zoltán
Földing Gábor
Fuchs György
György Csaba
Győrik Albert
Győrváry Sándor "

Halla László
Hartmann Jenő
Havas Péter
Hrivnák Sándor
Ignácz Béla
Juhos Nándor
Kelecsényi István
Kis Bagoly Sándor
Köfalvi Gyula
Krutsch Zoltán
Kürtös László
Littomericzky János
Lubowsky Péter

Közlekedésmérnöki Kar

59/1971
38/1971

161/1971
113/1971
160/1971
63/1971

164/1971
56/1971

170/1971
37/1971

151/1971
69/1971

112/1971
42/1971

175/1971
45/1971

159/1971
48/1971
47/1971
46/1971

158/1971
157/1971
49/1971
41/1971

171/1971
62/1971

150/1971
155/1971
65/1971
51/1971
57/1971

149/1971
55/1971

Marczinek Zoltán
Mihályfi József
Mikó Ádám
Monostori László
Nógrádi Béla
Cláh Mihály
Pápay Antal
Pest Antal
Pethes Zoltán
Pintér László
Polcz Zoltán
Polgár Antal
Reök Attila
Rieder József
Rozgonyi Árpád
Rozsos Tamás
Sallai Lajos
Scheiber Ernő
Schuszter László
Somlói László
Stéger József
Ströck Mátyás
Szabó János
Szikora Imre
Szita István
Tóth Andor
Tóth Lajos
Tóth Lajos
Turcsányi Erzsébet
Valentin Antal
Varga Ferenc
Zágonyi Imre

Közlekedésmérnöki Karon gépészmérnöki oklevelet szerzett hallgatók

Antal Attila
Balla Jenő
Balogh Attila
Balogh Attila
Bárdy László
Benedek István
Benedek János
Bengyel György
Berki Ádám
Berta József
Bíró Lajos
Blazsetics Tamás
Boldog Erzsébet
Burján László
Csákány Miklós
Csernék Péter
Csizmadia István
Csordos Árpád
Czuczi Tibor
Denke László
Dörögdi János
Endrődy István
Erdei Sándor
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2/1971
6/1971

145/1971
144/1971
31/1971
27/1971
26/1971
13/1971
33/1971

178/1971
165/1971
29/1971
90/1971
71/1971

143/1971
24/1971
18/1971

142/1971
19/1971

177/1971
10/1971
15/1971

141/1971

Erdősi Károly
Farkas László
Ferke János
Forgách András
Förster Rudolf
Füredi Tamás
Gábor József
Gárdonyi Tibor
Gér Balázs
Grünwald László
Gyarmathy Dezső
Hamza Ákos
Hargitai Gábor
Hámornyik János
Heilingbrunner Márk
Hórász Miklós
Igaz Dénes
IIkei Ferenc
Ivony József
Jakab Ernő
Kapus László
Karasz Lajos
Katona Lujza

67/1971
156/1971
39/1971

114/1971
174/1971
43/1971

154/1971
61/1971

169/1971
44/1971

153/1971
60/1971
50/1971

172/1971
115/1971
54/1971
36/1971
58/1971
64/1971

148/1971
53/1971

147/1971
152/1971
173/1971
146/1971
68/1971
70/1971
70/1971
66/1971
40/1971
52/1971
35/1971

34/1971
140/1971

. 166/1971
25/1971
17/1971

139/1971
95/1971
96/1971

3/1971
138/1971
137/1971
97/1971

100/1971
1/1971

136/1971
73/1971

101/1971
78/1971

8/1971
111/1971
99/1971
81/1971
98/1971



Kántor András 135/1971
Kercsegi Judit 80/1971
Kerekes Imre 20/1971
Keresztes Albert 89/1971
Kereszturi János 109/1971
Kesztyűs János 176/1971
Kispeti Miklós 12/1971
Kiss Béla 23/1971
Kiss György 74/1971
Kiss István 30/1971
Kiss János Istvánné

Szabó Erzsébet 134/1971
Koczó Irén 82/1971
Koltai Péter 133/1971
Korényi György 32/1971
Kovács Ibolya 83/1971
Kovács Péter 88/1971
Kővári Ferenc 132/1971
Krétai Levente 102/1971
Kunczly Sándor 106/1971
László Gyula 131/1971
Lenotti Márta 79/1971
Liber Emőke 105/1971
Lindwurm György 22/1971
Litkai Ferenc 167/1971
Lodesz István 130/1971
Lőrincz István 129/1971
Magyar László 107/1971
Makai Rezső 128/1971
Mészáros Katalin 87/1971
Mohácsi János 127/1971
Murányi Imre 163/1971
Musulin Miklós 179/1971
Nagy Brigitta 104/1971
Nagy Iván 72/1971
Nagy József 125/1971

Nagy Zita
Nahlik Gábor
Néder Ferenc
Niczki Sándor
Nógrádi Pál
Novák János
Nyitrai János
Palásthy Szörénd
Pap Zoltán
Párkányi Emil
Pintér József
Polgár György
Pozsgai Sándor
Pungur János
Rehák Péter
Rierpl József
Selmeczi Ferenc
Somogyi Gábor
Stevula Zoltán
Sut László
Szenczi Ferenc
Szendi Lajos
Szeőke Hajnalka
Szél Bálint
Szijj Róbert
Sztanek Tamás
Tokács László
Turcsik István
Varga Ervin
Vasvári Ferenc Géza
Várlaki Péter
Végh Tibor
Vér Iván
Vörös József
Wirth Erzsébet

86/1971
11/1971
76/1971

4/1971
92/1971
28/1971
93/1971
21/1971
124/1971

123/1971
122/1971
75/1971

121/1971
162/1971

7/1971
120/1971

14/1971
16/1971

119/1971
5/1971

84/1971
180/1971

91/1971
168/1971
118/1971
108/1971
110/1971
94/1971
117/1971
126/1971
85/1971

116/1971
77/1971

9/1971
103/1971

A Bajai Vízgazdálkodási Főiskolai Karon üzemmérnöki oklevelet szerzett hallgatók

Balázs Imre 1/1971
Bertalan József 27/1971
Boda Lucia 28/1971
Deli László 29/1971
Farkas Imre 30/1971
Ferenczi Zoltán 31/1971
Gáspár Ferenc 2/1971
Gátmezei Sándor 32/1971
Gombár István 3/1971
Görgényi Gyula 4/1971
Hatvani János Zsolt 33/1971
Hutter Sándor 34/1971
Istók János 35/1971
Jóna Zoltán 36/1971
Juhász Sándor 37/1971
Karbuczky Béla 38/1971

Kápolnai József
Kertész Lóránt
Kertész Lórántné Kocsis

Erzsébet
Kiss Ilona
Kiss Pál
Kordován Klára
Kovács Mihály
Kóczán János
Kukoda Lajos
Kulcsár László
Laczkó Julianna
Lénárd Imre
Mesteri Tamás Zoltán
Nagy Erzsébet

5/1971
39/1971

40/1971
6/1971

41/1971
8/1971
9/1971
7/1971

10/1971
11/1971
12/1971
42/1971
13/1971
14/1971
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A Bajai Vízgazdálkodási Főiskolai Karon szaktechnikusi oklevelet szerzett hallgatók

Bakó Ilona
Berey Mária
Békei Tiborné Jöger E.
Bombolya László
Eleky István
Farkas Ádám
Fotil Károly
Frankó Magdolna
Fülöp Szilárd
Ganczer Ferenc
Garancsy Tibor
Görbe Gyula
György László
Horváth László
Imhof József
Karmazin Károly
Korompay Pál
Kovács György
Kovács József
Kónya Tibor
Lehoczky Ákos
Marjánovich Félix

Marosy István
Murányi Ferenc
Nagy Mihály
Nagy "Sándor
Oláh István
ifj. Schreffel Rudolf
Sebestyén Pál

Ásmány Tibor
Babos László
Balai László
Baranyai János
Bálint Zoltán
Bélafalvi József
Bíró Mihály
Biaskovics Gyula
Borza Dezsőné
Böcskei László
Csanády László
Császár János
Cseke Zoltán
Csendes János
Csögley István
Dankó Jenő
Dolinka János
Endre László
Fatér Gyula
Fehérvári János
Floch Tamás
Fortvingler István
Földvári Vilmos
Frank Róbert
Göröncsér Ernő
György István
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22/1971
31/1971
20/1971
21/1971
19/1971
18/1971
23/1971
24/1971
17/1971
28/1971
25/1971
32/1971
16/1971
15/1971
33/1971
14/1971
12/1971
26/1971
11/1971
13/1971
10/1971

9/1971
8/1971
7/1971
6/1971

27/1971
5/1971

29/1971
34/1971

Simó János
Szabó Lajos
Szücs József
Tolnai József
Tórnyos Gábor
Varga Ottó
Vetró Dezső
Neuwirth György
Némedy László
Peller Pál
Pintér István
Poós István
Régáisz Ferenc
Rigó Erzsébet
Ritecz György
Rölling Pál
Sándor Gábor
Seleznik Tibor
Somogyi István
Stoltz Péter
Szeleczki József
Szentpáli Tibor
Széchy Attila
Turbók Tibor
Urbanovszky István

Vajnai Katalin
Vértessy László
Vörös József
Wöller Béla

Gazdasági mérnöki szak

3/1971
26/1971
69/1971
62/1971
63/1971

. 59/1971
27/1971
10/1971
79/1971
17/1971
80/1971
42/1971
90/1971
70/1971
65/1971
28/1971
89/1971
39/1971
83/1971
20/1971
64/1971
81/1971
7/1971

74/1971
9/1971
2/1971

Halmos Benedek
Hegedűs József
Hernády Alajos
Horgos László
ifjs Horváth Béla
Horváth Tibor
Jetter János
Kanyó Miklós
Kálmán Péter
Károlyi Béla
Keleti Imre
Kis József
Kiss Gyula
Konyicsák Ernő
Kovács Ferenc
Kovács Kálmán
Krepler Károly
Kriston Ferenc
Krumpach Ottó
Kuszkó Sándor
Laczi Bálint "

Liszka Károly
Meleghegyi József

Méry Dezső
Molnár Ferenc
Müllner József

4/1971
3/1971

30/1971
2/1971

35/1971
36/1971

1/1971
15/1971
43/1971
44/1971
16/1971
17/1971
45/1971
46/1971
18/1971
19/1971
47/1971
20/1971
21/1971
48/1971
22/1971
49/1971
50/1971
51/1971
.23/1971
24/1971
52/1971
25/1971
26/1971

91/1971
54/1971
75/1971
43/1971
82/1971
44/1971
12/1971

29/1971
58/1971
45/1971
50/1971
46/1971
71/1971
36/1971

8/1971
1/1971

18/1971
30/1971
55/1971
51/1971
40/1971
37/1971
13/1971

25/1971
61/1971
19/1971



Nemeskéri Sándor 60/1971
Orgovány Ferenc 72/1971
Orth Mihály 76/1971
COrdög György 41/1971
Pap Kálmán 47/1971
Papp Gyula 84/1971
Papp Tibor 31/1971
Patakfalvi László 85/1971
Pál József 77/1971
Pethes Imre 32/1971
Pintácsi Gábor 48/1971
Radics Imre 16/1971
Rácz Dénes 67/1971
Rendek István 86/1971
Récsei Mklós 52/1971
Sallay Katalin 38/1971
Sándor János 14/1971
Sárközi Ferenc 66/1971
Sebő László 6/1971
Soós Imre 87/1971

Árvay Zoltánné
Baji Pál
Balabán Péter
Balogh Alajos
Belenszky Gabriella

: Bordács Anna
Bottka Sándor
Csóka Imréné Kovács Éva
Demény Rezső
Dékány Katalin
Diószegi Nóra
Erdélyi Ferenc
Gohér Magdolna
Göndöcs Balázs
Gyarmati Mihály
Harkányi Gábor
Horváth János
Hüse Gábor
Hüse Gáborné Vekerdi Róza
Jambrich Gyula
Janszky Pálné Lajkó Erzsébet
Jókuthy Kálmán
Kajtár Lajosné Bartus Zsófia
Kádár Kenese György
Kápolnai Zsuzsanna Enikő
Kerékgyártó László
Kertész Zoltán
Kispesti Miklós
Kisteleki Mihályné Véghely Judit
Klatsmányi János
Komondi Pál
Korom Lajos
Kovács Imre

" Kőrös Csaba
Liebe Katalin
Liszony Istvánné Vida Erzsébet
Liszt Antal
Litkai Ferenc
Madarász László

Mérnök-tanári szak

565
525
566
514
563
558
397.
502
531
567
528
556
509
529
539
353
574
530
500
546
518
560
501
542
524
335
572
576
505
547
570
564
549
540
561
496
933
922
548

Sós János : 33/1971
Staszenka Elek 57/1971
Szabó Gábor Csaba 22/1971
Szabó József 24/1971
Szabó René 4/1971
Szakszon Péter 34/1971
Székely Béla 15/1971
Szlovencsák István 56/1971
dr. Timár László 5/1971
Torda József 88/1971
Tóth Kálmán 78/1971
M. Tóth Mária 21/1971
Tóth Pál 23/1971
Tüzkő Alajos 53/1971
Ulicsák János 11/1971
Viskus István 35/1971
Walkó Attila 68/1971
Zakar István 73/1971
Zoller József 49/1971

Major Imre 555
Margitai János 517
Marosfalvi Péter 573
Marton Gyula 543
Márczi Imre 571
Molnár Anna 506
Nagy József 979
Nényei Gábor 544
Orbán Veronika 499
Orosz László 551
Paál Márta 532
Pabst Béla 519
Palásti Károly 497
Palásti Kovács Béla 536
Petróczy György 515
Petróczy Györgyné Szalay Katalin 516
Péczely Gábor 498
Polák Miklósné Mészáros Erzsébet 513
Pólya Gyula 568
Guanphanivanh Somoly 522. .

Rehák Péter Zoltán 578
Réz Gyula 512
Rupprich Péter 523
Sárdy Botond 552
Schuller Gáborné Bajor Éva 545
Sebők Tibor 534
Sóti Ottó 538
Sörös Géza 520
Szabó Annamária 507
Szász Ottó 559
Széplaki László 521
Szücs Pál 550
Tattay Enikő 503
Tánczos Gábor 527
Terray Tamás 562
Tóth Attila Zoltán 510
Tóth Árpád 554
Ujváry Pál 511
Uri Kálmán 537
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Varga Gyula
Vaskövi Béla
Vincze Tamásné Vargyay Judit

Alpár György
Angyal Marianna
Antal Sándor
Artner Erzsébet
Baán László
Balogh József
Bárdosi Péter
Beczner. Farkasné Józsa Márta
Bekény László
Binder Károly
Biri Géza
Bodor Miklós
Bozóki György
Brandt Szilveszter
Bucsy Károly
Buzgó Béla
Csányi György
Csányi István
Csépe József
Dániel Teréz
Dávid István
Dolányi János Tamás
Duska Pál
Edvy Károly
Farkas András
Fazekas Tamás
Fabos Zoltán
Fehér András
Fekete István
Ferkó Gyula
Fessler Béla
Fodor Attila
Frank Ferenc
Fruttus István Levente
Fülöp Zoltán
Gabos István
Gazdag György
Gábor Ildikó
Gáti Péter
Gorza Dezső
Góth Tibor
Gubuznai Lajos
Hadházi Barna
Haszán Gyula
Havasi Béla
Hercz Erzsébet
Hidasi László
Hirsch István
Hirsch Zsuzsa
Holcsa László
Horváth May Imre
IlIkovics József
Juhász Anna
Juhász Béla
Juhász István

358

526
569
504

Zotter Zoltán
Zsilák András

Műszaki tanár szak

280
327
386
263
362
383
300
309
285
281
359
387
384
307
282
276
375
366
302
324
271
274
354
336
355
339
304
290
315
283
335
334
368
363
295
272
313
317
318
393
301
392
390
268
367
369
395
291
370
267
270
333
353
287
266

Kardos József
Kasza István
Kasztal Balázs
Katlan Bálint
Keller József
Kernya János
Kiss József
Kiss Károly
Korda György
Korpos János
Kosik Ferenc
Körtvélyessy György
Kudomrák Ferenc
Lang Ádám
Lovas György
Losányi Tamás
Magyari Kálmán
Magyari Zsolt
Major Attila
Márton István
Mátrai Győző
Menyhárt László
Meszneder Klára
Mihály Béla
Misztina Lajos
Molnár Géza
Molnár István
Nagy Ferenc
Nagy Gusztáv
Nagy Sándor
Nemeskéri Gyula
Odor Péter
Orbán Ferenc
Pallos László
Papp László Gyula
Parcsetich Zsuzsanna
Pető Éva
Petti Vilmos
Prékopa Tibor
Puskás László
Radnai Kálmán
Rajkai Tibor
Regényi Gyuláné
Riczel Zoltán
Riegler Gyuláné Riba Erzsébet
Róth Endre
Rózsa György
Sándor János
Sebők Sándor
Siklósi Henrik
Dr. Simonyi Miklósné
Somogyi István
Szabó Imre
Szabó Károly
Szabó Márta

541
508

320
371
286
328
391
316
303
294
265
322
322
311
332
314
340
275
372
373
351
312
361
394
341
342
385
388
343
331
337
306
326
338
277
279
344
374
299
298
325
376
347
357
293
288
310
308
377
330
365
389 -

292
378
289
297
321



Szabó Tihamér
Szalai László
Szántó Jenő
Szedlár Sándor
Szelényi Géza
Szent-Imrey Tamás
Szepesi Zoltán
Szijj Judit
Szilágyi Sándor
Szobánszky Zoltán
Takács Pál
Taksonyi Ferenc

Aczél Imre
Alföldy Zoltán
Almacht Ferenc
Antal Gyula
Antal Tivadar
Auer Tamás
Ács Imre
Ács Ottó
Ács Ottóné Pikó Katalin
Ácsfalvi Márta
Ákos János
Bacskai Antal
Bajusz András
Bakó Bálint István
Balogh József
Balogh Miklós
Banai Endre
Barac Imre
Baráth Bálint
dr. Barna Béla
Barótfi István
Barta János
Barta László
Bartók Péterné Angster Judit
Bauer Ferenc
ifje dr. Bencsáth Aladár
Bencsik István
Bender Cecilia
Berényi Éva
Békéssy László
Béres Deák László
Biczók Imre
Bogdány Miklós
Bohus János
Bordás István
Borosi Béla
Borsa György
Bögi Károlyné Topolyi Márta
Böhm József
Buláth Imre
Burián Zoltán
Csanády Mihály
Csapó Balázs
Csábi Antal
Csák Zoltán
Csányi Irén

379
284
323
264
380
269
364
381
345
350
358
296

Tamássy Mária
Tiringer László
Tóvári József
Varga József
Varga László
Varga Tibor
Vágány Jolán
Várnai Pál
Veres Gyula
Vándor Tamás
Zalavári Tamás

Szakmérnöki szak

1538
1587
1817
1501
1644
1524
1732
1520
1527
1528
1750
1630
1594
1645
1712
1646
1551
1566
1789
1529
1662
1571
1637
1845
1667
1555
1599
1508
1669
1663
1570
1805
1595
1775.
1506
1625
1728
1825
1734
1708
1682
15758
1735
1664
1806
1564

Cseh Sándor
Csobay Zoltánné Beke Izabella
Csobó István
Csonka László
Csont Miklós
Csürös Éva
Czinege Imre
Darvas Pál
Dálnoki Antal
Dániel Ferenc
Deák Henrik
Della Donna Albán László
Dióssy Szabolcs
Dombos János
Dósa Árpád
Druzsbaczky Gábor
Dulcz Egon
Dunay András
Eisler Gyula
Elekes Béla
Ember Károly
Eördögh Éva
Érdi Pál
Érdi Tamás
Fajd Jenő
Farkas Béla
Farkas Ferenc
Farkas Imre
Farkas István
Farkas József Attila
Farkas Pál
Farmosi. János
Fejős Éva
Fenyvesi Ede
Ferencz József
Ferke Mihály Ferenc
Földeák Miklós
Földes Enikő
Frindt Antal
Fürst Ádám
Gajer Ferencné
Gergely Ferenc
Gerley Tamás
Gillemot László
Gnüdig László
Gohér Ferenc

360
352
382
348
305
356
319
278
346
349
329

1602
1840
1683
1801
1531
1549
1643
1754
1778
1510
1695
1731
1823
1722
1727
1519
1684
1824
1713
1714
1647
1689
1685
1511
1811
1709
1546
1736
1696
1576
1771
1590
1846
1607
17535
1675
1617
1550
1834
1577
1641
1787
1779
1601
1715
1666
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Gosztonyi Imre
Gráber Andrea
Grátzer Lajos
Gyertyánffy Gábor
Gyimesi Györgyné

Kovács Erzsébet
Győrfi. Károly
Hadnagy Erika
Halász József
Halmai László
Halmos Emil
Hamvas József
Hegedüs József
Heitler József
Hervai Ferenc
Héjjas Csaba
Hidasi Zoltán
Dr. Homonnay Andrásné

Árvay Zsuzsa
Honti Ernőné Balogh Ildikó
Dr. Hornyik Béla
Horváth Miklós
Horváth Tibor
Hrehuss György
Huszár Imre
Ifkó Iván
Igali György
Igmándy Balázs
Ignácz Kálmán
Jagudits László
Járfás István
Jeney Tivadar
Juhos István
Karácsonyi Zoltán
Kardos Jenő
Kardos Zsuzsanna
Kassai Péter
Kántor István
Kármán Péterné Varga Zsuzsanna
Károlyi András
Károlyi Csaba
Kárpáti Miklós
Keschitz Antal
Dr. Keszthelyi Károly
Kisgyörgyi Károly
Kiss Gábor
Kiss János
Kiss László
Knézy Péter
Kobza Dezső
Kocsondi Csaba
Koma László
Konkoly Károly
Koppány György
Korach Marcell
Kormos István
Korognai Károly
ifje Korompay Sándor
Koszonits Tibor
Kovács György
Kovács József
Kovács Józsefné Sági Erzsébet
Kovács Kálmán
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1636
1791
1512
1535

1804
1522
1847
1807
1586
1748
1561
1598
1597
1737
1674
1578

1812
1539
1618
1738
1596
1826
1563
1716
1589
1697
1626
1776
1672
1579
1521
1619
1756
1530
1774
1724
1797
1648
1698
1798
1552
1725
1757
1790
1679
1603
1649
1686
1620
1751
1608
1827
1609
1573
1739
1502
1627
1526
1540
1523
1809

Kovács Mihály
Kovácsházy Ernő
Kozma Ferenc
Kozma Mihály
Könözsy László
Kőszeghy Tamás
Kristóf Csaba
Kuti Lajos
László Tibor
Lengyel Gyula
Lers Vilmos
Liptai András
Lohinai Ede
Lorberer Árpád
Machács György
Major József
Margitics Imre
Marti Sándorné Kádár Julianna
Mádai István
Máhr Géza
Márai György
Márfi László
Márkus István
Márkus Sándor
Máthé Csaba
Máthé Csabáné Poros Katalin
Medgyesy Mihály
Mérai-Horváth Gusztáv
Mérth Zoltán
Mikics László
Mikle Ferenc
Mikló István
Milasin Lajos
Mohácsi Ervin
Molnár Antal
:Molnár Lászlóné Lengyel Ildikó
Morvai Gusztávné Rege Elza
Murlasits Gyula
Müller Margit
Nagy Géza
Nagy Gyula
Nagy János
Nagy János
Nagy László
Nagy Sándor
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