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TISZTELT OLVASÓK!
Nekem jutott az a megtisztel� lehet�ség, hogy ezen a különleges alkalommal szólhatok az egyetemi 
emlékeinkr�l és az eltelt 50 évr�l. 1955-ben 276 hallgatótársammal kezdtük el tanulmányainkat 
vágyaink beteljesüléseként a Miskolci Nehézipari M�szaki Egyetem Gépészmérnöki Karán és 1960-
ban 127-en távoztunk mérnöki diplomával, indultunk el pályánkon.
A szorongással, érdekl�déssel teli els� napokat Petrich Géza, Terplán Zénó, Zorkóczy Béla pro-
fesszor urak csodás el�adásai és a tanulókörökben tanáraink határozott követelményeket támasztó 
– ugyanakkor nagy emberséggel segít� munkás napok követték: zárthelyik, feladatok, rajzbeadások, 
logarlécvizsga jöttek tempósan egymás után.
Az évek el�rehaladásával mi a követelmények növekedését, keményedését észleltük, de a segítséget 
is megkaptuk, megtaláltuk a teljesítésükhöz szükséges energiát is.
A hajtásban felfrissülést adtak a kollégiumi élet baráti, vidám percei, a sportolási lehet�ségek. En-
gem különösen magával ragadtak az Egyetemi Vándorkupa sportrendezvényei is, amelyek az öt 
évfolyam hallgatóit is megmozgatták vagy szervez�kként, vagy versenyz�kként és szurkolókként.
1960-ban friss diplomával, sok szakismerettel és kíváncsisággal érkeztünk a gyárakba. Emlékszem, 
hogy akik Egerbe kerültünk mindannyian az üzemekben akartunk kezdeni, a Gépgyártás-el�adáso-
kon kapott többszöri tanácsra.
Ma azt mondhatom, hogy jó tanácsnak bizonyult. A termel� üzemekben azt a mérnököt ismerték 
el hamar, aki a termelési folyamat zavarát – netán leállását – okozó hibát gyors beavatkozásával 
sikeresen elhárította. És ha a beavatkozás módja szakmai újdonságnak számított körükben, arra 
fel� gyeltek. Persze kezdetben bátortalanok voltunk, de a sikeres beavatkozások tapasztalatai egyre 
több magabiztosságot adtak. Számos szakmai és emberi tapasztalatot szereztünk az üzemekben el-
töltött évek alatt, amely máig elkísér.
Ez alapján ismerhettük fel, hogy az egyetemr�l hozott szakmai ismeretek szaktudássá akkor válnak, 
ha a gyakorlatban újra és újra felhasználjuk feladataink megoldásához, és azok sikeresek lesznek.
Közben arra is rájöttünk, hogy az egyetemen nemcsak a tantárgyak halmazát tanították meg taná-
raink, hanem kifejlesztették bennünk a m�szaki érzéket, a problémafeltáró és -megoldó képességet, 
egy rendszerszemlélet� gondolkodást, képességet és készséget az új ismeretek megszerzésére és 
még sok más képességet.
Felismertük, hogy a saját továbbképzésünkkel egyenérték�en fontos a környezetünkben dolgozók 
továbbképzésének el�segítése is. Mindkett�höz jó kereteket biztosított a Gépipari Tudományos 
Egyesület, így hamar GTE-tagok és aktív közrem�köd�k lettünk. 
És még valami fontos volt számunkra. Miskolcon végzett mérnökkolléga nem kérhetett t�lünk olyan 
segítséget, amit – ha csak tehettünk – ne adtuk volna meg! Az 50 év során magam sem tudok arra 
példát, hogy valaki nem segített volna.
Ha pedig az Egyetemünkön bárhová jöttünk segítséget kérni, azt mindig készséggel megkaptuk, 
amikor t�lünk kértek támogatást mi is mindig segítettünk.
A 61 éves Egyetemünk folyamatos és hatalmas lépték� fejl�dése leny�gözött és most is örömmel tölt 
el, hogy a nagyszer� alapítókhoz méltóan alkottak a folytatók is.
Engedjék meg, hogy mi, az 50 éve diplomázók fejet hajtva tisztelettel adózzunk a már elhunyt taná-
raink, évfolyamtársaink (közülük többen tanárrá váltak itt) emlékének és tisztelegjünk az Egyetem 
jelene és jöv�je formálói el�tt és kedves évfolyamtársaimnak pedig innen is jó egészséget és még 
sok boldogságot kívánjak.
Végezetül tisztelettel köszönjük a Miskolci Egyetem vezetésének és a szervez�knek, hogy lehet�vé 
tették az 50 éves találkozónk létrejöttét.

Miskolc, 2010. augusztus 28.
Demeter Pál
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JUBILÁLÓ MISKOLCI GÉPÉSZMÉRNÖKÖK 
TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSA

A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 
NYILVÁNOS, ARANYOKLEVÉLOSZTÓ ÜLÉSE

2010. AUGUSZTUS 28.

A Miskolci Egye-
tem miskolci jog-
el�djét, a Nehézipari 
M�szaki Egyetemet 
1949-ben alapították. 
Egyetemünk életében 
az elmúlt 2009/2010-
es tanév különleges 
jelent�ség� volt: ün-
nepeltük jogel�dünk, 
a Selmecbányai Bá-
nyatisztképz� Iskola 
275. és a Gépészmér-
nöki Kar 60. alapítási 
évfordulóját, vala-

mint a Bányamérnöki Kar Miskolcra telepítésének 50. 
évfordulóját. 

Az els� évfolyamok Miskolc belvárosában, moziban, 
szállodai nagyteremben, gimnáziumi épületekben, vá-
rosi kollégiumokban kezdték életüket – a tanulást és az 
együttlakást.

A mai campuson, a Dudujkán csaknem érintetlen 
természeti környezet, kertek, szántók, mocsár – az id�-
járástól függ�en – sár és víz fogadta az épít�ket, majd 
a tanárokat és diákokat. A tanítás lassan beköltözött a 
hosszú – még burkolat nélküli - pirostéglás tanulmányi 
épületbe, de kollégiumok még nem voltak. A hallgatók 
a Diósgy�rbe vezet� vasútvonalon vonattal „jártak ki a 
városból”. Külön megálló volt ebb�l a célból az Egye-
tem mögött. A „távf�tés h�központját” két „stabil moz-
dony”, illetve azok kazánjai jelentették az els� években, 
e mozdonyok még 1960 körül is láthatók voltak.

Az Egyetem épületeinek, útjainak létesítésében a 
mindenkori hallgatók folyamatosan részt vettek. Járda-
lapokat készítettek, ásták az épületek alapjait, utat épí-
tettek. Az építkezés soha nem sz�nt meg és ma is foly-
tatódik. 2006-ban adtuk át az E/0-s kollégiumot, azaz 
UNIHOTEL-t, az E/7-es kollégium fels� emeleteit visz-
szabontva pedig korszer� hivatali épületet alakítottunk 
ki. A városban az Egyetemünkhöz tartozó Zenepalota 
felújítása elkezd�dött, a munkálatok terv szerint halad-
nak. A Hej�parton befejez�dött a versenyuszoda építése.

Ma már a Bartók Béla Zenem�vészeti Intézet, az 
Egészségügyi Kar és a Sárospataki Comenius Tanító-
képz� F�iskolai Kar is része a Miskolci Egyetemnek, 
a már hagyományosnak számító Gazdaságtudományi, 

Állam- és Jogtudományi, Bölcsészettudományi Karok 
és a miskolci alapító M�szaki Földtudományi, M�szaki 
Anyagtudományi, Gépészmérnöki és Informatikai Ka-
rok mellett.

Maga a Gépészmérnöki és Informatikai – 2006. júli-
us 1. el�tt Gépészmérnöki – Kar hasonló sokszín�séget 
mutat, hisz ez a m�szaki tudományok  integrálódásának 
megfelel�en egy szervezeten belül m�veli a gépészmér-
nöki, az informatikai, a villamosmérnöki tudományo-
kat, képez programozó és közgazdasági programozó 
matematikusokat, m�szaki menedzsereket, m�szaki 
szakoktatókat. 2005-ben létesült a Robert Bosch Mecha-
tronikai Tanszék a BOSCH magyarországi cégcsoport-
jának támogatásával.

2008-ban a Miskolci Egyetem intézményi szinten el-
s�ként kapta meg az országban a Fels�oktatási Min�ségi 
Díjat, valamint 2010-ben a Kiváló Egyetem címet. Az 
utóbbi évek során Egyetemünk karai is részesültek ál-
lami kitüntetésben, melyek közül kiemelkedik a Gaz-
daságtudományi Karnak a Fels�oktatási Min�ségi Díj 
szervezeti egység kategóriájában odaítélt Aranyfokozatú 
Elismer� Oklevele, az Állam- és Jogtudományi Kar és 
doktori iskolájának „kiválósági hely” címe.

A közelmúltban Egyetemünk több mint kilenc milli-
árd forintnyi pályázati támogatást nyert el. A fejlesztés 
kiemelt célja a m�szaki képzés és a kutatómunka meg-
újítása. A szoros ütemezés�, nagy volumen� beruházás 
rendkívüli koncentrációt, rugalmasságot és türelmet kö-
vetel t�lünk.

A legfontosabb kérdés mégis az, hogy a romló demog-
rá� ai mutatók, a válsággal nehezített gazdasági viszo-
nyok között lesz-e elegend� diákunk, akik megtöltik 
élettel Egyetemünket. Jó úton járunk: 2010. tavaszán az 
összes jelentkezések száma közel 6%-kal – ezen belül az 
els� helyen jelentkez�k létszáma majdnem 3%-kal - nö-
vekedett a 2009. évihez képest. Az állami fels�oktatási 
intézmények között az összesített országos rangsorban 
Egyetemünk a 10. helyen áll. Ezen a téren fontos fel-
adatunk, hogy gondoskodjunk egyetemünk folyamatos 
jelenlétér�l a városi, megyei és regionális fórumokon, 
középiskolai rendezvényeken, a napi sajtóban, valamint 
vonzó egyetemi rendezvényekkel hívogassuk régiónk 
ifjúságát Campusunkra. Az infrastruktúra-fejlesztés 
mellett a képzési lehet�ségek is er�teljesen b�vültek. 
Nagyon fontos, hogy az alapképzésben résztvev�k – a 
bolognai folyamatnak megfelel�en – folytathassák ta-
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nulmányaikat alapdiplomájuk megszerzése után. Ennek 
jegyében indít minél több mesterszakot az egyetem. 
Olyanokat is, melyeket hazánkban els�ként a régió fel-
s�oktatási intézményeivel közösen, a hallgatói mobili-
tást ösztönözve hirdet meg. Az alap- és mesterszakok 
korszer�, megújult képzést takarnak, színvonalukban 
pedig meghaladják az eddigi lehet�ségeket. Gyakor-
latorientált, versenyképes képzésekr�l van szó, melyek 
révén piacképes tudást, diplomát szerezhetnek a nálunk 
végzettek.

Az innovációs és szakképzési támogatások, kutatás-
fejlesztési szerz�dések révén számos cég és vállalat 
büszkén vallja magát a Miskolci Egyetem támogatójá-
nak, hisz szakembereinek sokaságát innen választja. 
A Miskolci Egyetem partnereivel – mind a közszféra, 
mind a gazdaság szerepl�ivel – er�s kapcsolatrendszert 
épít. 2006 óta több mint 110 újabb hazai és nemzetközi 
együttm�ködési megállapodás született a kutatás-fej-
lesztés és a képzés területén.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar ezer szállal 
kapcsolódik a társkarokhoz, hisz sok tárgyat oktatnak át 
és sok tárgy el�adói érkeznek a társkaroktól, megvaló-
sítva az „universitas” eszméjét, azt, hogy minden tudo-
mányterületen a leghozzáért�bbek oktassanak és kíván-
ság szerint minden diák kedvére élhessen a választással 
sz�kebb szakmai és tágabb általános érdekl�désének 
megfelel�en.

A Selmecbányáról származó évszázados hagyomá-
nyok adják a Miskolci Egyetem összetartó erejét. A 

szakestélyek, a végz�sök karszalagjai több mint kétszáz, 
de a végzettek gy�r�i is már több mint negyven évesek. 
Ezek csak a küls� jegyek. A tartalom: az összetartozás, 
a közösen végigküzdött tanulmányi évek, a több éves 
kollégiumi együttlakások sokkal fontosabbak. Végzett 
növendékeink számára az elkövetkez� negyven-ötven 
munkás évben pótolhatatlan hasznot és támaszt jelente-
nek azok a kapcsolatok, amelyeket az itt tanulók építet-
tek akár a saját, akár a társkarok hallgatóival. A hagyo-
mányok és különösen a – most már az itt végzett gépész 
és bányagépészmérnökök számára is átadott – aranydip-
lomák igazi Alma Materré emelték az Egyetemet.

Az Egyetem rektoraként köszöntöm az aranydiplomás 
és jubiláló gépészmérnököket, a mai Miskolci Egyetem 
hajdani hallgatóit. Minden bizonnyal Miskolc Városa is 
örömmel fogadja azokat, akik legalább egyetemi tanul-
mányaik idejére a város lakói voltak.

Kérem, hogy amikor a találkozó után elmennek, vi-
gyék el hírét annak, hogy milyen szép a mi megújuló, 
fejl�d� Egyetemünk, és hogyan szépül városunk. Mond-
ják el, hogy a város és az Egyetem nyitott kapukkal várja 
a tudni vágyó � atalokat, és visszavárja a tapasztalt és 
tudást hozó volt hallgatóit!

Dr. Patkó Gyula
rektor
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A 2010. AUGUSZTUS 28-I
ÉVFOLYAMTALÁLKOZÓ RÉSZTVEV�IHEZ

A Miskolci Egye-
tem Gépészmérnöki 
és Informatikai Karán 
minden év augusztusá-
nak utolsó szombatján 
hagyományosan ösz-
szegy�lnek a hajdani 
Nehézipari M�szaki 
Egyetem, illetve a Mis-
kolci Egyetem Gépész-
mérnöki Karának vég-
z�sei, kezdve a tíz éve 
végzettekt�l az arany-
diplomásokig, illetve 
az 55 éve végzettekig, 

hogy tájékozódjanak a volt egyetemükön történt válto-
zásokról. A volt dékánokkal együtt emlékezünk elhunyt 
oktatóinkról, diáktársainkról és tudományos tanácsko-
zás keretében mondják el az itt végzettek, amit a múlt és 
jelen eredményeir�l fontosnak tartanak. Minden évben 
ez alkalomból a GÉP cím� folyóiratban adunk összefog-
lalót Karunk, tanszékeink jelenlegi életér�l.

Tavaly ünnepeltük Miskolcon a Campus valamint a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar alapításának 60. 
évfordulóját. A Magyar Országgy�lés 1949. évi XXIII. 
Törvényében rendelte el, hogy „a fels�fokú m�szaki 
szakképzés fokozása céljából Miskolcon Nehézipa-
ri M�szaki Egyetemet kell létesíteni”. Így 1949-ben 
létrejött ez az egyetem, amely a Sopronból áttelepült 
Bánya- és Kohómérnöki Karból és a frissen alapított 
Gépészmérnöki Karból állt. 1950 februárjában jelölték 
ki az egyetem területét, majd megkezd�dött az építke-
zés, és 1951 �szén vette használatba a hallgatóság az 
els� tanulmányi épületeket. A Kar indulásakor csak a 
gépgyártástechnológiai szak létezett. El�ször 1953-ban 
kapták meg diplomájukat a végz�s hallgatók.

A Gépészmérnöki Kar az alapítása óta folyamatos 
változásokon ment és megy át, egy szervezeten belül a 
gépészmérnöki, az informatikai és a villamosmérnöki 
tudományokat is m�veli. 2006. július 1-jét�l a kar neve 
Gépészmérnöki és Informatikai Karra változott meg. A 
Kar arra törekszik, hogy képzése magas szint�, a gazda-
sági és társadalmi élet változásaihoz igazodó, korszer�, 
a min�ség folyamatos javítását alapkövetelménynek te-
kintve a fels�oktatási piacon jól értékesíthet�, gyakor-
latorientált legyen, és az ismeretek végzés után azon-

nal hasznosíthatóvá váljanak. Az oktatás tartalmának 
kialakításában a Kar egyensúlyra törekszik az id�tálló 
alapismeretek, a korszer� szakmai és gyakorlati életre 
közvetlen felkészülést segít� ismeretek és ezek alkalma-
zása között. 

 A 2005/2006-os tanévt�l kezd�d�en áttértünk a két-
ciklusos Bolognai-rendszerre, amelynek következtében 
megsz�ntek a korábbi egyetemi szint� képzések. Az el-
s�éves hallgatóink a bolognai rendszerben három, egy-
másra épül� szakaszból álló képzés valamelyikén kez-
dik a tanulmányi évet. A képzési programunkban kilenc 
alapszakon várjuk a továbbtanulni vágyókat: Energeti-
kai mérnöki alapszak, Gazdaságinformatikus alapszak, 
Gépészmérnöki alapszak, Ipari termék- és formatervez� 
mérnöki alapszak, Mechatronikai mérnöki alapszak, 
Mérnök informatikus alapszak, M�szaki menedzser 
alapszak, Programtervez� informatikus alapszak és Vil-
lamosmérnöki alapszak. A hét féléves képzés után hall-
gatóink BSc szint� diplomát szereznek. A második kép-
zési szakaszban jelenleg ötféle, négy féléves mesterszak 
közül választhatnak: Energetikai mérnöki mesterszak, 
Gépészmérnöki mesterszak, Logisztikai mérnöki mes-
terszak, Mechatronikai mérnöki mesterszak és Mérnök 
informatikus mesterszak. A tudományos (PhD) fokozat 
megszerzésére a Kar két doktori iskolájában – a Hatvany 
József Informatikai Tudományok Doktori Iskolában és a 
Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskolában – 
hazai és nemzetközi elismertség� oktatók részvételével 
van lehet�ség.

A Kar összetartó erejét er�sítik a Selmecbányáról 
származó évszázados hagyományok. A szakestélyek, a 
közösen végigküzdött tanulmányi évek és az itt szerzett 
kapcsolatok meghatározó jelent�ség�ek a Miskolcon 
végzett mérnökeink életében. 

Örömömre szolgál, hogy szeretettel és tisztelettel kö-
szönthetem volt gépészmérnök hallgatóinkat. Kívánom, 
hogy teljék örömük a találkozásokban, újítsák meg ösz-
szetartozásukat és vigyék hírét a több mint hat évtizedes 
fennállását ünnepl� karunknak.

Dr. Illés Béla
dékán
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A Gépészmérnöki és Informatikai Kar
humán er�forrás helyzete, gazdálkodása

Dr. Kamondi László
általános dékánhelyettes
tanszékvezet�, 
egyetemi docens

A Gépészmérnöki és Infor-
matikai Kart továbbra is sújt-
ja a 2005. évi a nem arányos 
humánpolitikai intézkedési 
tervekb�l adódó létszámleépí-
tés, a központi juttatások sz�-

külése, a kiadások növekedése, a bels� szolidaritás elv� 
terhelés vállalása. A felmentések következtében jelent�s 
számban sz�nt, és sz�nik meg els�sorban a nyugdíjas 
kort elért munkatársaink munkaviszonya. 

Ennek következménye, hogy nagy tapasztalatú és tu-
dású kollégáktól, munkatársaktól kell megválni. A meg-
üresedett álláshelyek megfelel� státuszú kollégákkal 
való betöltése elengedhetetlen az oktatás számára, de a 
� nanszírozás lehet�ségei ezt ma már nem teszik lehe-
t�vé. 

A karunknak, érdekei ellenére is, nem kívánt alkal-
mazási feltételeknek kell eleget tennie. Az oktatói után-
pótlás nehézségeit fokozza, hogy az oktatókkal és kuta-
tókkal szembeni elvárások éppen azon kollégák eseté-
ben fokozódnak, akiket szívesen látnánk az iparból, de 
az alkalmazási feltételek a törvényi el�írások miatt nem 
lehetséges, noha a szakmai felkészültségük ezt lehet�vé 
tenné.

2010. évi kinevezéssel 2 egyetemi tanári, 5 egyetemi 
docensi, 1 cimzetes egyetemi docensi, 1 adjunktusi, 4 
adjunktusi bels� el�léptetést, 1 részmunkaid�s adjunk-
tusi, 10 tanársegédi, és 2 mérnöktanári pályázatot támo-
gatott a Kari Tanács, illetve a Szenátus:

Egyetemi docens: Dr. Körei Attila (Alkalmazott Ma-
tematikai Tanszék). Dr. Nehéz Károly (Alkalmazott 
Informatikai tanszék), dr. Házy Attila (Alkalmazott 
Matematikai Tanszék), Dr. Szirbik Sándor (Mechanikai 
Tanszék), Dr. Mannheim Viktória (Vegyipari Gépek 
Tanszéke). Címzetes egyetemi docens: Kovács Tibor 
ügyv. igazgató.

Adjunktus: Dr. Majár János (Fizikai Tanszék), adjunk-
tus bels� el�léptetéssel: Dr. Mileff Péter (Általános In-
formatikai Tanszék), Kovács Péter Zoltán (Mechanikai 
Technológiai Tanszék), Hegedüs György (Szerszámgé-
pek Tanszéke).

Tanársegéd: Veres Laura (Analízis Tanszék), Szent-
miklósi István (Automatizálási Tanszék), Unhauzer At-
tila, Bátor�  Richárd, Szalontai Levente (Elektrotechni-

kai- és Elektronikai Tanszék, Bodnár Krisztina, Molnár 
Viktor, Szabó Gergely (Gépgyártástechnológia Tanszék) 
Koritárné Fótos Réka (Mechanikai Technológiai Tanszék).

A Kari Tanács, illetve a Szenátus három tanszékveze-
t�i meghosszabbítást támogatott: 

Dr. habil. Illés Béla egyetemi tanár, tanszékvezet� 
(Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék)

Dr. habil. Juhász Imre egyetemi docens, tanszékveze-
t� (Ábrázoló Geometriai Tanszék). 

Dr. Kovács Ern� egyetemi docens, tanszékvezet� 
(Elektronikai és Elektrotechnikai Tanszék)

A Kar és az Egyetem érdekében kiemelked� érde-
meket szerzett, nyugdíjba vonult egyetemi tanárok 
Dr. Czibere Tibor, Dr. Farkas József, Dr. Kozák Imre, 
Dr. Lévai Imre, Dr. Nyíri András, Dr. Páczelt István, 
Dr. Szaladnya Sándor, Dr. Szarka Tivadar, Dr. Szentirmai 
László, Dr. Tajnaf�i József, professor emeritusként segí-
tik karunk oktató, kutató munkáját.

A 2009. október 15-ei statisztikai adatok szerint a 
kar személyi állománya 262 f�, ebb�l f�állású oktató 
169 f�.

A 2009/2010. tanévben is több, a Karon dolgozó 
kolléga kapott egyetemi, vagy kari, vagy egyetemen 
kívüli elismerést munkájáért, köztük igen magas szin-
t�eket is.

Az évfolyamtalálkozó szervez�i ebben az évben a ju-
bileumok sorrendjében: Dr. Visnyei László, Dr. Siposs 
István, Jálics Károly, Dr. Szabó Szilárd (egyben f�szer-
vez�) Dr. Dudás László, Veresné Dr. Somosi Mariann, 
Elek Tibor, Demeter Péter, Tóbis Zsolt voltak. A szer-
vezés, a névsorok karbantartása, a megváltozott címek 
kiderítése igen hálás, de soha véget nem ér� feladat. A 
kiadvány szerkesztésében közrem�ködött Szabó Anikó. 
Mindnyájuknak köszönet!

Kari Emlékérmet kapott az évfolyamtársak ja-
vaslata alapján 2010-ben, az évfolyamtalálkozón: 
Dr. Bikfalvi Péter, Dr. Kamondi László, Dr. Ko-
vács László (ÁIT), Dr. Szarka Tivadar, Tóth Lajos, 
Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes; a tanszékek ja-
vaslatai alapján a 2010/2011. tanévnyitó ünnepsé-
gen: Dr. Biró Károly (Kolozsvári Egyetem), Bitay 
Enik�, Dr. Csibi Vencel (Kolozsvári Egyetem), 
Dr. Bányainé Tóth Ágota Dr. Dobróka Mihályné, 
Dr. Frigyik Gábor, Kinczel Péter, Németh Géza, 
Dr. Vinnai Balázs, Dr. Váncza József (MTA SZTAKI).

Dr. h.c. Tiszteletbeli Doktori címet kapott: Dr. Klaus-
Jürgen Bathe, a Massachusetts Institute of Technology 
professzora. 

ÖSSZEFOGLALÁS A GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS 
INFORMATIKAI KAR KÖZELMÚLTJÁRÓL
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Professor Honoris Causae Facultatis Miskolcinensis 
címet kapott: Prof. Dr. Horváth Imre egyetemi tanár 
Delfti M�szaki Egyetem Hollandia, Prof. Dr. Ildiko 
Mankova  egyetemi tanár, Kassai M�szaki Egyetem.

A Miskolci Egyetemért Érdemérem kitüntetést kapott: 
Dr. Dr. Péter József egyetemi docens (Gép- és Termék-
tervezési Tanszék). 

Signum Aureum Universitatis kitüntetést kapott: Se-
bestyén Csaba mérnöktanár (Gép- és Terméktervezési 
tanszék).

A Miskolci Egyetemért Érdemérem kitüntetést kapta: 
Sárközi György igazgató (Borsod Volán)

A Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója kitüntetést ka-
pott: Dr. Jeney András egyetemi docens (Alkalmazott 
Matematika Tanszék)

A Miskolci Egyetem Kiváló Kutatója kitüntetést ka-
pott: Dr. Kundrák János egyetemi tanár (Gépgyártás-
technológia Tanszék).

A Miskolci Egyetem Kiváló Dolgozója: Dr. Gyurica 
István egyetemi adjunktus (Automatizálási Tanszék).

Rektori Dicséret kitüntetést kapott: Hadházi Istvánné 
gazdasági ügyintéz� (Automatizálási Tanszék), Csillik 
Gyuláné m�szaki munkatárs (Dékáni Hivatal), Korpás 
Kálmán tanszéki mérnök, Pallai László technikus (Gép-
gyártás-technológia Tanszék).

Kiváló Oktatója Diplomát kapott: Dr. Kamondi László 
egyetemi docens, Gép- és Terméktervezési Tanszék).

A Kar gazdálkodásának nehézségeihez hozzájárul az, 
hogy a központi � nanszírozásból származó bérjelleg� 
és nem bérjelleg� támogatások egyre kevésbé fedezik a 
szükségleteket, és évr�l évre jelent�s hiányt kell pótol-
ni. Az új � nanszírozási rendszerre való áttérés a fenti 
problémák megoldását is fokozatosan a bérgazdálkodási 
egységekre, a karokra és azon belül a szervezeti egy-
ségekre (tanszékekre) helyezi át. A hiányok pótlására, a 
pénzügyi és gazdálkodási egyensúly biztosítására csak 
a kar saját bevételeib�l van mód. Ennek egyik jelent�s 
forrása az Innovációs törvény alapján elérhet� kutatás-
fejlesztési szerz�dések, amelyeket részben az egyetemen 
m�köd� Kutatási Központok, részben közvetlenül a tan-
székek kötnek meg. A feladatok megoldásának színtere 
alapvet�en azonban a tanszékeken van.

Másik jelent�s forrást a költségtérítéses képzés bevé-
telei jelentik, amelynek merítési bázisa sz�kült. A jöv� 
érdekében a Kar szélesítette képzési palettáját, ami re-
mélhet�en a bevételszerz� levelez� oktatás területére 
is kihatással lesz. Ugyancsak számítunk a szakképzési 
támogatásokra is. 

Jelent�s technikai, infrastrukturális fejlesztések van-
nak folyamatban egyetemünkön és a karon is a Társa-
dalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) kereté-
ben, amely pályázaton a Miskolci Egyetem 6,5 milliárd 
Ft infrastrukturális támogatást nyert el, sikeres GOP és 
TÁMOP pályázatok is futnak, melyek szintén jelent�s 
célirányos fejlesztési támogatásokat, ill. folyamatokat 
tesznek lehet�vé. 

Oktatáson kívüli hallgatói kapcsolatok
Az oktatáson kívüli hallgatói kapcsolatok több szinten 

valósulnak meg. A Kar vezetése a kari Hallgatói Önkor-
mányzattal (HÖK), a HÖK Diákösztöndíj Bizottsággal 
(DÖB), Kollégiumi Bizottsággal, a Valéta Bizottságokkal, 
illetve ezek vezet�ivel m�ködik együtt. A közös munkál-
kodás igen fontos területe a választott és delegált hallga-
tók részvétele a Kari Tanács munkájában és további más 
bizottságokban, továbbá a kar oktatóinak, vezetésének 
részvétele az olyan hallgatói rendezvényeken, mint a Gó-
lyabál, Balekkeresztel�, Firmaavató, Szakirány köszönt�, 
Szalagavató, Gy�r�avató, Valétabál, Fáklyás ballagás.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar képzései
és a Bologna-folyamat

Tóth Lajosné dr. Tuzson Ágnes
oktatási dékánhelyettes
egyetemi docens

A Kar a 2005/2006-os tan-
évt�l kezd�d�en kezdte meg 
az áttérést a Bolognai-rend-
szer�, kétciklusos lineáris 
oktatásra. E képzések el�nye, 
hogy már az alapszakon is ál-

talában 7 félévre b�vül az oktatás id�tartama, így adva 
lehet�séget a kett�s követelményrendszer teljesítésére: 
egyrészt a választott sz�kebb szakterületen b�séges és 
végzés után közvetlenül felhasználható korszer� gya-
korlati ismeretek; másrészt a második ciklusba, azaz a 
mester vagy MSc szint� képzésbe lépéshez szükséges 
természettudományos ismeretek megszerzésére. 

2006 óta már csak ilyen – BSc típusú – képzéseket indí-
tunk. A korábbi egyetemi szint� Gépészmérnöki, Közgaz-
dasági programozó matematikus, M�szaki informatikus 
és M�szaki menedzser szak, valamint a f�iskolai szint� 
Gépészmérnöki, Programozó matematikus és Villamos-
mérnöki szak utódszakjának tekinthet� Gépészmérnöki, 
Gazdaságinformatikus, Mérnök informatikus, M�szaki 
menedzser, Programtervez� informatikus és Villamosmér-
nöki alapszakon kívül – élve oktatói karunk tudományos 
potenciálja adta lehet�ségekkel – új szakokat is indítottunk. 
2006-ban az Energetikai mérnöki, 2007-ben a Mechatroni-
kai mérnöki, míg 2008-ban az Ipari termék- és formaterve-
z�i alapszakkal b�vítettük képzési kínálatunkat. 

Az alapképzési szakok bevezetésére mindazonáltal 
els�sorban úgy tekintettünk, mint a mesterszakok indí-
tásának megalapozására. Feltett szándéka volt a karnak, 
hogy a nagy múltú egyetemi szint� képzéseit továbbviv� 
mesterképzési szakokat miel�bb meghirdethesse. E cél 
érdekében egymás után zártuk le sikeresen a Gépész-
mérnöki, a Mérnök informatikus, az Energetikai mér-
nöki, a Mechatronikai mérnöki és a Logisztikai mérnöki 
mesterszak akkreditációs folyamatát.
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Er�feszítéseink eredményeképpen 2008 �szén – az 
országban az els�k között – a Gépészmérnöki mester-
szakon megkezdtük az oktatást, és e 4 féléves képzésen 
2010 nyarán a kar történetében el�ször mester oklevele-
ket is kiadtunk.

A Mérnök informatikus mesterszak 2009 telén ke-
resztféléves rendszerben indult el. Id�közben az Ener-
getikai mérnöki mesterszakra is vettünk fel hallgatókat. 
Reményeink szerint 2010 �szén a Logisztikai mérnöki, 
2011 tavaszán a Mechatronikai mérnöki mesterszak lép 
be aktív képzéseink sorába. 

Bár az új rendszer� képzésekre történ� áttérés lezá-
rult, ez nem jelenti azt, hogy „nyugalmasabb” id�szak 
következik a kar életében. A már lefutott teljes képzési 
ciklusok során szerzett tapasztalatok birtokában folya-
matosan � nomítjuk, aktualizáljuk mind az alapképzési, 
mind a mesterképzési szakok tanterveit, az id�közben 
felmerül� igényeknek új szakirányok bevezetésével 
igyekszünk eleget tenni. Szakirányú továbbképzési 
szakjainkat az új követelményeknek megfelel�en átfor-
máltuk, felfrissítettük.

Azoknak a hallgatóinknak, akik számára az alapkép-
zési szakok nehéznek bizonyulnak, a gépipari mérnök-
asszisztens szakot tudjuk felajánlani. 

Tudományos és nemzetközi tevékenység

Vadászné dr. Bognár Gabriella
tudományos dékánhelyettes
egyetemi docens

A Kar és Tanszékeinek mun-
kájában az elmúlt id�szakban 
is jelent�s szerepet kapott a 
tudományos kutatómunka. 
A Karon folyó magas szín-
t�, nemzetközileg is elismert 

graduális- és tudományos továbbképzés nem képzelhet� 
el a széleskör� tudományos kutatás és az ipar számára 
végzett kutató-fejleszt� tevékenység nélkül.

A Kar kutatási stratégiájának alakításában fontosnak 
tartja a hazai és a nemzetközi kutatás-irányítás és � nan-
szírozás változásainak követését, ezért nagy hangsúlyt 
helyez arra, hogy a tanszékek jellegükt�l függ�en tovább 
er�sítsék az alap-, alkalmazott- és fejleszt�-reprodukáló 
kutatásban való részvételüket, folytassanak nemzetkö-
zileg is � gyelemre méltó alap- és/vagy alkalmazott ku-
tatást. A kutatások minden szintje el�segíti a graduális 
és posztgraduális képzés tananyagának fejlesztését, a 
tudományos utánpótlás képzését.

Hazai és nemzetközi pályázatok, 
a kutatások er�forrásai

A kutatás és a tudományos képzés er�forrásait a ha-
zai (OTKA, FKFP, KHVM, HEFOP, stb.) és nemzetközi 
(ESPRIT, EUREKA, INCO-COPERNICUS, PHARE, 
NATO, ESA, EU 6. Keretprogram, stb.) kutatási pályá-
zatok jelentették, melyek elnyeréséért a Kar vezetése, a 
tanszékek vezet�i jelent�s er�feszítéseket tettek és tesz-
nek ma is. A pályázatok és az elnyert projektek között 
találunk alapkutatási témákat, oktatást megalapozó és 
fejleszt� munkákat, a hazai ipar és gazdaság fejlesztését 
szolgáló alkalmazott kutatásokat. 

Doktori képzés, habilitáció

A doktori (PhD) képzés a hazai tudományos- és okta-
tói, kutatói utánpótlás fontos bázisa. A képzés nappali, 
levelez� és egyéni felkészülés formájában történik, ez 
utóbbi kett� költségtérítéses. A nappali képzés ösztöndí-
jas, mely többségében állami-, de lehet más (vállalati, ala-
pítványi, kutatási centrumok általi stb.) � nanszírozású. 

A Gépészmérnöki és Informatikai Karon két doktori 
iskola m�ködik: a Sályi István Gépészeti Tudományok 
Doktori Iskola, Prof. Dr. Tisza Miklós, a m�szaki tudo-
mányok doktora, illetve a Hatvany József Informatikai 
Tudományok Doktori Iskola, Prof. Dr. Tóth Tibor a m�-
szaki tudományok doktora vezetésével. Mindkét Dokto-
ri Iskolát akkreditálták 2010-ben. Az iskolák az alábbi 
tématerületekkel és témacsoportokkal m�ködnek:

Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola:
–  Gépészeti alaptudományok (Szilárdtestek mechaniká-

ja, Transzport folyamatok)
–  Gépek és szerkezetek tervezése (Anyagmozgató gépek 

tervezése, Gépek és elemeik tervezése, Termékfejlesz-
tés és tervezés, Mechatronikai rendszerek tervezése, 
Mérnöki szerkezetek, Szerszámgépek tervezése)

–  Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek és 
folyamatok (Gépészeti anyagtudomány és mechanikai 
technológia, Gyártási rendszerek és folyamatok, Sze-
relési rendszerek, Szerkezetintegritás)

Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola:
–  Alkalmazott számítástudomány (Algoritmus elmélet 

és alkalmazásai, Mérnöki számítási algoritmusok, 
Párhuzamos és elosztott rendszerek)

–  Termelésinformatika (Számítógéppel integrált gyár-
tásinformatika, Mérés- és irányítástechnikai informá-
ciós rendszerek)

– Anyagáramlási rendszerek, logisztikai informatika.

A 2003-2010 id�szakban doktori (PhD) fokoza-
tot szereztek: Dr. Szirbik Sándor, Dr. Szabó Péter, 
Dr. Kirchfeld Mária, Dr. Könözsy László, Dr. Gubán 
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Ákos, Dr. Gubán Miklós, Dr. Ormos László, Dr. Kacsukné 
Dr. Bruckner Lívia, Dr. Czupi Imre, Dr. Kollányi Ti-
bor, Dr. Baksa Attila, Dr. Pere Balázs, Dr. Vizi Gábor, 
Dr. Rowshan Reza, Dr. Jónap Károly, Dr. Gyurkó István, 
Dr. Johanyák Zsolt Csaba, Dr. Kulcsár Gyula, Dr. Mileff 
Péter, Dr. Kovács József, Dr. Körei Attila, Dr. Tanja 
Sieber, Dr. Rádai Levente, Óváriné Dr. Balajti Zsu-
zsanna, Dr. Szepesi László Gábor, Dr. Agbeko Kwami 
Nutefe, Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia, Dr. Gyulai Lász-
ló, Dr. Dudra Judit, Dr. Takács Ágnes.

A doktori iskolák, az általuk m�velt tématerületek és 
témacsoportok révén lehet�séget nyújtanak habilitációs 
eljárás lefolytatására.

Tudományos diákköri tevékenység

A kar, hagyományait meg�rizve, változatlanul nagy 
jelent�ség�nek tekinti a tudományos diákköri munkát, 
mely lehet�vé teszi a tehetséges hallgatók kiválasztó-
dását, ezzel munkájuk � gyelemmel kísérését, a doktori 
iskolák hallgatói utánpótlását.

A TDK munka eredményességét az évenként �szi fél-
évben megrendezésre kerül� intézményi konferencián, 
továbbá a kétévente tavasszal megrendezésre kerül� 
országos (OTDK) konferencián bemutatott dolgozatok 
színvonala jelzi. A beadott és el�adott dolgozatok száma 
az elmúlt id�szak alatt közel megduplázódott. A konfe-
renciák szekció zs�rijeinek véleménye alapján megálla-
pítható, hogy a dolgozatok színvonala, a prezentáció a 
hallgatók felkészültségét és kitartó munkáját, a konzu-
lensek áldozatos, segít�kész munkáját igazolja.

A TDK munka folyamatos magas színvonalú bizto-
sításához (OTDK részvétel, díjak, stb.) pénzügyi forrá-
sokra is szükség van, mely részben intézményi központi, 
kari, hallgató és pályázati forrásokból volt biztosítható 
sok esetben nehézségek árán. Az utóbbi id�szakban je-
lent�s pénzügyi támogatást nyújtott a kar Hallgatói Ön-
kormányzata. 

Szakirányú továbbképzés, mérnöktovábbképzés, 
ipari kapcsolatok, költségtérítéses képzés

Dr. Czap László
Továbbképzési és gazdasági 
kapcsolatok dékánhelyettese
egyetemi docens

A Gépészmérnöki és Infor-
matikai Kar továbbképz� tan-
folyamait az Egyetem Feln�tt-
képzési Régionális Központján 
keresztül hirdeti meg. A tan-

folyamok különböz� szakterületeken kínálnak másod-
diplomát vagy nemzetközi kompetencia bizonyítványt 
(CNAM) adó szakirányú képzést, és rövid, 20-120 órás 
mérnöktovábbképz� tanfolyamokat.

A Kar akkreditált szakmérnök képzései:
Nemzetközi Hegeszt�, Számítógépes Tervezés és 

Gyártás, Hidraulika-Pneumatika Szakmérnök szakirá-
nyú továbbképzési szakok

A Kar patronálja több középiskolában 2001 óta folya-
matosan zajló gépipari mérnökasszisztens és az infor-
matikai mérnökasszisztens képzést, és 2008 szeptem-
berét�l állami támogatású, nappali képzés keretében a 
gépipari mérnökasszisztens képzést. 

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
ipari kapcsolatai

A Kar ipari kapcsolatait az alábbi három, – egymással 
sok esetben szorosan összefügg� – nagy területen fej-
lesztjük:
• a hallgatói szakmai gyakorlatok lebonyolítása,
• a kutató- fejleszt� munka,
•  a Karon folyó oktatás fejlesztése, különös tekintettel a 

gyakorlati képzés korszer�sítésére.

A Gépészmérnöki és Informatikai Kar kiemelt ipari 
partnerei, akik hallgatóinkat szakmai gyakorlatra fogadták 
és szakképzési hozzájárulásukkal illetve kutatási megbízá-
sokkal támogatták a Kart, vagy tanszékeit 2001 óta:

ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ABO 
MILL Malomipari ZRt., AEGON Magyarország ZRt.,  
AKZO NOBEL Coatings ZRt., ALCOA-KÖFÉM Kft., 
AUDI HUNGÁRIA MOTOR Kft., Arrk-Tech Kft., BC-
Ongromechanika Kft., BEKOMOLD Szerszámgyártó Kft., 
Betatherm H�technikai Gyártó Kereskedelmi és Szolg. 
Kft., BorsodChem ZRt., Borsodi Sörgyár ZRt., Bosch 
Rexroth Pneumatika Kft., BP Magyarország Kft., Budapest 
Bank NyRt., CAD+INFORM Kft., Chinoin Gyógyszer- és 
Vegyészeti Termékek Gyára ZRt., COLOPLAST Hungary 
Kft., Columbian Tiszai Koromgyártó Kft., DAM ENERGY 
Kft., Delco Remy Hungary Kft., DELPHI Packard Hunga-
ry Kft., Delphy Calsonic Magyarország Kft., Diósgy�ri Pa-
pírgyár ZRt., D&D Drótáru ZRt., DUNAPACK ZRt. Nyír-
egyházi Papírgyára, EASTRON Kereskedelmi és Fejleszt� 
Ügynökség Kft., Electrolux Lehet Kft., ELME Automatika 
Kft., ELM�-ÉMÁSZ, ÉMI-TÜV Bayern Kft., E-ON Ti-
szántúli Áramszolgáltató ZRt., evosoft Hungary Kft., Exir 
Hungary ZRt., FIREPLACE Kft., FK-TRANSZ Épít�-
anyag Fuvarozó Kft., Flextronics Int’l Kft., Földes Vegyes-
ipari Kft., FUBO Kft., FUX ZRt., Ganzair Kft., GB TRA-
DE Kft., GE HUNGARY ZRt. Guardian Orosháza Kft., 
Halbo-mce Tervez� és F�vállalkozó Kft., HERBOLYA 
FÉM-M� Kft., Hidro-Mobil Kft., Holcim Hungária ZRt. , 
I.T.O. Engineering Kft., IND Kft., Invest Trade Kft., Itreka 
Húsipari Kft., ITC AMT Kft., Jabil Circuit Magyarország 
Kft., Kienle+Spiess Hungary Kft., KÉSZ Közép-euró-
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pai Épít� és Szerel� Kft., Knorr-Bremse Kft., KITE ZRt., 
Konecranes Kft., E.ON Középdunántúli Gázszolgáltató 
ZRt., KUN-METALOKÁLA Kft., KUNPETROL Kft., 
Lear Corporation Hungary Kft., LINDE GÁZ Magyarorsz.
Kft., LINEA Kft., Mátrai Er�m� ZRt, MÁV-TISZAVAS 
Miskolci Járm�javító Kft., MAL ZRt., MAXTERM Ke-
reskedelmi és Szolgáltató Kft., Mekav Termel� és Szol-
gáltató Kft., META-ÉP Kft., Metal-Carbon Kereskedelmi 
Kft., Microsoft Magyarország Kft., MIH� Kft., Miskolci 
Vasipari Acélszerkezetgyártó Rt., MIVÍZ Rt., Moeller 
Electric Kft., MOL Magyar Olaj- és Gázipari, OVIT ZRt., 
MOM Vízméréstechnikai ZRt., Montana Kft., M�szaki 
Könyvkiadó Kft., National Instruments Europe Kft., Netex 
Informatikai Kft., OLYMPUS HUNGARY Kft., OPEL 
Hungary Powertrain Kft., Paksi Atomer�m� ZRt., Pantel 
Technocom Távközlési Szolgáltató Kft., PETROLSZOLG 
Kft., Pictron Kft., Plasttmk Kft., Pneu-Vill-Trade Kft., 
PowerQuattro Teljesítményelektronikai és Épít�ipa-
ri ZRt., Professzionál-Miskolc Kft., Projen Kft., Remy 
Automotive Hungary Kft., Robert Bosch Elektronikai 
Kft., Robert Bosch Energy and Body Systems Kft., Robert 
Bosch Power Tool Kft., ROSTA-SZÖVET 99 Kft., ROSS 
MOULD Nemzetközi Öntvénygyártó Kft., RWE Umwelt 
Miskolc Kft., Saia-Burgess Controls Kft., Salgótarjáni 
Acélárugyár ZRt., Samsung Electronics Magyar ZRt., 

SCADA Kft., SCHINDLER Hungária Kft., Shinwa Ma-
gyarország Precíziós Kft., Schneider ZRt., SILCO Min�sé-
gi Acéltermékek ZRt., Siemens Er�m�technikai Kft., SKF 
Svéd Golyóscsapágy ZRt., SOMAPAK Csomagolástech-
nikai Gépgyártó Kft., Spectris Components Kft., Stanley 
Electric Hungary Kft., Synergon Informatika NyRt., Sza-
bolcs Gabona Szolgáltató ZRt., TAURUS Mez�gazdasági 
Abroncs Kft., TECHNIKVILL Kft., Technoplast MCD 
Kft., T-Mobile ZRt., TVK MED Kft., TVK NyRt., TVK 
Automatika Kft., Unilever Magyarország Kft., UNIROTA 
M�szer és Kereskedelmi Kft., VAMAV Vasúti Berendezé-
sek Kft., VARINEX Informatikai ZRt., Veritas Dunakiliti 
Csatlakozástechnikai Kft., Videoton Autoelektronika Kft., 
Videoton Holding ZRt., VIGAFEL Kft., Visteon Hungary 
Kft., Vodafone Magyarország ZRt., VT Mechatronika Kft., 
Weidner Hungaria Kft., Zemplén Meat Húsipari Kft., ZF 
Hungária Kft.

Nem elhanyagolható a Kar infrastruktúra fejlesztési 
programjában a gyakorlatorientált képzések fejlesztésére 
szolgáló szakképzési támogatás és a kutatási-fejlesztési-
innovációs megbízások. Ezúton is kérjük a cégek lehe-
t�ségek szerinti további támogatását. A Karnak nyújtott 
szakképzési- és egyéb jelleg� támogatásokat a kari veze-
tés nevében szeretném ezúton is megköszönni.

D-Gesztor Bau Kft.

H-3527 Miskolc,
Víkend telep u. 6-8.
Telefon: +36/30 2288-002
Email: info@dgesztor.hu

A D-Gesztor Bau Ipari és Kereskedelmi Kft. f� tevékenységi 
területe acélszerkezetek gyártása és szerelése.

Részletesebben:

    * Ipari csarnokok gyártása és szerelése
    * Rozsdamentes szerkezetek gyártása és szerelése
    * Épület acélváz szerkezetek
    *  Acélszerkezeti portálok, el�tet�k, nyílászárók, korlátok, 

(rozsdamentes korlátok)
    * Jansen ( acél ) nyílászárók gyártása és szerelése
    * Alumínium függönyfalak gyártása és szerelése
    *  Polikarbonát homlokzatok, donga tet�k, sátor tet�k 

gyártása és szerelése
    * Technológiai cs�szerelés
    *  Technológiai m�veletek ( lemezhajlítás, lemezhengerlés, 

plazmavágás, gépi forgácsolás, homokszórás )

D-Gesztor Bau Kft.

H-3527 Miskolc,
Víkend telep u. 6-8.
Telefon: +36/30 2288-002
Email: info@dgesztor.hu
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A gólyatábortól a diplomaosztásig…

Augusztus elején megér-
kezik a várva-várt érte-
sítés: felvettek az egye-
temre. A levélben néhány 
hasznos információ. Az 
els� id�pont: augusztus 
utolsó napjaiban gólya-
tábor az els�évesek szá-
mára, ahol sok tudnivalót 
hallanak, megismerked-

nek a Miskolci Egyetem 1735 óta számított történetével, 
a diákhagyományokkal, a balek-, firma- korsó-, szalag- 
és gy�r�avató, a hagyományápoló, a szakirányválasztó 
szakestélyek szabályaival. A Hallgatói Önkormányzat és 
a Valétabizottságok tagjai az „oktatók”. A karok hallgatói  
a saját „egyen pólójukban” feszítenek, ismerkednek egy-
mással és az Egyetemmel.

A tanévnyitó el�tti napon be-
iratkoznak, kézhez kapják lec-
kekönyvüket, amelybe egyete-
mi éveik teljesítményét jegyzik 
majd be. A kari tanévnyitón 
bemutatkoznak a Kar és a tan-
székek vezet�i, a Kar dékánja 
egyetemi polgárrá fogadja a 
hallgatókat. Sok-sok kézfogás, 
bízva abban, hogy a diploma-
osztón is találkozunk és ott is 
kezet foghatunk. Ezután kez-
d�dhet a tanulás…

Mit kínál a Gépészmérnöki és Informatikai Kar?

A Gépészmérnöki és Informatikai Karon kilenc alapsza-
kon, öt mesterszakon és a szakokon választható számos 
szakirányon folyik a képzés, részben azzal a céllal, hogy 
minden diák a szívének legkedvesebb területen tanuljon, 
továbbá azzal a szándékkal, hogy mind a közelünkben 
lév� vállalatoknál, de távolabb - esetleg külföldön is - jól 
fizet� munkát vállalhasson.

1. Alapképzési szakok a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informatikai Karán (BSc)

1. 1  GÉPÉSZMÉRNÖKI ALAPSZAK

Az ipar és a gazdaság csak-
nem minden területéhez kap-
csolódó, legáltalánosabb, szé-
les kör� érvényesülést kínáló 
szak. A szak célja olyan gé-
pészmérnökök képzése, akik 
az általános gépészeti ismere-
tek birtokában gépek és gép-
rendszerek, termel� üzemek 

speciális gyártási és szerelési ismereteit elsajátítva a vá-
lasztott szakiránynak megfelel� területen képessé válnak 
a kor követelményeihez illeszked� gépészeti feladatok 
megoldására. BSc (Bachelor of Sciences) alapképzési 
szinten végzett mérnökeink MSc (Master of Sciences) 
mesterszinten folytathatják tanulmányaikat, így kell� 
gyakorlat után képessé válnak gépek és berendezések, 
technológiai, termelési és értékesítési folyamatok terve-
zésére, termel� egységek irányítására, magas szint� ku-
tató-fejleszt� tevékenységre. 

Mérnöki modellezés szakirány

A mérnöki modellezés szakirány célja a gépészmérnöki 
tudományok alapjait szélesít� mester szint� tárgyak kí-
nálatával felkészíteni a szakirányt választó hallgatókat 
a mesterképzésre. Képesek matematikai és mechanikai 
ismereteik révén véges elemes modellek alkotására, a 
szükséges számítások elvégzésére, valamint a gépi szer-
kezetekben el�forduló mechanizmusokkal kapcsolatos 
kinematikai feladatok megoldására. A gépészeti alap-
tárgyakra kiterjed� alapismereteik révén alkalmasak a 
konstrukciós és a technológiai kérdések megoldásában 
való közrem�ködésre. 

Anyagtechnológiai szakirány

A szakirány keretében a f� hangsúly az összefoglaló né-
ven a mechanikai technológiák által lefedett területek 
oktatására kerül. Külön kiemelésre érdemes a korszer� 

A MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS 
INFORMATIKAI KARA VÁRJA 

A FELVÉTELIRE JELENTKEZ�KET, A HAZAI ÉS 
NEMZETKÖZI VÁLLALATOK VÁRJÁK 

AZ ITT VÉGZETT MÉRNÖKÖKET, 
INFORMATIKUSOKAT!
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megmunkálási és alakító eljárások, a h�- és felületkeze-
lés témaköre. A számítógépes technológiai tervezés okta-
tása mellett a korszer� nemfémes anyagok ismertetésére 
és a min�ségbiztosítási elvárásokra is kitérünk. A tágabb 
értelemben vett tervezés és gyártás minden területén 
hasznosítható ismereteket nyújtunk.

Gépgyártástechnológia szakirány

A szakirány feladata olyan mérnökök képzése, akik a gé-
pészmérnökképzés általános céljaival összhangban a gé-
pipari alkatrész- és szerszámgyártás, valamint a szerelés 
technológiai folyamatainak tervezése, szervezése, irányí-
tása, korszer�sítése területén felmerül� feladatok els�-
sorban gyakorlati megoldására készülnek fel, de képesek 
gyártóeszközök tervezéseire és a m�szaki fejlesztés és 
kutatás átlagos bonyolultságú részfeladatainak ellátásá-
ra is. A gépgyártástechnológiai szakirányon végzett gé-
pészmérnök irányító szerepet tölthet be a gyártástervezés 
és irányítás, a gyártóeszköztervezés, gyártórendszerek 
telepítése és üzemeltetése, a termelésirányítás és min�-
ségbiztosítás területén. Elhelyezkedhet vállalatoknál, cé-
geknél és kutató intézetekben, de felkészült lehet önálló 
vállalkozások irányítására is.

Géptervez� szakirány

A szakirány a tervez�és két elváló, de mégis összefügg� 
területére készít fel: az általános géptervezés és a termék-
tervezés alapjait fekteti le, vagyis tervez�mérnököket 
képez. A szakirány tág ismeretkörben ad meghatározó, 
integrált tudást: a mérnök az alapvet� tervezési feladatok 
megoldására felkészít� tervezésmódszertani tárgyakon 
túl a korszer� szerszámgépek alkalmazási lehet�ségeit is 
megismeri, betekintést nyer a design alapjai és a korsze-
r� zajvédelem témakörébe is. A géptervez� szakirányon 
végzett gépészmérnök a mérnöki tervezési és irányítási 
feladatokon túl a gyártás területén is megállja a helyét. 
Elhelyezkedhet vállalatoknál, cégeknél, de felkészült 
lehet önálló vállalkozások irányítására is. A kapcsolódó 
mesterképzési szakokon elmélyítve tudását, bonyolult 
tervezési feladatokra is alkalmassá válik, mind üzemi, 
mind magas szint� kutató intézeti elhelyezkedési lehet�-
ség is nyitva áll a végzett mérnök számára.

Létesítményszerel� és üzemeltet� szakirány

Célunk olyan gépészmérnökök képzése, akik alapvet�en 
környezett�l elválasztott terekben végbemen� folyamatok-
hoz berendezéseket, készülékeket, üzemeket, létesítménye-
ket képesek gyártani, szerelni, karbantartani és üzemeltetni. 
A szakirányon a klasszikus vegyipari gépészeti tantárgyak 
mellett megismerkedhetnek az anyagkiválasztás, az acél-
szerkezeti tervezés alapjaival és több végeselemes szimu-
lációs programrendszer alkalmazásával.
A szakirányon végzett mérnökök irányítani, gyártani, 
ellen�rizni és üzemeltetni tudnak olyan berendezéseket, 

készülékeket, ill. ezekb�l álló üzemeket, technológiákat, 
amelyekben a folyamatok alapvet�en környezett�l elzárt 
terekben mennek végbe. Megismerkednek a létesítmé-
nyek acélszerkezeteivel, a gyárépítés és helyszíni szere-
lés eljárásaival, külön ismereteket szereznek a korszer� 
karbantartás követelményeir�l. A létesítményszerel� és 
üzemeltet� szakirányon végzett gépészmérnökre szinte 
minden munkahelyen szükség van (pl. az atomer�m�t�l 
a kerámiaiparig). 

Logisztikai és termelésirányítási szakirány

A szakirány napjaink gazdasági életében az egyre je-
lent�sebb logisztikai és termelésirányítási rendszerek 
üzemeltetésére, ellen�rzésére és menedzselésére ad fel-
készítést. E szakterületen a termel� és szolgáltató válla-
latokon kívül, az egyes vállalatok közötti, illetve a hazai 
és nemzetközi viszonylatban kialakult anyagáramlás és a 
kapcsolódó információáramlás folyamatához és techni-
kájához ad szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket, 
kifejleszti az ezek mérnökszint� m�veléséhez szükséges 
készséget. Az áttekintett tématerületek: a termelési fo-
lyamatok és a gyártási rendszerek különféle szintjeinek, 
az anyagmozgatás, raktározás, azaz általánosabban a lo-
gisztikai folyamatoknak számítógépes modellezése, irá-
nyítása, ezen tevékenységek min�ségének számítógéppel 
támogatott biztosítása. A végzettek keresettek az iparban, 
a szolgáltatásokban, a növekv� számú logisztikai válla-
latnál hazánkban és külföldön egyaránt.

Szerszámgépészeti és mechatronikai szakirány

A szakirány hallgatói megismerik a mechatronikai be-
rendezésekkel szemben támasztott követelményeket és 
irányítási feladataikat. A szakirány interdiszciplináris 
jellegének megfelel�en széles ismereteket nyújt a szám-
jegyvezérlés� szerszámgépekt�l a hidraulikus-pneumati-
kus rendszereken át a gépészeti elektronika, a robottech-
nika és a célgépek területén is. A korszer� ipari igények 
a mechatronikai ismeretekkel is rendelkez� gépészmér-
nökök számára egyre több feladatot generálnak, ezért az 
ilyen mérnökök iránti kereslet folyamatosan n�.

Min�ségbiztosítási szakirány

A képzés célja: olyan BSc mérnökök képzése, akik bir-
tokában vannak a min�ségre vonatkozó elméleti és gya-
korlati ismereteknek, képesek a min�ségfejlesztés, mi-
n�ségtervezés, min�ségbiztosítás és min�ségellen�rzés 
m�velésére a min�ségügy bármely területén, irányító 
szerepet tölthetnek be a vállalati min�ségügy területén 
jelentkez� feladatok kidolgozásában, ismereteik birtoká-
ban hatékonyan segíthetik ipari üzemek min�ségbiztosí-
tási rendszereinek bevezetését és fejlesztését.
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Vegyipari és energetikai gépész szakirány

Célunk olyan gépészmérnökök képzése, akik az energe-
tika, a vegyi- és rokon iparágak, a megújuló energiafor-
rások területén üzemel� technológiák és berendezések 
kiválasztásával, tervezésével, üzemeltetésével foglal-
koznak. A szakirányon a klasszikus vegyipari gépészeti 
és energetikai tantárgyak mellett megismerkedhetnek a 
f�tés- és h�téstechnika, a bels�égés� motorok alapjaival 
és több végeselemes szimulációs programrendszer alkal-
mazásával.
Az energiával kapcsolatos mindennapos gondok világos-
sá teszik, hogy az elkövetkez� évtizedekben az energe-
tika lesz az egyik központi kérdés. Tanulmányaik során 
a hallgatók megismerik a kapcsolódó vegyipari, k�olaj-
ipari, gyógyszeripari és rokon iparágak berendezéseit, a 
nyomástartó edények, nagyméret� tárolótartályok szer-
kezeti kialakítását. A megszerzett ismeretek alkalmassá 
teszik a végzett hallgatókat arra, hogy er�m�vekben, 
k�olaj- és földgáziparban, gyógyszeriparban helyezked-
jenek el és kerüljenek vezet� beosztásba.

1. 2. M�SZAKI MENEDZSER (GAZDÁLKODÁSI 
MÉRNÖK) ALAPSZAK

A képzés célja az alapképzés kett�s rendeltetésének meg-
felel�en az elsajátított általános közgazdasági-, társada-
lomelméleti-, alkalmazott gazdaságtudományi és mód-
szertani ismeretek szakirányú kiterjesztése a gazdálkodó 
szervezetek és intézmények folyamatainak tervezéséhez, 
elemzéséhez, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevé-
kenységek és folyamatok irányításához, szervezéséhez 
szükséges alapvet� tudás és szakmai gyakorlat elsajá-
títása. A m�szaki menedzser képzettség� szakemberek 
alkalmasak a gazdaságban a kis- és nagyvállalatoknál, 
vagy egyéni vállalkozóként a technológiai rendsze-
rek üzemeltetésére, az ipari folyamatok szervezésére, a 
gyártmányfejlesztés termékoldali (kivitelezés) és gazda-
sági (marketing, ipari és kereskedelmi bevezetés) folya-
matainak szervezésére, irányítására, együttm�ködésben 
a gazdasági és m�szaki irányítási egységek szakembereivel. 

Gépészeti szakirány

A szakirány a m�szaki menedzser képzés m�szaki as-
pektusaira helyezi a nagyobb hangsúlyt. A szakirány 
keretében a hallgató a választott blokk függvényében a 
technológiai, a rendszertechnikai vagy a gyártmányfej-
lesztési területen kap elmélyült ismereteket. A gazdál-
kodási mérnököt az újonnan betelepül� multinacionális 
cégek és az induló kisvállalkozások igen eredményesen 
alkalmazhatják magának az indulási folyamatnak a ve-
zérlésére, a telepítés folyamatának ellen�rzésére. Az új 
cégeknél hamar középvezet�i beosztásba kerülhetnek, 
ahol már a gyártás, mi több a technológia és a logisztikai 
folyamatok irányításában is komoly szerephez jutnak. 
Kiválóan alkalmasak a m�szaki és a gazdasági területek 

közötti kommunikációra, és így a két terület eltér� gon-
dolkodásmódjából ered� akadályok leküzdésére.

Gazdasági szakirány

A gazdasági szakirány képzési célja az üzleti folyamatok 
megértéséhez, támogatásához, menedzseléséhez szük-
séges általános- és szakismeretek biztosítása a tisztán 
mérnöki feladatokat végz�k számára. A kiképzett szak-
ember képes a valóságos vagy virtuális szervezet üzleti 
folyamatainak megértésére, modellezésére. Szakisme-
reti felkészültsége révén alkalmas az alapfolyamatok 
gazdasági problémáinak felismerésére, megfogalmazá-
sára, a megoldások módszertanának kialakítására, azok 
megvalósítására, a realizálási akciók (egyéni, csoportos) 
levezetésére, a monitoring rendszerek (min�ség- és kör-
nyezetirányítás) megtervezésére és m�ködtetésére. A 
szakirányt elvégz� szakembereket a gazdálkodó szerve-
zetek és intézmények, egyrészt általános gazdálkodási 
tevékenységük tervezésére, elemzésére és értékelésére, 
a vonatkozó döntések el�készítésére, másrészt gazdál-
kodási folyamataik, szakfunkcióik összehangolására és 
szervezésére, végül szervezetük (szervezeti hálózataik) 
kialakítására, változtatására alkalmazzák. A munkaer�-
piac közvetlen igénye a gyakorlat-orientált felkészítés a 
tevékenységi területek operatív ellátására, középszint� 
vezetésére. 

1. 3. ENERGETIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

Az energiahordozók mind teljesebb kitermelését�l és 
gazdaságos szállításától kezdve az energiatermelésen, 
villamos energiává történ� átalakításon, a villamos ener-
gia szállításán és elosztásán keresztül egészen a végfel-
használásig tartó folyamat megújítása óriási szellemi 
kapacitást igényel. Új feladatok jelentek meg a folyamat-
ban, mint pl. az energiahordozók fogyását ellensúlyozó 
másodlagos kitermelési technológiák fejlesztése, új ener-
giaforrások hasznosítása, az energiatermelés hatásfoká-
nak javítása, a gazdaságos energiafelhasználás igénye, 
energiaszegény technológiák bevezetése, káros környe-
zeti hatások kiküszöbölése. A Miskolci Egyetemen a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar, a M�szaki Földtu-
dományi Kar és a M�szaki Anyagtudományi Kar össze-
fogásával a fenti feladatok egészét felölel� tantárgyprog-
ram volt összeállítható. 

Gépészeti szakirány

A szakirányon a különféle energetikai rendszerek (er�-
m�vek, vegyipar, kommunális cégek, háztartások) m�-
ködési elveit egységes szemlélettel tárgyalják. Az azonos 
jelleg� szerkezeti elemek (turbógépek, h�cserél�k, stb.) 
m�ködésének bemutatása, jelleggörbék meghatározása. 
A legfontosabb gépek és készülékek szerkezeti elemei-
nek tervezése, az üzemi jellemz�k el�zetes számítása. A 
gépek és géprendszerek szabályozási kérdéseinek vizs-
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gálata, optimális üzemmódok kialakítása. A környezeti 
ártalmak (leveg�szennyezés, vízszennyezés, zaj) és a 
primer energiahordozók felhasználásának csökkentése. 
A nagy igény okai közé tartozik az is, hogy ma már nem 
csak a sz�kebben értelmezett energetika, hanem a jelen-
t�s energiafelhasználású ipari üzemek, szolgáltatók is ke-
resnek energetikai végzettség� szakembereket. 

Karbantartás-üzemeltetés szakirány

A hallgatók áttekintik és rendszerezik az energetikai és 
vegyipari rendszerek m�ködését, megismerik a gépek 
m�ködésével kapcsolatos általános elveket (élettartam, 
min�ségbiztosítás, károsodáselmélet). A tárgyalt téma-
körök: a gépgyártás és szerelés alapjai, új berendezések 
gyártása, tervszer� karbantartás, recycling, az energetikai 
rendszerek üzemeltetése, élettartama, felújítása és javí-
tása. Az utóbbi évtizedekben egyre jelent�sebb szerepe 
van a költséges energetikai berendezések élettartamának, 
a lehetséges hosszabbításnak. Tapasztalataink szerint je-
lenleg kevés olyan szakember van, aki egyidej�leg birto-
kában van ezeknek az ismereteknek. Az itt képzettséget 
szerz� szakemberek jó elhelyezkedési lehet�séget talál-
hatnak az energetika, a h�tés- és klímatechnika, a kom-
munális hálózatok üzemeltetése területén.

Villamos energetikai szakirány

A f�bb témakörök: a villamosenergetikai rendszer átte-
kintése a primer energiahordozóktól a háztartásokig, a 
rendszer elemei, er�sáramú berendezések és m�ködésük, 
elosztóhálózat, az er�m�vi h�energetikai folyamatok, 
megújuló energiaforrások hasznosítása, az energiater-
melés, - szállítás, -elosztás és felhasználás területén az 
er�sáramú és gyengeáramú villamos ipari problémák ke-
zelése. A szakirányon végzettek egyrészt a hazai h�- és 
vízer�m�vekben, másrészt a háztartási gépeket gyártó 
cégeknél helyezkedhetnek el. Bizonyos gyakorlat meg-
szerzése után jelent�s szerepük lehet a hazai ipari és la-
kóépületek villamosenergetikai korszer�sítésében.

Energiafelhasználói szakirány

Az áttekintett témakörök: a világ energiahelyzete, a ma-
gyar energiarendszer jelene, a jöv� különféle változatai, 
a magyar energiafelhasználás szerkezete, ipari, kommu-
nális és háztartási felhasználás, az ipari felhasználás be-
rendezései, tüzeléstechnika, h�felhasználás, kommunális 
hálózatok és veszteségeik, épületenergetika és az auditá-
lás témakörei: f�tés, melegvíz, klímatechnika, valamint 
az energiafelhasználás berendezései, elszívók, leválasz-
tók, az ipari és kommunális (háztartási) energiafelhasz-
nálás m�szaki és gazdasági kérdései. A szakirányon 
végzettek f� munkaterülete azokban az ipari üzemek-
ben található meg, ahol az energiafelhasználáson belül 
nagyon jelent�s a h�energia aránya (cementipar, egyes 
vegyipari részterületek, kohászat). A másik nagy részte-

rület a f�tési rendszerek korszer�sítése mind ipari, mind 
háztartási szinten. A harmadik, de talán legfontosabb a 
leveg�tisztaságvédelem gépészete.

1.4. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPSZAK

A képzés célja olyan mechatronikai mérnökök kibocsá-
tása, akik az elsajátított komplex természettudományos, 
gépészeti, elektrotechnikai-elektronikai, informatikai, 
valamint gazdasági, humán és nyelvi ismeretek birtoká-
ban képesek lesznek mechatronikai eszközök, berende-
zések felhasználásán alapuló gyártási, szerelési, min�-
ségszabályozási folyamatok felügyeletére, irányítására, 
egyszer�bb mechatronikai szerkezetek tervezésére, vala-
mint mechatronikai berendezések és rendszerek üzembe 
helyezésére, üzemeltetésére és karbantartására. A mec-
hatronikai mérnök együttm�ködik a gépészeti, villamos 
és informatikus szakterületek mérnökeivel, feladatainak 
megfelel�en specializálódhat az egyik, vagy másik szak-
mai terület felé, amelyre a képzés alapvet�en módot ad.

Gépészeti mechatronika szakirány

A gépészeti mechatronika szakirányú képzést a fejlett 
országok GDP kitermelésében jelent�s helyet elfoglaló 
gépipar kiemelked� szerepe indokolja. E trendet a hazai 
m�szaki fejl�dés is követi. A gépészet széles szakmai 
spektruma – beleértve a gépjárm�gyártás területét is – in-
dokolta a szakirány indítását. A Magyarországra betele-
pült cégek jelent�s része olyan gépipari termelést folytat, 
amely igényli az ilyen szakirányon végzett mérnököket. 
A mechatronikai mérnökök iránti kereslet fokozatosan 
n�, amit az állásbörzék kínálata is egyértelm�en bizo-
nyít. Az igények növekedése regionálisan, országosan és 
nemzetközileg is kimutatható. A mechatronikai mérnö-
kök jól konvertálható tudása az elhelyezkedést biztosítja, 
jó nyelvtudással akár külföldön is. A társadalmi igényt 
jól mutatják a mechatronikai mérnöki szakok jelentke-
zési adatai.

1.5. IPARI TERMÉK- ÉS FORMATERVEZ� 
MÉRNÖKI ALAPSZAK

A minket körülvev� világ tárgyai: gépek, orvosi m�sze-
rek, sportszerek, játékok, háztartási gépek, használati 
eszközök nagy része „emberközeli gép, azaz termék”, 
vagyis  nem csak a funkciójuk, hanem az emberhez kö-
t�d� tulajdonságaik (színük, formájuk, szaguk, h�mér-
sékletük, sugallatuk) is fontosak. Az ipari termék- és 
formatervez� mérnök feladata a rendkívül színes termék-
világban megtalálni az egyensúlyt és a változatosság di-
namikáját az ember és a gyártmány között. Lehet szabad-
úszó – termelést is folytató – magánvállalkozó, vagy egy 
világcég (Electrolux, Bosch, Audi, Mercedes, Suzuki, 
MSK Hungary) megbecsült munkatársa, designere. De 
mindig kapcsolatban a mérnöki tartalommal, a közvetlen 
megvalósítás örömeivel. Nincs szebb, mint kézbevenni 
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egy olyan eszközt, amit magunk terveztünk és kivitelez-
tünk. A kés�bbiek során ez alapszak hallgatói a mester-
képzésünk kapcsolódó szakirányán tanulhatnak tovább.

1.6. VILLAMOSMÉRNÖKI ALAPSZAK

A képzés koncepciója az 
er�s és széles szakmai te-
rület� alapképzésre épül� 
kiegészít� szakképzés. A 
f� cél a rugalmasság és 
alkalmazkodó képesség a 
munkaer�piaci igények-
hez. Ennek megfelel�en 
a hallgatók alapszinten 
valamennyi szakmai te-
rület alapozó ismereteivel 

megismerkednek (a villamos energetikától a telekommu-
nikációig), így az ipari feladatokra és a munkaer�piaci 
helyzetre rugalmasan tudnak reagálni. A villamosmér-
nöki szakképzettség birtokában közrem�ködhetnek 
villamos és elektronikus eszközök, berendezések, ösz-
szetett rendszerek és létesítmények tervezésében; ezek 
gyártása és üzemeltetése során bemérési, min�sítési, el-
len�rzési feladatokat oldhatnak meg; részt vehetnek az 
üzembehelyezésükben, továbbá a villamosmérnöki isme-
reteket igényl� üzemeltet�i, szolgáltatói, szervizmérnöki, 
termékmenedzseri, valamint ezekhez kapcsolódó irányí-
tói feladatokat láthatnak el. 

Ipari automatizálás és kommunikáció szakirány

A szakirányon végzett villamosmérnökök a folyama-
tos- és rokonipari technológiai folyamatok m�szerezési, 
automatizálási, mérési és ipari kommunikációs feladata-
inak gyakorlati megoldására készülnek fel. A szakirány 
jellemz� tárgykörei: intelligens és elosztott irányítások, 
PLC-SCADA rendszerek, komplex m�szerezés, irányí-
tástechnikai programrendszerek, termelésirányítás, terepi 
kommunikáció, mikrovezérl�k és adatbázisok. A végzett 
mérnökök egyrészt a vegyipar, gyógyszeripar, az ener-
giaipar területén, másrészt a multinacionális cégek hazai 
képviseletein helyezkednek el.

Távközlés és multimédia szakirány

A szakirányon végzett villamosmérnökök a távközlési 
és telekommunikációs rendszerek telepítési, üzemelte-
tési feladatainak ellátásán túl az e tárgyú tervezés, fej-
lesztés átlagos bonyolultságú részfeladatainak ellátására 
is alkalmasak lesznek. A szakirány betekintést nyújt az 
ipari kommunikáció területére is. A szakirány f�bb téma-
területei: híradástechnika, távközléstechnika, távközlési 
hálózatok, mobil távközlés, telekommunikációs rend-
szerek, ipari kommunikációs rendszerek, képfeldolgozás 
és multimédia. A végzett mérnökök egyrészt a vegyipar, 

gyógyszeripar, az energiaipar területén, másrészt a mul-
tinacionális cégek hazai képviseletein helyezkednek el.

Villamosenergetikai szakirány

A szakirány célja a fogyasztói és a nagyfeszültség� ener-
gia-rendszerek, modern villamos hálózatok, energiaszol-
gáltatás és kapcsolódó ismereteinek elsajátítása az ener-
gia rendszerek informatikája, felügyelete, automatikák és 
védelmek, energiagazdálkodás tématerületeken keresz-
tül. A szakirány a teljesítményelektronika területén is ala-
pos mérnöki ismereteket nyújt. F�bb tantárgyak: Villa-
mos gépek és hajtások I-III, Villamosenergia-ellátás I-III, 
Elektronikus átalakítók, Energetikai villamos készülékek 
és berendezések.

Autóelektronikai szakirány

A szakirány célja a korszer� gépjárm�vek elektrotech-
nikai, elektronikai, informatikai, automatikai elemeinek 
és részegységeinek, valamint a szükséges diagnosztikai 
ismereteknek az elsajátítása. A képzés kiegészül a bel-
s�égés� motorok, gépjárm�szerkezetek, a hidraulika és 
pneumatika ehhez a tématerülethez köt�d� ismereteivel 
is. A széles, részben határterületi képzés miatt az itt elsa-
játított ismeretek az elektronikai gyártás területén is jól 
hasznosíthatók. F�bb tantárgyak: Járm�villamosság, Bel-
s�égés� motorok, Autóelektronika, Járm�szerkezetek, 
Villamos készülékek, Mikrovezérl�k, Járm� diagnoszti-
ka és labor, Programozható logikák.

Elektronikai tervezés és gyártás szakirány

A szakirány a Magyarországon egyre meghatározóbb 
elektronikai gyártás mérnöki szakismereteire készít fel. A 
szakirány két szakmai blokkal rendelkezik. Négy közös 
tantárgy után (Számítógépes elektronikai tervezés I-II., 
Elektronikai technológiák, Digitális rendszerek komplex 
tervezése) választható vagy az 
(A) Elektronikai tervezés blokk (Automatizálási Tan-
szék): Programozható logikák, Jelprocesszorok, Számí-
tógépes logikai tervezés, Beágyazott rendszerek, vagy a 
(B) Elektronikai gyártás blokk (Elektrotechnikai-
Elektronikai Tanszék): Szerel�gépek, Elektronikai gyár-
tás min�ségbiztosítása, Elektronikai gyártás logisztikája, 
Tesztelés és diagnosztika.

Korsóavató szakestély
 
A szakestélyek mindig valamilyen ok-
hoz köt�dnek, okot pedig mindig lehet 
találni. Az okok lehetnek a hagyomá-
nyokhoz vagy a tanulmányokhoz kap-
csolódóak.  A diákélet hagyományaival 
történt igazolt megismerkedést követi a 
balekavató szakestély, a tanulmányi id� 
felénél a felez� szakestély, és ha egy 
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szép korsót terveznek, akkor korsóavató szakestélyre kell 
készülni. Igen, készülni kell, verssel, dallal, hozzászólás-
sal emelni a szakestély színvonalát, mindezt barátságban 
és kulturáltan.

1.7. MÉRNÖK INFORMATIKUS ALAPSZAK

A képzés célja olyan 
mérnök informatiku-
sok képzése, akik ké-
pesek m�szaki infor-
matikai és információs 
infra-struktúrára épül� 
rendszerek, szolgáltatá-
sok telepítésére és üze-
meltetésére, valamint 
azok adat- és program-
rendszereihez kapcsolódó 

tervezési és  fejlesztési feladatok ellátására, továbbá kel-
l� mélység� elméleti ismeretekkel rendelkeznek a kép-
zés második ciklusban (MSc) történ� folytatásához. Az 
alapszak a korábbi m�szaki informatika szak utódszak-
ja, amely a Miskolci Egyetemen folyó széles spektrumú 
(m�szaki, gazdasági, jogi) képzés támogatásával jelenleg 
11 szakirányban kínálja fel speciális m�szaki informati-
kai ismeretek megszerzését. 

Anyaginformatikai szakirány

A szakirány a terméktervezési, folyamattervezési és 
a gyártási folyamatokban egyaránt nagy jelent�ség� 
anyagkiválasztás számítógéppel segített módszereihez 
nyújt speciális szakismereteket. A gépipari technológiák 
ismereteire alapozva megismertet a számítógépes folya-
mattervezéssel, a gyártásirányítással, a modellezéssel és 
a szimulációval, valamint a hozzájuk kapcsolódó anyag-
informatikai és anyagtechnológiai adat- és tudásbázisok 
formai és tartalmi felépítésével. A szakirány meglév� és 
kifejleszthet� szoftverek illesztéséhez is nyújt ismerete-
ket, továbbá felkészít a gyártásirányítási feladatok számí-
tógépes támogatására is.

Általános géptervez�i szakirány

A szakirány a gépszerkezettani és konstrukciós tervezési 
alapok összefoglalása után a gépszerkesztés informati-
kájához kapcsolódó legfontosabb ismereteket nyújtja. 
Megismertet a számítógéppel támogatott geometriai mo-
dellezés fejl�déstörténetével, foglalkozik a huzalváz-, 
felület- és térfogatmodellek jellegzetes sajátosságaival, 
a parametrikus modellezéssel, geometriai transzformáci-
ókkal, vetítési, megjelenítési és láthatósági kérdésekkel, 
a szabványos adatátviteli lehet�ségekkel, és kitér a vé-
geselem-módszer alapjaira is. Az ismeretek elmélyítését 
néhány gépészeti tervezési célszoftver bemutatása segíti. 
A gép- és berendezésgyártó ipar a fejlett országokban 30-
35 %-os részesedéssel járul hozzá a GDP-hez. A szak-

irány jól hasznosítható képzettséget jelent a húzóágazat-
ként funkcionáló gép- és berendezésgyártó ipar bármely 
területén.

Energetikai rendszerek szakirány

A szakirány a m�szaki h�tan, az energetikai gépek és 
energiagazdálkodás alapfogalmainak összefoglalása után 
bevezet az er�- és munkagépek üzemeltetését, az ener-
giagazdálkodást, az energetikai méréseket, a h�er�m�-
vek üzemeltetését, továbbá a megújuló energiaforrások 
kiaknázását célszer�en támogató számítógépes módsze-
rekbe és rendszerekbe. Hazánkban a fajlagos energia-
felhasználás lényegesen magasabb, mint a fejlett nyu-
gati országokban, továbbá a megújuló energiaforrások 
részaránya is sokkal alacsonyabb a kívánatosnál. Ezért 
az energiagazdálkodás és a legkülönfélébb energetikai 
rendszerek tervezése és üzemeltetése igen nagy feltárha-
tó tartalékokat rejt. 

Infokommunikációs rendszerek szakirány

A szakirány hallgatói az információs  és kommunikációs 
technológiák összekapcsolásához szükséges elméleti és 
gyakorlati ismereteket sajátítják el. A képzés súlypontjai: 
WEB szolgáltatások és technológiák, távközlési hálóza-
tok, multimédia rendszerek, távközléstechnika. A végzett 
hallgatók széles alkalmazási területen helyezkedhetnek 
el, mivel a digitális távközléssel, a komplex kommuni-
kációs és médiainformatikai rendszerekkel kapcsolatos 
tervezési és üzemeltetési ismeretek egyaránt jól hasz-
nosíthatók a termelésben, a szolgáltatásban és az állami 
közigazgatás legkülönfélébb területein.

Intelligens irányító rendszerek szakirány

A képzés súlypontjai: automatizálási program-rendsze-
rek, ipari kommunikációs SCADA rendszerek, intelli-
gens és osztott folyamatirányítás, számítógéppel támo-
gatott méréstechnika. A szakirányhoz tartozó projekt az 
ipari automatizálás különféle gyakorlati problémáinak 
megoldásához kapacsolódik és felkészít komplex ipari 
problémák team-munkában történ� megoldására. A szak-
irányban a hallgatók széleskör� ismereteket szereznek a 
programozható logikai vezérlések, a terepen is alkalmaz-
ható ipari kommunikációs rendszerek, vezeték nélküli 
ipari kommunikációs rendszerek, a különböz� intelligens 
és osztott folyamatirányítási rendszerek, valamint a kap-
csolódó méréstechnika területén, ezért számos ipari te-
rületen sokféle elhelyezkedési lehet�ségre számíthatnak.

Intelligens mér�rendszerek szakirány

A szakirány tematikája szorosan kapcsolódik az Intelli-
gens irányító rendszerek szakirány tematikájához, csak 
itt a képzés súlypontja a számítógéppel támogatott mé-
réstechnikán és az intelligens mér�rendszereken van. A 
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képzés során a hallgatók megismerkednek a számítógé-
pes mér�rendszerek felépítésével, az off-line és on-line 
feldolgozású mintavételez� rendszerekkel, a számítógé-
pes hálózatoknak a mérés-adatgy�jtésben való felhasz-
nálásával, az Interneten keresztül vezérelhet� intelligens 
mér�rendszerekkel, valamint az ipari mérés-adatgy�jt� 
rendszerekkel. Mivel a min�ségszabályozás, min�ség-
menedzsment egyre nagyobb mennyiség�, megbízható 
és hiteles mérési adatot igényel a mindenkori technológi-
ai folyamatból, a folyamatm�szerezés, a mintavételezés, 
a különböz� mélység� és részletezettség� adatok feldol-
gozása területén járatos informatikai szakemberek ked-
vez� elhelyezkedési lehet�ségre számíthatnak.

Korszer� WEB technológiák szakirány

A szakirány célja az internetes környezetben m�köd� 
alkalmazások tervezésének, fejlesztésének és m�köd-
tetésének bemutatása. Az oktatás f� iránya a vállalati 
információs rendszerekhez, valamint az elektronikus 
üzleteléshez kapcsolódó eszközök bemutatása. A képzé-
si súlypontok: WEB-szolgáltatások, XML adatkezelés, 
WEB-es alkalmazások technológiája, e-Business alkal-
mazások. Az Interneten való jelenlét ma már szinte kö-
telez� minden vállalkozás, vállalat és szervezet számára. 
A végzett hallgatók tapasztalatokat szereznek az alábbi, 
igen széles körben alkalmazott technológiákból: Java, 
C++, .Net, SQL, XML, E-commerce, e-business.

Logisztikai rendszerek szakirány

A szakirány a logisztikai rendszerekhez és anyagáram-
lási rendszerekhez kapcsolódó informatikai ismeretekre 
helyezi a képzés súlypontját. A logisztikának a legdina-
mikusabban fejl�d� területe a logisztikai informatika, 
amely felhasználja az adatbáziskezel� rendszereket, az 
adatkommunikáció legkülönböz�bb formáit, az automa-
tikus adatgy�jtést, a lokális- és távadatátvitel különböz� 
formáit – kiemelten kezelve a mobileszközök közötti át-
vitelt –, továbbá a legkülönböz�bb integrált vállalati szá-
mítógépes rendszereket. A Miskolci Egyetem regionális 
szerepe jelent�s a kelet-nyugati áruforgalomban; ebben 
a régióban 100 km-es sugarú körön belül 4 országhatár 
helyezkedik el, így jelent�s lehet a logisztikai szakember 
szükséglet. Különösen igaz ez a logisztikai informatika 
területén járatos szakemberekre.

Telekommunikációs rendszerek szakirány

A szakirány a távközléstechnika, különösen a mobil 
távközlés, a digitális jelfeldolgozás és jelprocesszorok, 
valamint a távközlési hálózatok ismeretanyagát fog-
lalja magába. A telekommunikációs rendszerek piacán 
az ezredfordulón óriási ütem� fejl�dés bontakozott ki, 
amelyben a vezeték nélküli LAN és Internet rendszerek 
központi szerepet játszottak. Az átmeneti piaci megtorpa-
nás ellenére ez a szakterület hosszabb távon visszanyeri 

elméleti és gyakorlati jelent�ségét és az újabb generációk 
révén piaci részesedésének növekedését is.

Termelésinformatikai szakirány

Az informatikai alkalmazások egyik legnagyobb érték� 
és hatékonyságú területe a termelési rendszereket és fo-
lyamatokat kiszolgáló termelésinformatika. A szakirány 
a diszkrét termelési folyamatok számítógépes tervezésé-
re és irányítására helyezi a képzés súlypontját. A Miskol-
ci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán jelen-
t�s oktatási és kutatási háttere van a termelésinformatika 
szakterületének és a képzéshez számos esettanulmány, 
ipari bevezetési tapasztalat szolgáltat er�s elméleti és 
gyakorlati alapozást. 

Tervezés-informatikai szakirány

A szakirány a konstrukciós tervezés számítógépes támo-
gatását t�zi ki célul a számjegyvezérlés� szerszámgépek-
re, az integrált CAD rendszerekre, valamint a robottech-
nika alkalmazására alapozva. A szakirány egyik f� célja 
a kereskedelmi forgalomból beszerezhet� legismertebb, 
nagyteljesítmény� CAD rendszerek készségszint� meg-
ismertetése a hallgatókkal. A szakirány keretében kit�-
zött komplex feladatok (projekt) szintén a konstrukciós 
tervezés legkülönböz�bb részfeladataihoz és CAD rend-
szerek használatához kapcsolódnak. 

1.8. PROGRAMTERVEZ� INFORMATIKUS 
ALAPSZAK

A képzés célja olyan programtervez� informatikusok 
képzése, akik képesek szoftver orientált információs 
technológiai eszközök és rendszerek létrehozási, beveze-
tési, m�ködtetési, szervizelési, fejlesztési és alkalmazási 
tevékenységét önállóan és csoportmunkában ellátni, to-
vábbá kell� mélység� elméleti ismeretekkel rendelkez-
nek a képzés második ciklusban történ� folytatásához. A 
Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karán 
a képzésben hangsúlyos az er�s alapok oktatása (mate-
matika és számítástudomány  összesen kb. 40%) és a 
gyakorlati foglalkozások nagy száma (az órák kb. 46%-a 
gyakorlati foglalkozás). 

1.9. GAZDASÁGINFORMATIKUS ALAPSZAK

A tanterv négy alapilléren nyugszik majdnem azonos 
arányban: 1. Matematika és természettudomány (18,5%), 
2. Gazdasági és humán ismeretek (19%), 3. Szoftver-
technológia és rendszertechnika (21,5%), 4. Információs 
rendszerek(19,5%). A  képzésb�l ki kell emelnünk a vá-
lasztható illetve irányítottan választható kreditek magas 
számát (5+20+10=35, speciális praktikus  + választható 
sáv + szabadon választható tárgyak) és a minimum 600 
(20*2*15) kontakt óra számítógépes laborgyakorlatot. Ez 
lehet�vé teszi, hogy err�l az alapszakról kiváló gyakorla-
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ti ismeretekkel rendelkez� szakembereket kerüljenek ki. A 
gazdaságinformatikus alapszak engedélyezésével létrejött 
egy teljes spektrumú képzés az informatikai területen. Az 
elfogadott informatikai és  gazdasági képzésekkel egyez-
tetett tanterv pedig lehet�vé tesz egy gazdaságos informa-
tikai (BSc) alapszak rendszert a Miskolci Egyetemen.

Köztársasági ösztöndíjasok 

A legkiválóbb diákok Köztársasági Ösztöndíjra pályáz-
hatnak. Létszámuk a hallgatók összlétszámának függ-
vénye. Az ösztöndíj miniszteri értesítését a tanévnyitón 
veszik át.

2. Mesterképzési szakok a Miskolci Egyetem 
Gépészmérnöki és Informatikai Karán (MSc)

A mesterszakok az elmélyedést és a jöv�re készülést 
valósítják meg. A jöv�höz tartozik a doktori (PhD) kép-
zés is a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Sályi István 
Gépészeti Tudományok és Hatvany József Informatikai 
Tudományok Doktori Iskoláiban.

2.1. GÉPÉSZMÉRNÖKI MESTERSZAK 

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai – 
2006. június 30-ig Gépészmérnöki – Karán az egyetemi 
szint� gépészmérnök képzésnek vannak a legrégibb ha-
gyományai. A kart 1949-ben gépészmérnökök képzésének 
céljából alapították. A kétciklusos képzési formát megel�-
z� ötéves képzés els� három évében a hallgatók a szakma 
magas szint�, alkotó m�veléséhez elengedhetetlen termé-
szettudományos alapismeretek elsajátítása mellett olyan 
szakmai bevezet� tárgyakat hallgattak, melyek egyrészt 
minden gépészmérnök számára fontos ismeretanyagot tar-
talmaznak, másrészt betekintést nyújtanak a gépészmérnö-
ki tevékenység f� szakterületeinek tárgyába, tevékenységi 
körébe. Ez ismeretek birtokában a hallgatók a harmadik 
év végén már megalapozottan választhattak érdekl�désük-
nek, adottságaiknak megfelel� szakirányt. 
Más szerkezetben, de a mai gépészmérnöki alapszak 
(BSc) is kiváló alapokat ad ahhoz, hogy az itt végzett 
hallgatók – saját, személyes, hosszútávú, el�relátó stra-
tégiájukat követve, egész életükre szóló távlatokat nyit-
va – tanulmányaikat a Gépészmérnöki mesterszakon, a 
Miskolci Egyetemen folytassák.
A Kar alapvet� célja és elemi érdeke, hogy a mester-
képzésben is érvényre juttassa az eddig elért szakmai 
színvonalat és az új kihívásoknak megfelelni képes ru-
galmasságot. A szakmai színvonal biztosításának érde-
kében a képzésbe bekerül� alapszakos (BSc) diplomá-
val rendelkez� hallgatók egyrészt természettudományos 
ismereteiket b�vítik, másrészt lehet�séget kapnak arra, 
hogy a szerteágazó szakirányok közül válasszanak. A 
szakirányok: Alkalmazott anyagtudomány, Alkalma-
zott mechanika, Általános géptervez�, Anyagáramlási 
rendszerek, ellátási láncok,  Anyagmozgatógépek és 
rendszerek, Anyagtechnológia, Áramlás- és h�technika, 

CAD/CAM, Gépgyártástechnológia és gyártási rend-
szerek, Hegesztéstechnológiai, Hidraulika-pneumatika, 
Mechanika-Fémalakítás, Mérnöki biztonság-techni-ka, 
Min�ségbiztosítás, Szereléstechnológiai, Szer-számgé-
pészeti, Technológiai berendezések gépé-szete, Termék-
tervez�, Vegyipari és energetikai gépész.

2.2.ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK

A m�szaki, gazdasági élet minden szerepl�je vagy energi-
át termel, vagy szállít és eloszt, vagy kereskedik vele, de 
mindenképp energiafelhasználó. A gazdaság minden szeg-
mensében az energia léte, formája, min�sége, a felhaszná-
lás hatásfoka és az energia ára stratégiai tényez�. Ezért az 
ehhez ért� szakemberek kikerülhetetlenek a jelen és a jöv� 
m�köd� gazdaságában. A mesterszakon végzett energeti-
kai mérnökök szakmai tevékenysége természetesen nem 
köthet� kötelez�en a régióhoz, de még Magyarországhoz 
sem. A kell� tehetséggel és innovatív hajlammal rendelke-
z�k az Európai Unió bármely országában, s�t a világ más 
térségeiben is megtalálhatják az egyéniségüknek megfele-
l� feladatokat. Az új képzési struktúrában 2006-ban indult 
a képzés az energetikai alapszakon. A képzés célja els�sor-
ban az alapszakon végzett hallgatók természettudományos 
képzettségének növelése, az új kihívásoknak megfelel� 
speciális szakmai ismeretekkel való ellátásuk, a legjobb 
hallgatók felkészítése a tudományos kutatásra, m�sza-
ki fejlesztésre. Az alábbi három szakirány kerül meghir-
detésre: épületenergetikai szakirány, energiafelhasználó 
szakirány, er�m�energetikai szakirány.

2.3. MECHATRONIKAI 
MÉRNÖKI MESTERSZAK

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a mecha-
tronika szakterületéhez kapcsolódó természettudomá-
nyos és specifikus m�szaki ismeretek birtokában képe-
sek új mechatronikai rendszerek és eszközök tervezésére, 
mechatronikai rendszerek fejlesztésére és integrálására, 
a mechatronikai célú kutatási-fejlesztési feladatok ellá-
tására, koordinálására. A mechatronikai mérnökképzés 
gondozása és er�sítése céljából a Miskolci Egyetem Gé-
pészmérnöki és Informatikai Karán a régióbeli Bosch 
gyárak támogatásával 2004-ben megalakult a Robert 
Bosch Mechatronikai Tanszék, amely a feladatokat a 
Szerszámgépek Tanszékével közösen látja el. Az alap-
vet�en három lábon álló képzés (mechanika-gépészet, 
elektrotechnika-elektronika és automatizálás-informati-
ka) szakemberei a Karon biztosítottak, mivel az egyes 
tudományágakat önálló szakokon is oktatják. Az észak-
keleti és kelet-magyarországi régió felemelkedéséhez 
nélkülözhetetlen a multinacionális cégek betelepülése. 
A szakon a Gyártóeszköz mechatronika szakirány indul.

2.4. MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERSZAK

A mérnök informatikus mesterképzés célja kett�s. Egyfe-
l�l olyan mérnök informatikusok képzése, akik alkalma-
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sak informatikai 
rendszerek, in-
formatikai alkal-
mazások (szoftver) 
és informatikai 
szolgáltatások 
f e j l e s z t é sé r e , 

tervezésére, implementációjára és felügyeletére, másfe-
l�l rendelkeznek azzal az elméleti tudással, amelynek 
birtokában képesek tanulmányaikat informatikai dokto-
ri iskolákban tovább folytatni PhD fokozat megszerzése 
céljából. A mesterképzés célja az is, hogy az informatikai 
iparágak közép- és fels� vezet� rétege számára elméleti, 
gyakorlati és vezetési ismeretekkel egyaránt rendelkez� 
utánpótlást neveljen. 
A mérnök informatikus mesterszak képesítési követel-
ményeinek meghatározása egyrészt a szakterületen közel 
másfél évtizede folyó képzés tapasztalatain, másrészt a 
mérnök informatikusokat alkalmazó cégek véleményé-
nek figyelembevételén alapul. Az információs techno-
lógiai (IT) ipar gyors fejl�dése a fejlett ipari országok-
ban hatalmas munkaer�-igénnyel lépett fel. Az ME-n 
végzett mérnök informatikusok szakmai felkészültségét 
jól tükrözi, hogy végzett szakembereink jelent�s része 
dolgozik multinacionális vállalatoknál, illetve olyan ma-
gyar cégeknél, amelyek f�ként külföldi megrendeléseket 
teljesítenek. A három szakirány - Alkalmazásfejleszt�i, 
Kommunikációs technoló-giák, Termelésinformatikai - 
esetében szerencsésen találkozik a hallgatói érdekl�dés 
és igény az oktatók által legeredményesebben m�velt 
szakterületekkel. 

2.5. LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERSZAK

A képzés célja olyan mérnökök képzése, akik a logisz-
tika szakterületéhez kapcsolódó természettudományos, 
specifikus m�szaki, gazdasági/menedzsment, informa-
tikai és ipari, közlekedési technológiai ismereteik bir-
tokában alkalmasak a vállalatokon belüli és a vállalatok 
közötti anyagáramlást, valamint az ahhoz kapcsolódó 
információáramlást megvalósító logisztikai (áruszállítá-
si, anyagmozgatási, raktározási, komissiózási, rakodási, 
anyagellátási/beszerzési, áruelosztási, hulladékkezelési) 
folyamatok és rendszerek elemzésére, tervezésére, szer-
vezésére és irányítására, valamint a logisztikai rendsze-
rek elemeit képez� logisztikai gépek, eszközök, beren-
dezések tervezésére, fejlesztésére és azok gyártásában, 
min�ségellen�rzésében való közrem�ködésre, üzemelte-
tésük irányítására. A képzés felkészít a vállalati logiszti-
kai vezet�i feladatok ellátására, a logisztika témakörébe 
tartozó kutatási-fejlesztési feladatok megoldásában való 
alkotó részvételre, valamint a logisztikai tanulmányok 
doktori képzés keretében való folytatására is. 

És befejez�dnek az egyetemi évek...

Az utolsó szemeszterben kapják kézhez a hallgatók dip-
lomaterv kiírásukat. Ez annyit jelent, hogy már mérnöki 

feladat – egyetemi éveik utolsó nagy feladata – megoldá-
sán dolgoznak. Ennek alkalmából jogosultak egy olyan 
– sötétkék – karszalag viselésére, amelyen a Kar neve, cí-
mere, a tanulmányok elkezdésének és befejezésének éve 
szerepel. A szalagavató szakestélyen, kés� �sszel t�zik 
fel, és mindenki büszkén viseli, tudatva a világgal, hogy 
� már utolsó éves mérnökhallgató.

A záródolgozat beadásával lezárul az egyetemi képzés, 
már csak a szakdolgozat/diplomaterv megvédése van 
hátra. A valéta szalag ideje lejárt, a gy�r�avató szakes-
télyen vörös borral, erre a célra készült kupával avatják 
fel a szakmai összetartozást jelent� gy�r�t a meghatott-
ságig elérzékenyült hangulatban. 

Az utolsó esemény az Egyetemi Szenátus ünnepi ülése, 
amelyen a végzettek szüleik jelenlétében a díszaulában 
veszik át oklevelüket a Kar dékánjának és az Egyetem 
rektorának kézfogásá-
val kísérve. Kezd�d-
hetnek a munkás és 
sikeres évek… Maga a 
diploma egy két olda-
las kis könyv, amelyben 
szerepelnek a tulajdo-
nos személyi adatai és 
annak elismerése, hogy 
tanulmányainak eleget 
tett,  a Záróvizsga Bi-
zottság �t mérnöknek/ 
informatikusnak nyil-
vánította. Az aláírások: 
a Záróvizsga Bizottság 
elnöke, és a Miskolci 
Egyetem rektora. 

Az új felvételiz�k felvételi ponthatárának megállapítá-
sa július közepére esik. Ilyenkor egy héten keresztül a 
Gépészmérnöki és Informatikai Kar Dékáni Hivatalában 
lázas munka folyik, hogy minél több jó képesség� diákot 
tudjunk felvenni az új tanévre. Megkezd�dik a felvette-
ket értesít� levelek írása, csaknem kilencszáz levelet kül-
dünk ki ezekben a napokban.

Évfolyamtalálkozók

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai 
Karának egyedülálló hagyománya az évfolyamtalálkozó, 
ahol a 10, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 éve végzettek talál-
koznak, az ötven éve végzettek pedig aranyoklevelüket 
veszik át.  Felemel� élmény, kilenc évfolyam csaknem 
ezer mérnöke van jelen augusztus utolsó szombatján.

Újra gólyatábor...

Egy nappal az aranyoklevél-osztó Szenátus ülés után 
kezd�dik az új gólyatábor és szeptemberben elkezdi ta-
nulmányait a következ� évfolyam…
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Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bathe, aki 1943. má-
jus 26-án született Berlinben, Németország-
ban. Tudományterületei: numerikus mechani-
ka, végeselem-módszer, kontinuummechanika. 
Munkahelye a Massachusetts Institute of 
Technology (M.I.T.) Gépészmérnöki Kar, 
Egyesült Államok.
Egyetemi tanulmányai: University of Cape 
Town, South Africa (BSc szint� oklevelet szer-
zett 1967-ben), University of Calgary, Canada 
(MSc szint� oklevelet szerzett 1969-ben) és 
University of California, USA (PhD címet 
szerzett 1971-ben). 
1975 óta az MIT Gépészmérnöki Karának pro-
fesszoraként tanít és dolgozik.

Az alkalmazott mechanika, ezen belül a nu-
merikus mechanika és a végeselem-módszer 
tudományterületén elért eredményei alapján 
nemzetközileg a legkimagaslóbb kutatók közé 
tartozik. Alapvet� és meghatározó eredménye-
ket ért el számos területen, melyek közül a kö-
vetkez�k emelhet�k ki:
– szilárd testek lineáris és nemlineáris analízis
–  szerkezetek lineáris és nemlineáris dinami-

kai analízise
– a lemezek és héjak modellezése
–  a folyadékok és szilárd testek kölcsönhatásá-

nak modellezése.
 
Bathe professzor úr nagymértékben hozzá-
járult a végeselem-módszer megértéséhez, 
elterjedéséhez és oktatásához, szerte a nagy-
világban. Ezek a számítógépes programok – 
könyveivel és cikkeivel együtt – jelent�s köz-
vetlen és közvetett hatással voltak a Miskolci 
Egyetem Mechanikai Tanszéke által kialakított 
végeselemes-oktatásra és kutatásra is. 

Kimagasló, nemzetközi szint� és elismertség� 
tudományos eredményeinek, oktatói és tudo-
mányos tevékenységének, valamint a Miskolci 
Egyetemen folyó oktatást és kutatást támoga-
tó önzetlen tevékenységének elismeréseként 
Bathe professzor úr részére javasoljuk a Mis-
kolci Egyetem Doctor Honoris Causa kitün-
tet� cím adományozását.

Dr. h.c. Tiszteletbeli Doktori címet kapott 2010-ben
Prof. Dr. Klaus-Jürgen Bathe
Massachusetts Institute of Technology
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TISZTELETTEL KÖSZÖNTJÜK 
NYOLCVAN ÉVES SZÜLETÉSNAPJUK ALKALMÁBÓL 

KARUNK PROFESSZORAIT 

CZIBERE TIBOR
1930. október 16-án született Tapolcán. Az elemi iskola 
négy osztályát szül�városában végezte majd 1941-t�l a 
Keszthelyi Premontrei Gimnáziumban folytatta tanul-
mányait. Tehetségének megfelel�en kitüntetéses érett-
ségi bizonyítványt szerzett 1949-ben.
Egyetemi munkásságát az érdekl�désének megfele-
l� irányban kívánta folytatni ezért a mérnöki pálya 
mellett döntött. Els�sorban a matematika alkalma-
zása vonzotta. Tanulmányait az 1949-ben alapított új 
fels�oktatási intézményben, a Nehézipari M�szaki Egyetemen 
kezdte meg gépészmérnök hallgatóként. Az 1949-es tanévkez-
dés alkalmából egy, ma már legendásnak tekinthet� évfolyam 
lépett be az Egyetem kapuján. Czibere Tibor tehetsége korán 
megmutatkozott. A Matematika Tanszéken demonstrátori fel-
adatokat kapott. Itt került el�ször kapcsolatba a Tanszék akko-
ri vezet�jével, Dr. Borbély Samu professzorral, akihez annak 
1984-ben bekövetkezett haláláig egészen kivételes emberi és 
szakmai kapcsolat f�zte. 
Egyetemi tanulmányait 1953-ban kitüntetéses oklevéllel fejez-
te be. Els� munkahelyként a Matematikai Tanszéket választot-
ta, ahol tanársegéd lett. Oktatómunkája mellett természetesen 
folytatta kutatói munkáját is. Ekkor találkozott el�ször az éle-
tét meghatározó kutatási témák egyikével, a h�vezetéssel, kez-
deti vizsgálatai szolgáltak alapjául az 1959-ben benyújtott és 
1961-ben megvédett dr. tech. egyetemi doktori értekezésének, 
melynek címe „A nemlineáris h�vezetés-probléma vizsgálata 
potenciálelméleti alapon” volt.
Dr. Borbély Samu professzor közben távozott Miskolcról, 
Czibere Tibornak pedig 1956-ban a Ganz-Mávag Mozdony- 
Vagon- és Gépgyárban kutatómérnöki állást kínáltak fel. Fel-
adata a nyomatékváltókban végbemen� áramlástani folyama-
tok vizsgálata volt. Az áramlástechnikai gépek tervezésével 
kapcsolatos kutatásait a Ganz-Mávag Központi Vízgéptervez� 
Irodájában folytatta tovább. Az els� külföldi megmérettetésé-
re 1960-ban, az olaszországi Stresaban tartott X. Nemzetközi 
Alkalmazott Mechanikai Kongresszuson nyílott lehet�ség, az 
elismerést kifejez�k között volt többek között Kármán Tódor 
világhír� magyar tudós is. 1963-ban Czibere Tibor meghívott 
docensként Berlinben tartott posztgraduális kurzust. Jött a hi-
vatalos hazai elismerés is, 1962-ben – 32 évesen – Kossuth-dí-
jat kapott kiemelked� tudományos munkásságáért.
1963-ban kérték fel Miskolcon a Gépüzemtani Tanszék vezeté-
sére. Kezdetben az Áramlástan és az Áramlástechnikai gépek 
cím� tantárgyak el�adásait tartotta és közben megírta ezek 
jegyzeteit. A következ� években több más tantárgy el�adásá-
nak anyagát is összeállította. Ezek közül els�sorban az 1964-
ben indult alkalmazott mechanikai ágazat hallgatóinak okta-
tott két féléves folyékony kontinuumok mechanikája témakör� 
tantárgy, emelhet� ki. Javaslatára a Tanszék nevét hozzáigazí-

tották a megváltozott oktatási kutatási irányokhoz: 
Áramlás- és H�technikai Gépek Tanszéke.
A Tanszék kutatási tevékenységének legfontosabb 
területe az áramlástechnikai gépekben létrejöv� va-
lóságos áramlási viszonyok vizsgálata volt. Ebben 
Czibere Tibor dönt� szerepet játszott. Kiemelked� 
tudományos munkájának eredményeként 1963-ban 
sikeresen megvédte a „Méretezési eljárás er�sen 
ívelt pro� los lapátokból álló egyenes szárnyrács 
tervezéséhez” cím� kandidátusi értekezését, majd 

az 1967-ben a m�szaki tudomány doktora címet szerzett „A 
hidrodinamikai rácselmélet két f�feladatának potenciálelméle-
ti megoldása” cím� akadémiai doktori értekezésével.
1966-ban a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese, 1968-1974 kö-
zött pedig dékánja lett. Vezet�i megbízatása mellett tovább foly-
tatta kutatásait, munkájának elismeréseként 1976-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia levelez� tagjává választották. Székfog-
laló el�adását „Síkbeli határréteg-áramlások meghatározása 
szakadásos örvényrétegekkel” címen tartotta. 1978-ban megvá-
lasztották az Egyetem rektorává, 8 éven át töltötte be ezt a tiszt-
séget. Elképzelései, tervei sokszor korát is megel�zték. Ennek 
talán legjobb példája a jogász- és közgazdász képzés beindítása 
az addig csak m�szaki pro� lú Egyetemen. A magyar fels�okta-
tásban kifejtett tevékenysége elismeréseként 1986-ban megkap-
ta a Magyar Népköztársaság aranykoszorús Csillagrendjét.
Munkabírása lehet�vé tette, hogy a tudományos tevékeny-
sége ne szüneteljen rektori megbízatásának ideje alatt sem. 
Brünnben 1980-ban a M�szaki Egyetem aranyérmével tün-
tették ki, 1985-ben újabb hazai elismerés következett, megvá-
lasztották a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává. 
Székfoglaló el�adását „Lökéshullámok hangsebesség feletti 
gázinjektorban” címen tartotta.
Czibere Tibor 1988-ban közéleti tevékenységének egyik leg-
nagyobb feladatához érkezett, m�vel�dési miniszterré válasz-
tották. Egy év elteltével visszatért a Miskolci Egyetemre. A 
rendszerváltást követ�en megindult a Miskolci Egyetemen a 
doktoranduszképzés, melynek megszervezésében és elindításá-
ban rendkívül tevékeny szerepet vállalt. Saját tudományos tevé-
kenysége mellett számos esetben volt irányítója vagy tudományos 
vezet�je egyetemi doktori cím, kandidátusi, akadémiai doktori és 
PhD fokozat megszerzéséért munkálkodó beosztottainak vagy 
munkatársainak. Tudományos iskolateremt� tevékenységéért 
1996-ban Szentgyörgyi Albert díjjal tüntették ki. Vezet�i meg-
bízatásai idején mindenkor jó kapcsolatokra törekedett az Egye-
temnek helyet adó város vezet�ivel. Ezt a tevékenységét a város 
is elismerte és 1986-ban Miskolc városért (Pro Urbe) díjat kapott, 
2000-ben pedig Miskolc díszpolgára lett. Ugyanett�l az évt�l vi-
selheti a Miskolci Egyetem tiszteletbeli doktora (Doctor honoris 
causa) címet is. Jelenleg professzor emeritusként dolgozik. Élet-
m�ve elismeréseként 2006-ban Széchenyi-díjat kapott.
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KOZÁK IMRE
A Miskolci Egyetem Mechanikai Tanszékével 
– életének els� és egyetlen munkahelyével – har-
madéves egyetemista korában került közelebbi 
kapcsolatba, amikor Sályi István professzor, a 
Mechanikai Tanszék akkori vezet�je demonstrá-
tori teend�k ellátásával bízta meg. Oklevelének 
megszerzése után, 1953 és 1956 között ösztöndíjas 
aspiráns volt Sályi István tudományos vezetésével. 
1956-ban egyetemi adjunktus lett.
A m�szaki tudományok kandidátusa fokozatot 1961-ben nyer-
te el a Vékonyfalú cs� korlátozott rugalmas-képlékeny alakvál-
tozása bels� nyomás hatására cím� értekezésével. Még ugyan-
ebben az évben egyetemi docensnek nevezték ki. A Nehézipari 
M�szaki Egyetem 1962-ben m�szaki doktorrá avatta. 1968-tól 
egyetemi tanár. 1971-ben Sályi István professzortól átvette 
a Mechanikai Tanszék vezetését, ezt a tisztséget 22 éven át, 
1993-ig töltötte be. Az 1971 és 1993 közötti id�szakban az 
MTA Miskolci Egyetem Mechanikai Tanszékén m�köd� Aka-
démiai Kutatócsoportjának is vezet�je. 2000-t�l a Miskolci 
Egyetem Professor Emeritusa.
1967-t�l 1996-ig tagja volt az Egyetemi Tanácsnak. 1967 és 
1970 között az Egyetem tudományos rektorhelyettese, 1972 és 
1978 között oktatási és általános rektorhelyettes, majd 1980 és 
1983 között ismét tudományos rektorhelyettes volt.
2001-t�l a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola 
Tanácsának tagja, 2003-tól a M�szaki- Természettudományi 
Habilitációs Bizottság tagja. Részt vesz az egyetemi és akadé-
miai tudományos min�sítési feladatok ellátásában.
A mechanikai alaptárgyak (Statika, Szilárdságtan, Kinema-
tika, Dinamika, Rezgéstan) Sályi professzor által kialakított 
tananyagának korszer�sítésére, a kapcsolódó jegyzetek és 
példatári anyagok kidolgozására, frissítésére hivatali teend�i 
mellett is mindig volt ideje. Jelent�s szerepet vállalt a Mis-
kolci Egyetem Gépészmérnöki Karán 1966-ban indított al-
kalmazott mechanikai ágazat tantervének kidolgozásában, az 
egyes tantárgyak el�adásainak megtartásában és az oktatási 
anyagok kidolgozásában. Az alkalmazott mechanikai ágazat 
volt az els� olyan egyetemi kurzus a magyar m�szaki egye-
temi oktatásban, amely a mechanika, mint mérnöki alaptudo-
mány magasabb szint� oktatását tekintette f� célkit�zésének, 
az ilyen irányú ismeretek elsajátítását oklevéllel is elismerve. 
Az ágazaton végzettek közül (az ágazat neve kés�bb változott) 
2010-ben 8-an tanszékvezet�k voltak az ország 4 egyetemén. 
1990-ben részt vett a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Karán 
megindult doktoranduszképzés tanterveinek kidolgozásában, 
majd az el�adások tartásában.
1981-ben a m�szaki tudományok doktora lett, értekezésének 
címe: Vékony héjak feszültségmez�vel felépített elmélete. 1983 
és 1985 között írta – társszerz�kkel – a Kontinuummechanika 
és a Rugalmas testek mechanikája cím� szakkönyveit. A 
Kontinuummechanika átdolgozott, b�vített angol nyelv� ki-
adása 1995-ben jelent meg.  Doktorandusz hallgatók számára 
írt Kontinuummechanika cím� jegyzete ugyancsak 1995-ben 
jelent meg.
Kutatómunkája során kiemelked� eredményeket ért el, töb-
bek között, a Prandtl-Reuss egyenletek alkalmazásában, a 

rugalmasságtan ún. duál egyenletrendszerének 
és variációs elveinek módosítása, kiegészítése és 
teljessé tétele területén, az alakváltozási tenzorok 
koordinátáinak összeférhet�ségére vonatkozó 
független, szükséges és elégséges feltételek tisz-
tázásában, egyben a Southwell-paradoxon meg-
oldásában, feszültségmez�vel felépített, általános 
lineáris héjelmélet kidolgozásában, az alakválto-
zási tenzormez�k � zikailag objektív id� szerinti 
deriváltjainak általánosítása és új objektív id� sze-

rinti deriváltak kidolgozásának területén, valamint a rugalmas 
testek alakváltozást követ� terhelési feladatainál jelentkez� 
egyensúlyi stabilitási problémák megoldásában.
Tudományos munkájának, szakmai eredményeinek elismeré-
seként 1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelez� 
tagjává, 2001-ben pedig rendes tagjai közé választotta.
A Miskolci Egyetemen 1971-t�l kezd�d�en négyévente rende-
zik meg a Magyar Mechanikai Konferenciát. A helyi Szervez� 
Bizottság munkáját 1971 és 1991 között minden alkalommal 
Kozák Imre vezette. 1996-ban bekapcsolódott a Miskolci Egye-
temen négyévenként megrendezett Numerical Methods and 
Computational Mechanics nemzetközi konferencia-sorozat 
szervezésébe. 2000-t�l alapító tagja a Magyarországon kiadott, 
idegen nyelv�, tisztán mechanikai pro� lú folyóirat, a Journal of 
Computational and Applied Mechanics szerkeszt� bizottságának.
Kozák Imre tevékenysége mindig szorosan köt�dött a Magyar 
Tudományos Akadémiához. 1966 óta tagja az MTA mechani-
kai tudományterületre es� tudományos bizottságainak. 1973-
tól tagja az IUTAM Magyar Nemzeti Bizottságának. 1984 és 
1996 között a Tudományos Min�sít� Bizottság, majd 1996-1999 
között az MTA Doktori Tanács Gépészeti-Kohászati Szakbi-
zottságának tagja. 1993 és 1996 között az OTKA Épít�-Építész-
Közlekedési Zs�ri tagja. 1995-t�l vesz részt az MTA M�szaki 
Tudományok Osztálya, azon belül a Gépészeti Szakcsoport 
munkájában. 1996-tól 2000-ig a M�szaki Tudományok Osztálya 
AKP Zs�ri elnöke. 1998-2001 között az MTA Jelöl� Bizottságá-
nak, 2000-2002 között a Struktúra Bizottságának tagja. 2001-
ben a területi bizottságok képviseletében az MTA Elnökségének 
tagja. 2003-2009 között a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság 
M�szaki Alkalmazott Tudományok, Elektronikai és Informa-
tikai Albizottság tagja. A Miskolci Akadémiai Bizottság mun-
kájában 1979 óta, megalakulásától kezdve részt vesz. 1979-t�l 
tagja a Gépészeti Szakbizottságnak. 1984-1996 között a Klub-
tanács elnöke volt. 1990-ben tagja lett a Miskolci Akadémiai 
Bizottságnak, melynek 1993-tól 1996-ig az alelnöke, 1996-2002 
között az elnöke, majd 2002-2005 között ismét az alelnöke volt.
Tudományos, szakmai és közéleti tevékenységéért számos 
díjban, elismerésben részesült. 1978-ban megkapta a Munka 
Érdemrend Arany Fokozata kitüntetést. 1983-tól 1990-ig a 
Miskolci Városszépít� Egyesület elnöke volt. 2000-ben kezde-
ményezte a Széchenyi Irodalmi és M�vészeti Akadémia Mis-
kolci Területi csoportjának megalakulását. 1988-ban elnyerte 
az Apáczai Csere János Díjat, 1990-ben a Miskolci Egyetem 
Pro Universitate kitüntetését. 1993-ban megkapta Miskolc vá-
ros Pro Urbe kitüntetését. 1997-ben Miskolc város díszpolgára 
lett. 1999-ben – megosztva – elnyerte a Széchenyi díjat. 2001-
ben a Miskolci Egyetem díszdoktorává avatta.
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NYÍRI ANDRÁS 
Budapesten született 1931. január 3-án. 1951-
ben gépésztechnikusi oklevelet szerzett. Eb-
ben az évben a H�tervben lépett munkába, 
majd beiratkozott a Budapesti M�szaki Egye-
temre. Itt a Gépészmérnöki Kar Áramlástech-
nikai Tagozatán 1956-ban kapott diplomát. 
1957-t�l 1962-ig az Eötvös Lóránd Tudo-
mányegyetemre járt, ahol 1962-ben szerzett 
alkalmazott matematikus oklevelet.
1956-1988-ig a Ganz, majd a Ganz-Mávag gyárban 
dolgozott, 3 évig szivattyútervez�ként, 10 évig kutató 
mérnökként. Egyre magasabb szint� vezet�i beosztáso-
kat töltött be, 1969-t�l tervezési osztályvezet�, 1974-t�l 
f�osztályvezet�helyettes majd a Vízgép- és Kompresz-
szortervezési F�osztály vezet�je. 1968-tól kezdve két 
évig a BME-n meghívott el�adó.
Ganz gyárbeli munkahelye mellett félállású oktatóként 
1976-tól egyetemi docens, 1980-tól egyetemi tanár a 
Nehézipari M�szaki Egyetemen, Miskolcon. 1988-tól 
f�állású egyetemi tanár, 1988-tól 1996-ig az Áramlás- 
és H�technikai Gépek Tanszékének vezet�je. Jelenleg 
professzor emeritusként segíti az oktató-kutató munkát.
Tervez� mérnökként kidolgozta a szivattyútípusok és 
szivattyú gépcsaládok tipizálásának rendszerét. Ezek el-
méleti alapjairól az 1950-es évek végén az MTA Áram-
lástechnikai Bizottságának számolt be. A következ� 
évtizedekben a szivattyú gépcsaládok kifejlesztése e 
rendszer alapján ment végbe.
Elvégezte a kett�sbeömlés� szivattyúk négy alapgépé-
nek, a félaxiális szivattyúk alapgépei nagy részének hid-
raulikai tervezését.
Az áramlástechnikai gépekben végbemen� áramlás el-
méleti vizsgálatával foglalkozó hazai intézmények a 
Ganz-Mávagban m�ködött kutatócsoportja tagjaként a 
meridiánáramlással és a félaxiális átömlés� gépek lapát-
jai körül kialakuló áramlással foglalkozott. Az el�bbib�l 
írta kandidátusi értekezését 1963-ban, az utóbbiból pe-
dig akadémiai doktori értekezését 1990-ben. Kandidá-
tusi dolgozatában els�ként alkalmazta gépészmérnöki 
területen Ritz numerikus módszerét. A doktori érteke-
zésében a szinguláris integrálegyenlet numerikus meg-
oldása, a diszkrét pontrendszerre illesztett görbe simítá-
sa voltak a jelent�sebb módszerbeli el�relépések.
1963-ban a Nyugat-Berlini M�szaki Egyetemen volt 
vendégdocens, 1967-ben hat hónapot töltött vendég-
kutatóként az Egyesült Királyság Országos Mérnöki 
Laboratóriumá-ban (National Engineering Laboratory). 
1972 januárjától 1973 szeptemberéig az UNESCO kon-
zultánsi, majd szakért�i besorolásában posztgraduális 

képzést alapozott meg egyetemi tanárként In-
diában a Maulana Azad College of Technology 
(Bhopal) intézményben az áramlástechnikai 
gépek (vízturbinák) témakörében, ahol két 
egyetemi jegyzetét adták ki.
A Miskolci Egyetemen az áramlástechnikai- 
és a kalorikus gépeket egységes felfogásban 
tárgyaló két kötetes egyetemi tankönyvet írt. 
Több OTKA által támogatott kutatást veze-
tett, illetve kutatásban vett részt.

Néhány angol és több magyar nyelv� PhD, kandidátusi 
és doktori disszertációt bírált. Az MTA Áramlástechni-
kai Bizottságának 1967-óta tagja, 1988-tól 1990-ig tit-
kára, 1997-2000 között a Bizottság elnöke. Tagja volt az 
MTA Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Bizottságá-
nak és az MTA Energia Bizottság Megújuló Energetikai 
Technológiák Albizottságának. Tagja a BME Gépész-
mérnöki OTKA bírálóbizottságának, az MTA Bólyai 
ösztöndíj bíráló szakbizottságának
Tagja az IAHR-nak és annak Magyar Nemzeti Bizottságá-
nak, valamint az IHA-nak (Nemzetközi Vízer� Egyesület).
Munkássága elismeréseként 1977-ben Akadémiai Díj-
ban részesült.
Gyári és egyetemi tevékenységének egyik legfonto-
sabb jellemz�je a szakmai iskolateremt� szerep. A � atal 
ganzos kutatómérnökök mindig bizakodva és nagy re-
ményekkel készültek a vele való találkozásokra. Ilyen-
kor nagyon termékeny beszélgetések zajlottak, amelyek 
után világos volt a feladat, és a megfogalmazott célok 
elérésének egy lehetséges útja is. Öt évtizedes szívós 
munkájának nem publikált gy�jteménye az a sok spi-
rálfüzet, amelybe a számításait, vázlatait dokumentálta. 
Nem csak önmaga számára, minden érdekl�d� � atal 
vagy érett kutató munkatársa beletekinthetett ezekbe a 
jegyzetekbe. Gondolatai ekként is segítették a hazai ipar, 
a hazai tudomány fejl�dését, és másfél mérnökgeneráció 
szakmai haladását.
Nyíri András professzor gyári vezet�ként és tanszék-
vezet�ként is tudatosan törekedett az elméletileg magas 
szinten megalapozott, de ipari gyakorlatban hasznosít-
ható ismeretek átadására. Egyetemi el�adásai és az ah-
hoz kapcsolódóan írt úttör� jegyzetei mind ezt a szelle-
miséget szolgálták. Oktató munkáját, szigorúságát, kri-
tikusságát a több évtizedes tapasztalat és az igen biztos, 
magas szint� felkészültség tették hitelessé. Diplomás 
matematikusi végzettsége egész pályáján végigkísérte. 
A számítástechnika fejl�dése révén megnyílt új lehet�-
ségek iránt mindvégig komoly érdekl�dést mutatott és 
számos ötletével, kidolgozott eljárásával járult hozzá a 
numerikus modellezés fejl�déséhez. 
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SZENTIRMAI LÁSZLÓ 
Diplomáját a budapesti József Nádor M�sza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetemen (ma 
BMGE) 1952-ben, villamosmérnöki er�sára-
mú szakon szerezte meg. 
Az egyetem elvégzése után el�ször az iparban 
dolgozott, majd a Bányászati Tervez� Intézet-
ben a villamosenergia-ellátás és hajtásai terü-
letén szerzett tapasztalatot. Az újonnan alakult 
m�szaki f�iskolákon is rendszeresen oktatott és írt - rész-
ben társszerz�kkel- új jegyzeteket is. 
Kandidátusi disszertációját „A villamos gépek korszer�-
sítésének néhány kérdése” címmel 1976-ban védte meg. 
Szakmai tevékenységének igazi súlyát a nemzetkö-
zi szakmai világban mutatta meg. Programigazgatója 
volt egyiptomi mérnökök továbbképzésének, részt vett 
az Oran-i (Algéria) M�szaki Egyetem megalapításá-
ban, az újonnan létesült iráni Mazanderán Egyetemen 
egy UNESCO nemzetközi projekt tagjaként feladata az 
Elektrotechnikai Tanszék munkájának sikeres beindí-
tása volt. 1991-92 között egy másik UNESCO projekt 
keretében részt vett az iráni m�szaki fels�oktatásban 
dolgozó oktatók továbbképzésének beindításában, prog-
ramjaik kidolgozásában. Hosszabb tanulmányúton vett 
részt Japánban és az Egyesült Államokban.
Hazatérése után megpályázta és elnyerte a Nehézipari 
M�szaki Egyetem Gépészmérnöki Kar Elektrotechnikai 
Tanszékének tanszékvezet�i pozícióját, amelyet -több-
szöri meghosszabbítás után- 1995-ig töltött be. 1979-t�l 
egyetemi tanár, 2000-t�l professor emeritus. 
A tanszéken az Elektrotechnika cím� tárgyat oktatta, 
majd az angol nyelv� képzés beindítása után az Electrical 
Engineering I-II-III., valamint a Power Electronics és az 
Electrical Drive Control cím� tárgyakat állította össze 
és adta el�. 
Vezetése alatt a tanszék kiterjedt nemzetközi oktatási 
és tudományos kapcsolatokat alakított ki: egyetemközi 
együttm�ködési megállapodások keretében közös kuta-
tások végzése, közös rendezvényeken el�adások tartása 
történt meg, míg az EU TEMPUS projektek keretében fel-
s�oktatás oktatási anyagainak, módszereinek, tematikájá-
nak fejlesztése zajlott. Különösen kiemelked� eredmény a 
vezetésével elnyert 6 TEMPUS pályázat, amely a tanszék 
és az egyetem egyéb más tanszékeinek oktatói számára 

lehet�vé tette az új módszerek és tananyagok 
megismerését neves európai egyetemeken. 
Vendégprofesszorként kutatási területeir�l 
tartott el�adásokat oktatók és hallgatók szá-
mára: Berlini M�szaki Egyetem, Nápolyi II. 
Frigyes Egyetem, Cassino-i Egyetem, Valenci-
ai M�szaki Egyetem, Politecnico di Torino és 
Alessandria-i Campus. UNESCO megbízatásai 
alatt számos vendégprofesszori el�adást tartott 

Teherán, Shiraz és Tabriz egyetemein is.
A nemzetközi konferenciákon jelent�s sikereket ért el, 
számos konferencia résztvev�je, tudományos bizottsá-
gának tagja, szakmai szekciók elnöke. Néhány el�adása 
neves kiadók gondozásában könyv formájában is megje-
lent: Pergamon Press, Kluwer. Életkora ellenére jelenleg 
is aktív szerepet tölt be a nemzetközi szakmai konferen-
ciák tudományos életében.
Szentirmai László 1986-tól aktív szerepet töltött be az 
Európai Mérnökképzési Társaság-ban (SEFI), amelynek 
1993-tól igazgatótanácsi tagja volt.
A tudományos utánpótlás nevelésében is jelent�s szere-
pe volt. Három PhD fokozatot elért oktató és hét egyete-
mi doktori címet szerzett oktató illetve ipari szakember 
tudományos vezet�je volt. Részt vett a Tudományos Mi-
n�sít� Bizottság munkájában, mint kandidátusi érteke-
zések opponense és mint bizottsági tag. Aktív részese 
volt két � atal oktató torinói PhD projektjének létrejötté-
ben és sikerében. 
A Magyar Elektrotechnikai Egyesületben számos tiszt-
séget töltött be, 1995-t�l az ELEKTROTECHNIKA 
cím� szakmai folyóirat szerkeszt� bizottsága elnöke. 
Tagja az MTA Elektrotechnikai Bizottságának 1990-t�l. 
Publikációs tevékenysége rendkívül gazdag: számos 
magyar és angol nyelv� könyv, tankönyv f�z�dik nevé-
hez, folyóirat és konferencia publikációk száma megha-
ladja a kétszázat.
Elismertségét több kitüntetéssel honorálták: Szent-Györ-
gyi Albert Díjat kapott 1997-ben, a Miskolci Egyetem 
aranyérmét - Signum Aureum Universitatis- 1993-ban 
érdemelte ki. 1996-ban a Gépészmérnöki Kari Emlék-
érmet, 1998-ban a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
Kandó Díját kapta, majd a szakmai közösség 2000-ben 
Életpálya díjjal tüntette ki. A SEFI munkásságát a SEFI 
Fellowship (2007) kitüntetéssel ismerte el.
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TAJNAF�I JÓZSEF
1930. február 17-én született Lentiben. Az 
általános iskolát Zalaegerszegen és Kaposvá-
rott, a középiskolát 1941-48 között a kaposvá-
ri Somssich Pál állami gimnáziumban végez-
te, itt is érettségizett 1948-ban. Tanulmányait 
a Budapesti M�szaki Egyetem Gépészmér-
nöki karán folytatta, ahol 1952-ben jeles dip-
lomát szerzett a Gépgyártástechnológus-
Szerszámgépész szakon. 1952-t�l a Nehézipari M�szaki 
Egyetemen - mai nevén, a Miskolci Egyetemen - dolgo-
zott. Egyik alapító tagja volt tanársegédként a Mechanikai 
Technológiai II, - kés�bbi nevén Gépgyártástechnológia 
- Tanszéknek, majd a Tanszék kettéválása után 1963-tól 
a Szerszámgépek Tanszéken folytatta munkáját.
1958-ban adjunktusi, 1966-ban docensi, 1972-ben egye-
temi tanári kinevezést kapott. 1976. július 1-t�l 1995. 
július 1-ig a Szerszámgépek Tanszéke vezet�je, 1974 és 
1980 között az NME tudományos rektorhelyettese volt. 
2000. július 1-t�l „professor emeritus” címet kapott.
1966-ban megvédett értekezése alapján elnyerte a m�-
szaki tudomány kandidátusa fokozatot (Az értekezés 
címe: Szerszámgépek mozgásleképz� tulajdonságainak 
elvei és néhány alkalmazása), majd 1992-ben a m�szaki 
tudomány doktora címet (Az értekezés címe: Mechaniz-
musok származtatáselméletének alapjai és hatása a kre-
atív gondolkodásra).
1966-tól megbízást kapott az egyetem els� géptervez�i 
szakán – a Szerszámgéptervez�i szak Szerszámgépészeti 
ágazatán – az oktatási feladatok irányítására, kifejlesz-
tésére.
1966-69 években a Gépipari Tudományos Egyesület 
miskolci Szervezetének titkára volt. 1976-85 között az 
egyetem GTE szervezetének elnöke, 1985-90-ig a GTE 
Központi Szerszámgép Szakosztályának elnöke, 1990-
t�l a GTE Gyártási Rendszerek Központi Szakosztály 
vezet�ségi tagja, e szakosztály Tanácsadó Testületének 
elnöke, továbbá a GTE Központi Tudományos Bizottság 
tagja tisztségeket töltötte be.
Az MTA Kinematikai és Kinetikai Bizottságának 1967 
és 1970 között, az MTA Gépszerkezettani Akadémiai 
Bizottságának 1970-t�l tagja, a GAB Gépek Automa-
tikus Berendezései albizottság elnöke 1970-t�l 1990-ig, 
az IFTOMM Magyar Nemzeti Bizottságának 1971-t�l 
tagja.
Több aspiránsnak volt hivatalos vezet�je, közülük há-
rom külföldi (egyiptomi, vietnámi, szudáni), továbbá 
több önálló kandidátus és doktorandusz munkáját segí-
tette, irányította.
Szakmai munkássága két f� terület köré csoportosítha-

tó: egyik a bonyolult felületek gyártásának új 
szemlélet� összefoglalása a „mozgásinformá-
ciók leképzési elvei”-ben melyet kandidátusi 
értekezésében alapozott meg, s akadémiai 
doktori munkájában tette teljesebbé. Másik 
területe a szerszámgéptervezés, melyhez okta-
tómunkáján és számos ipari munkán keresz-
tül köt�dik. 
E munkák gyakorlati konstrukciók irányába 

is átvezettek, melyet jelent�sen el�segített az OMFB, 
G/6, Copernicus, OTKA, EU6, stb. programokban való 
részvétel. Jó együttm�ködés alakult ki a szerszámgép-
gyárakkal, s más kutató és fejleszt� helyekkel (SZIMFI, 
SZIM gyárak, CSMSZG, BME GT, SZTAKI, VILATI, 
GTI, MGM, stb.).
Munkái során 23 találmányi bejelentés született, a meg-
valósított berendezések Európa számos nagy nemzetkö-
zi kiállításán értek el sikert.
Munkáiból kiemelked� pl. az MC 403 háromorsós meg-
munkáló központ fejlesztése, amely Magyarországon 
az els� nagysorozat-gyártó NC gép volt (a SZIMFI-vel 
közös fejlesztés, az állami díj alapja), automatikus pofa-
léptetés� és centrifugális er�re kiegyensúlyozott tokmá-
nyok (a SZIMIKRON-ban gyártás alatt), palettatároló és 
manipuláló egységek fejlesztése a Csepeli Szerszámgép-
gyár YASDA 1000, továbbá az MK 500 megmunkáló 
központjaihoz, leng�késes sokszögesztergáló készülé-
kek fejlesztése. Az általa kidolgozott mozgásinformáci-
ók leképzési elvei alapján indult el a hazai ciklois hajtó-
m� gyártása az egykori MGM-ben. Kidolgozta a kedve-
z� gyorsulású gyorsváltó-osztó mechanizmusok, egyes 
különleges csigahajtások, és a sokfokozatú hajtóm�vek 
elméletét.
Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el. Megosztott 
Állami Díj 1985, Pattantyús Á. G. díj 1989, Szentgyörgyi 
Albert díj 1992, Jedlik Ányos feltalálói díj 1997, Eötvös 
József koszorú 2001, a Munka Érdemrend ezüst fokozata 
1980, a Gépészmérnöki Kar Emlékérme 1991, a Gépipar 
Kiváló Dolgozója 1974, Fels�oktatás Kiváló Dolgozója 
1971, GTE Egyesületi Érem I. Fokozata 1969, Kiváló 
Munkáért 1986, Kiváló nevel� 1978.
Szakmailag jelenleg is aktív, tagja a Miskolci Egyetem 
és a Budapesti M�szaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem Habilitációs és Doktori Bizottságának. Jelenleg ko-
rábbi tokmány-szabadalmainak továbbfejlesztésével és 
új tokmányok kifejlesztésén dolgozik és � atal doktorje-
löltek tudományos munkáját támogatja.
A tanítványok, a munkatársak és a szerszámgépész tár-
sadalom nevében kívánunk boldog születésnapot! Isten 
éltesse sokáig!
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2010. augusztus 27-én avattuk egyetemünkön 
Dr. Borbély Samu és Dr. Lancsarics Alajos mellszobrát

A Nehézipari M�szaki Egye-
tem Gépészmérnöki Karán 
a Matematika tanszék veze-
tésére 1949 szeptemberében 
BORBÉLY SAMU kapott 
megbízást. Bár az általa ala-
pított tanszéken mindössze 
hat évet töltött, kapcsolata a 
Gépészmérnöki karral élete 
végéig megmaradt. Folyto-
nos � gyelemmel követte és 

segítette a miskolci gépészmérnöki kar oktató és tudo-
mányos kutató tevékenységét. Részt vett a kar egy-egy 
államvizsga-bizottságának a munkájában, akadémikus-
ként szerepet vállalt a miskolci gépészeti tudományos 
m�helyek szakmai támogatásában. Mindezek elismeré-
seként az egyetem rektora 1978. december 7-én Borbély 
Samut tiszteletbeli (honoris causa) doktorává avatta.
Borbély Samu 1907. április 23-án született Tordán. Gim-
náziumi tanulmányait Tordán és Kolozsvárott végezte, 
de az érettségit – az akkori romániai törvényi el�írások 
által az erdélyi magyarokkal szemben támasztott nehéz-
ségek miatt már Kecskeméten tette 1926-ban. Egyetemi 
tanulmányait a Berlin-Charlottenburgi M�szaki Egye-
tem un. Általános Tudományok karán végezte, ahol 
1933-ban mérnök-matematikusi oklevelet, majd 1938-
ban alkalmazott matematika tárgykörben Dr.-Ing. tu-
dományos fokozatot szerzett. A Kolozsvári Tudomány-
egyetemen 1943-ban habilitált. A Magyar Tudományos 
Akadémia 1946-ban levelez� tagjainak sorába, majd 
1979-ben rendes tagjává választotta.
1929-34 között a Berlin-Charlottenburgi M�szaki Egyetem 
Alkalmazott Matematikai Intézetében tanársegéd, majd 
1934-41 között az egyetem Repüléselméleti Intézetének 
matematikusa. 1941-ben visszatért szül�földjére, és Ko-
lozsvárott a Ferenc József Tudományegyetem tanársegéde, 
adjunktusa majd a habilitáció után magántanára lett.
1945 áprilisában Kolozsvárott megbízást kap az ekkor 
alapított Bolyai Tudományegyetem Matematika tanszé-
ke vezetésére, amely feladatot 1946-49 között (magyar 
állampolgársága miatt csak) szerz�déses egyetemi ta-
nárként láthatott el; 1948/49-ben egyben a Matematika-
Fizika kar dékánja is volt. A háború utáni Romániában 
azonban ekkorra már az erdélyi magyarok helyzete 
ismét egyre nehezebbé vált, s így a szerz�désének fel-
bontása (és az ifjúkori tapasztalatai) okán 1949 nyarán 
áttelepült Magyarországra. Nem egyedül jutott erre az 
elhatározásra; érdekes módon az áttelepült professzorok 

többsége Magyarországon a vidéki egyetemek valame-
lyikét választotta, így Borbélynak is az éppen akkor ala-
pított miskolci NME-re esett a választása.
Miskolcon a gondjaira bízott tanszék és az oktatási mun-
ka megszervezése eleinte minden idejét lekötötte, de az 
1952/53 tanévre már kialakult körülötte egy „saját ne-
velés�” kis kutatói csoport, amely egy ipari megbízás 
alapján a nemlineáris h�vezetésprobléma megoldásán 
próbálgatta oroszlán körmeit. A fémek h�kezelése során 
a hevítés ill. h�tés sebessége, az elért h�mérséklet és a 
h�ntartási id�tartam dönt�en befolyásolják egyrészt a 
kristályszerkezet, másrészt a bels� feszültségek alaku-
lását; az el�bbi a mechanikai tulajdonságokat határozza 
meg, az utóbbi pedig különféle káros következmények 
okozója lehet. A h�kezelési körülmények tudatos irá-
nyítása tehát alapvet� jelent�ség�; a h�vezetés diffe-
renciálegyenletének a megoldása az id�ben változó 
h�mérsékleteloszlás szolgáltatásával éppen ebben lehet 
hatékony segítségére a mérnöknek kutató munkája so-
rán. Akadémiai rendes taggá választása alkalmával a ja-
vaslattev�k így jellemzik Borbélynak ekkori tevékeny-
ségét: „A h�vezetési differenciálegyenletek különböz� 
feltételek melletti megoldásával a gyakorló szakemberek 
kezébe olyan eszközt adott, melynek segítségével a nép-
gazdaság számára is fontos feladatok a korábbiakhoz 
képest jobban megoldhatók, és olyan méret� darabok 
megmunkálására is kiterjeszthet�k, melyekre korábban 
– adott eszközök mellett – nem volt lehet�ség.”
1955-ben áthelyezéssel került a Budapesti Müszaki 
Egyetem Gépészmérnöki karának Matematika tanszé-
kére, amelynek 1968-ig a vezet�je volt, s innen vonult 
nyugállományba 1978-ban.
Borbély Samu tanárként és tudósként egyaránt a nagyok 
közé sorolható, és emberként is kiemelkedett a többi 
közül elveihez való h�ségben, igazságosságában, huma-
nizmusában és széleskör� európai müveltségében. Szak-
mai tevékenységének f� célja mindig a mérnökképzés 
matematika-oktatásának szolgálata volt. � magát els�-
sorban tanárnak tartotta, s élete értelmét mérnök-gene-
rációknak a matematika korrekt m�szaki alkalmazása 
oktatásában látta. Kit�n� pedagógiai érzékkel fedezte 
fel a tehetséges tanítványokat, és a tudományos kutatás 
módszereit velük megismertetve indította el �ket pályá-
jukon. Kimagasló munkásságának köszönhet�en itthon 
és határainkon túl is szép számban vannak, akik mind 
a tudomány m�velésében, mind az egyetemi oktatásban 
eredményesen tevékenykednek, és �t a tanítómesterük-
nek vallják.
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LANCSARICS ALAJOS
1903. június 10-én született 
Budapesten. Középiskoláit 
a magyar oktatásügy törté-
netében elismert, nagynev� 
Markó-utcai f�reáliskolá-
ban végezte. Eredményei 
és érdekl�dési köre alapján 
lett a M�egyetem hallgató-
ja. Tanulmányai során gép-
m�helyi m�szaki rajzolói 
állást is vállalt, itt alapozta 

meg kés�bbi legendás rajzkészségét. Ez akár m�vészi 
szintre is emelkedhetett 1922-23-ban, amikor a Magyar 
Képz�m�vészeti Egyetem hallgatója volt.
A gépészmérnöki oklevél megszerzése után 1928-tól 
1951-ig tölt be különféle oktatói és kutatói megbízásokat 
a M�egyetemen (Budapesti M�szaki Egyetem). Az els� 
években gyakornok a Szabó Gusztáv professzor vezeté-
sével m�köd� Mez�gazdasági Gépkísérleti Intézetnél. 
Itt traktor-, gépjárm�- és vasúti motorok laboratóriumi 
és üzemi próbái során szerez gyakorlatot. 1929-t�l tanár-
segéd a IV. Gépszerkezettani Tanszéken, ami több mai 
tanszék (például a Gépjárm�vek Tanszék) el�djének te-
kinthet�. A kés�bbiek szempontjából dönt� jelent�ség�, 
hogy 1931-ben (Láng Károly professzor vezetésével) ez 
a tanszék veszi át a g�zgéptechnika (g�zkazánok, du-
gattyús g�zgépek, g�zturbinák, vezérl�m�vek) oktatá-
sát. 1940-ben megbízást kap az id�közben elhunyt Láng 
Károly tantárgyainak el�adására. Ugyanebben az évben 
Kund Ede egyetemi tanár irányításával sor kerül az ok-
tatás átszervezésére a bels�égés� motorok súlypontba 
helyezésével. Lancsarics Alajos adjunktusként m�kö-
dött tovább, 1949-ben kapott intézeti tanári kinevezést.
1941-ben katonai szolgálatra hívják be, amit a Hadi-
technikai Intézetben teljesít, mint mérnök-zászlós. 
Ugyancsak 1941-ben szabadalmi bírósági titkár-
rá nevezik ki. 1942-t�l 1949-ig szabadalmi 
bíró. Intézeti tanárként a Gázgépek és a 
Gépjárm� kísérletek cím� tantárgyak 
el�adásait és szerkesztési gyakorlatait 
tartja.
Lancsarics professzor a Budapesti M�-
szaki Egyetemen eltöltött több mint két 
évtizedes oktatói munkásság után 1951-ben 
került Miskolcra, ahol a Gépüzemtani Tan-
széket vezette annak alapításától kezdve. Mind 
tanszékvezet�i, mind pedig az Egyetemen több 
éven át betöltött gazdasági rektorhelyettesi mun-
kakörében fáradhatatlanul a tanszék és az egyetem 
fejlesztésén munkálkodott. Különösen kiemelen-
d� a bels�égés� motorok oktatásához szükséges 
gyakorlati háttér 
megteremtése az 
adott kor számos 
nehézsége mel-
lett.

Lancsarics professzor életét szeretett tudományága 
magasszint� m�velésének, az oktatásnak, az ifjúság ne-
velésének szentelte. Tanítványai és munkatársai tudták, 
hogy milyen áldozatkész lelkesedéssel fáradozott min-
dig ennek a célnak az érdekében. Volt hallgatói egyetemi 
éveikben érezhették, hogy Lancsarics professzort min-
dig az ifjúság iránti szeretet vezérelte.
Kora reggel kezd�dött és rendszerint a kés� estébe 
nyúlott mindennapos munkája. Szerette ezt a munkát, 
szívesen, lelkesen végezte. Dolgozott az új egyetemért, 
a � atal gépészkarért és a benne él�kért, els�sorban di-
ákjaiért. Mint tanár, közvetlen emberi közelségben volt 
hozzájuk. Fáradhatatlanul, mindig újabb, jobb és hatéko-
nyabb módszereket keresve, igyekezett diákjaiból olyan 
széles látókör� gépészmérnököket faragni, akik minden 
helyzetben becsülettel megállják majd a helyüket az élet-
ben és a gyakorlatban.
Rektorhelyettesként is els�sorban a laboratóriumi és 
üzemi háttér megteremtése f�z�dik nevéhez, ennek ha-
tása még évtizedek múlva is érezhet� volt az egyetemen.
Ha valaki részletesebben tanulmányozza Lancsarics 
Alajos életútját, hivatali és szakmai kapcsolatait, le-
velezését, a róla szóló anekdotákat, akkor rádöbben 
arra, hogy micsoda sorstragédiák, micsoda kegyetlen 
kényszerpályák határozták meg annak a mérnöknem-
zedéknek az életét, amelyik az els� világháború végén 
vált feln�tté és a második világháború után érte volna 
el szakmai pályájának csúcsait. Lancsarics professzor 
hosszú, súlyos betegség után 1963. május 14-én hunyt 
el. Sok-sok évfolyam kedvelt „Lancsa bácsi”-ja bizony 
még hatvan évet sem élt meg.
Az azonban nem lehet véletlen, hogy még fél évszázad-
dal halála után is sokan emlékeznek oktatásszervez�i 
tevékenységére, arra, hogy h�er�gépek gyakorlatként 
g�zmozdonyos utazást szervezett a hallgatóknak Mis-

kolcról Hatvanba és vissza, vagy teljes évfolyamok 
különvonatos er�m� látogatását rendszeresí-
tette Egyetemváros-Tiszapalkonya útvonalon. 
A hallgatók már az ötvenes években tanultak 
motort, autót, traktort, kombájnt vezetni. A 
motorizáció megszállottja volt és úgy vélte gé-

pészmérnöki diploma e gépek alapos ismere-
te nélkül nem adható.
Az Áramlás- és H�technikai Gépek Tan-
széke könyvtárában ma is megtalálhatók a 
Lancsarics Alajoshoz f�z�d� kéziratok, fény-
képek, könyvek és a hallgatók által Hatvanból 
küldött levelez�lapok. A Húzótüske számos 
kötete �rzi személyiségének egyediségét, hall-

gatóinak jóságos csipkel�dését legen-
dás professzorukkal kapcsolatban.
Tisztel�i 2010. augusztus 27-én leple-

zik le szobrát a 
Miskolci Egye-
tem Áramlás- és 
H�technikai Gé-
pek Tanszékén. 



30 5-6. SZÁM GÉP, LXI. évfolyam, 2010.

ALKALMAZOTT INFORMATIKAI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�:

Dr. Dudás László
okleveles gépészmérnök, 
a m�szaki tudomány 
kandidátusa,
egyetemi docens

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE 

Az Alkalmazott Informatikai Tanszék az 1989-ben ala-
pított Informatikai Intézet bels� átszervezése útján jött 
létre, alapításának éve 1995. Alapításától 2007. október 
26-ig Tóth Tibor, a m�szaki tudomány doktora, egyete-
mi tanár vezette a Tanszéket, 2007. október 27-t�l Dudás 
László, a m�szaki tudomány kandidátusa, egyetemi do-
cens a tanszék vezet�je. 2006. július 1-t�l a Gépészmér-
nöki Kar jogutódja a Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar. Az informatikai képzés két bázis-tanszéke az Álta-
lános Informatikai Tanszék és az Alkalmazott Informa-
tikai Tanszék. A Tanszék Termelésinformatikai labora-
tóriummal rendelkezik. A diszkrét termelési folyamatok 
számítógépes tervezésének és irányításának kutatását és 
oktatását az Alkalmazott Informatikai Tanszék és Auto-
matizálási Tanszék közös Gyártásirányítási Laboratóri-
uma a 2003/2004 tanév indítása óta segíti.

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

Dr. Tóth Tibor, okl. gépészmérnök, a m�szaki tu-
domány doktora, egyetemi tanár; Dr. Bikfalvi Péter 
okl. villamosmérnök, dr.univ., egyetemi adjunktus; 
Dr. Hornyák Olivér okl.  gépészmérnök, informatikus, 
szakfordító, PhD, egyetemi docens; Dr. Nehéz Károly 
okl. gépészmérnök, informatikus, PhD, egyetemi do-
cens; Dr. Körei Attila okl. matematikus, matematika sza-
kos tanár, PhD, egyetemi adjunktus; Dr. Kulcsár Gyula 
okl. mérnök-informatikus, PhD, egyetemi adjunktus; 
Bálint Gusztáv okl. matematika-� zika-számítástechnika 
szakos tanár, m�szaki tanár; Huszák Péter gépészmér-
nök, tanszéki mérnök, laborvezet�.

ÖSZTÖNDÍJAS DOKTORANDUSZOK

Daróczy Gabriella okl. m�szaki menedzser (Hatvany 
József Informatikai Tudományok Doktori Iskola).

OKTATÁS

A Tanszék oktatási feladata az informatikai alapkép-
zésben való részvétel mellett alkalmazott informatikai 

szakterületek (mesterséges intelligencia módszerek, 
számítógépes m�szaki tervezés, számítógépes szimu-
láció, számítógépes termelésirányítás, számítógépes 
gyártásirányítás, számítógéppel integrált gyártás, szá-
mítógépes vállalatirányítás, virtuális vállalat, informa-
tikai rendszerek) oktatása. A Tanszék oktatómunkája az 
új lineáris rendszer� képzésben a mérnök-informatikus, 
a gépészmérnöki, energetikai mérnöki, gazdaságinfor-
matikus, mechatronikai mérnöki, m�szaki menedzser, 
programtervez� informatikus és a villamosmérnöki 
alapszakokra (BSc), továbbá a mérnök-informatikus 
mesterszakra (MSc), valamint a BSc szint� levelez� in-
formatikus és levelez� gépészmérnöki szakokra terjed 
ki. Oktatási tevékenységet folytat a Fels�fokú szakkép-
zés Gépipari mérnökasszisztens szakán is. A Tanszék 
oktatói jelent�s szerepet vállaltak a mérnök-informa-
tikus mesterszak (MSc) indítására 2006. októberében 
benyújtott és 2007. május 2-án akkreditált kérelem do-
kumentumainak összeállításában. Mind a BSc, mind az 
MSc szak szakfelel�se Tóth Tibor DSc, egyetemi tanár. 
Fontosabb tantárgyak: Számítástechnika, M�szaki in-
formatika, A termelésinformatika alapjai, Diszkrét ter-
melési folyamatok számítógépes tervezése és irányítása, 
Számítógépes vállalatirányítás és -tervezés, Számító-
gépes termeléstervezés és -irányítás, Termelésirányí-
tás, M�szaki kommunikáció, Informatikai rendszerek 
építése, Jelek és folyamatok modellezése, Számítógé-
pes gyártásirányítás, Virtuális vállalat, Mesterséges 
intelligencia, Informatikai rendszerek, Információs 
rendszerek, Termelés tervezés és vállalatirányítás, A 
min�ségbiztosítás informatikája, Valós idej� diszkrét 
folyamatirányító rendszerek, Alkalmazási rendszerek 
integrációja. Az angol nyelv� képzésben meghirdetett 
tárgyak száma 5. A Tanszék vezet� oktatói évente átla-
gosan 4 Záróvizsga Bizottság elnöki teend�it látják el. 
Szemeszterenként átlagosan 14-16 tantárgyat oktatnak, 
800-1000 f�nyi hallgatóságnak.
A Tanszék oktató munkáját támogatja több vállalattal, 
intézménnyel fennálló kapcsolata: Generali-Providencia 
Biztosító Zrt., Electronic Data Systems (HP), Siemens 
Zrt. - Evopro Kft., Evosoft Hungary Kft., Audi Hungária 
Motor Kft., Vodafone Magyarország, Shinwa Magyar-
ország Precíziós Kft., Corvex Üzleti Megoldások Kft., 
ARITMA Audit&Service, Samsung Electronics Ma-
gyar Zrt., MIVÍZ Kft., Distrelec GmbH, Alkoa-Köfém 
Kft., Montana Tudásmenedzsment Kft.

KUTATÁS

A Tanszék kutatási témái, amelyekhez új tudományos 
eredmények és rendszeres idegen nyelv� publikációs 
tevékenység is kapcsolódik, a következ�k: (1) Diszk-
rét technológiai folyamatok számítógépes tervezése, 
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optimálási modellek és módszerek kutatása forgácsoló 
megmunkálásokhoz. (2) Gyártórendszerek technológiai  
hierarchiájának és vezérlési hierarchiájának kutatása. 
(3) Tervezési elvek, modellek és módszerek a számító-
géppel integrált gyártásban. (4) Az anyagleválasztási 
intenzitás, mint integráló változó szerepe folyamatter-
vez� és termeléstervez�-termelésirányító rendszerek 
integrálásában. (5) Az elméleti megközelítés módsze-
rei a számítógépes termelésirányításban; a „termelési 
háromszög”, mint új paradigma és következményei. (6) 
Termelésirányítási és logisztikai rendszerek kapcsolatá-
nak elmélete. (7) Integrált termelés-menedzsment funk-
ciók, a technológia-menedzsment informatikai eszközei. 
(8) Optimális alkatrészgyártási t�rések meghatározása 
szerelési követelmények � gyelembevételével lineáris és 
nemlineáris, síkbeli és térbeli méretláncok esetére. (9) 
A min�ségbiztosítás informatikája, szoftverek min�ség-
biztosítása. (10) Új elvek és módszerek a kinematikai 
gyártásgeometriában; számítógépes alkalmazások fo-
gazatok felületeinek tervezésére. (11) Fogalomhálók és 
fuzzy módszerek alkalmazása a csoporttechnológiában. 
(12) Mesterséges intelligencia módszerek alkalmazása 
diszkrét termelési folyamatok tervezésében és irányítá-
sában. (13) Mintaillesztés.

PhD KÉPZÉS

A 2001 januárjában ideiglenesen, majd 2002 márciusá-
ban véglegesen akkreditált Hatvany József Informatikai 
Tudományok Doktori Iskolát Tóth Tibor vezeti. Alapí-
tásának célja az alkalmazott informatika területén új 
tudományos eredmények elérésére képes kutatók neve-
lése. A Tanszék a PhD-képzés területén és konzorciális 
projektek keretében széleskör� és igen eredményes ku-
tatási együttm�ködést folytat a Magyar Tudományos 
Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató-
intézetével. A 2001-2008 id�szakban az MTA SZTAKI 
vezetésével a Tanszék két nagy konzorciális projekt ki-
dolgozásában m�ködött közre. A Doktori Iskola három 
tématerülete (a) Alkalmazott számítástudomány, (b) 
Termelésinformatika, (c) Anyagáramlási rendszerek és 
logisztikai informatika. Ezek közül a (b) Termelésinfor-
matika tématerület teljes mértékben a Tanszék szakmai-
tudományos felügyelete alá tartozik. 
A 2001-2009 id�szakban 18 doktori értekezést nyújtot-
tak be és védtek meg sikeresen a Hatvany József Infor-
matikai Tudományok Doktori Iskola keretében. A 18 
PhD értekezés közül négy esetében a Tanszék vezet� 
oktatója volt a tudományos vezet�, három esetben pedig 
társ-témavezet�ként m�ködött közre. A Doktori Iskola 
elnöke a 2003-2009 id�szakban hat sikeres habilitációs 
eljárás lebonyolítását szervezte meg a Tanszék közrem�-
ködésével. A tanszék vezet� oktatói rendszeresen felkért 
tagjai más egyetemeken PhD védések bizottságainak. 

AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MEGJELENT 
SZAKKÖNYVEK, TANKÖNYVEK, JEGYZETEK, 

SEGÉDLETEK ÉS SZAKCIKKEK

(1) Tóth Tibor, Kiss Dénes: Az elméleti megközelítés 
módszerei a termelésirányításban. Fejezet az ERP rend-
szerek Magyarországon a 21. században c. kötetben 
(szerk.: Hetyei József). COMPUTERBOOKS, Budapest, 
2004., pp.125-162; (2) Tóth Tibor: Termelési rendszerek 
és folyamatok. A termelésinformatika alapjai. Miskolci 
Egyetemi Kiadó, 2004., 480p. (3) Tóth Tibor: Tervezési 
elvek, modellek és módszerek a számítógéppel integrált 
gyártásban. Egyetemi tankönyv. Miskolci Egyetemi Ki-
adó, 2006. 246p. Továbbá nyomtatott és Interneten elér-
het� jegyzetek, valamint az utolsó öt évben megjelent 
több, mint tíz szakfolyóiratcikk.

A TANSZÉK ÁLTAL SZERVEZETT 
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

ÉS ÖSSZEJÖVETELEK 

A Tanszék a szervez�je a Miskolci Egyetemen évente 
megrendezésre kerül� microCAD Nemzetközi Konfe-
rencia Informatikai Szekciójának. A Tanszék munkatár-
sai elnyerték a WESIC 2003 (4. Workshop on European 
Scienti� c and Industrial Collaboration: Advanced 
Technologies in Manufacturing) nemzetközi konferen-
cia megrendezési jogát. A sikeres konferencia megtar-
tására Lillafüreden, 2003. május 28-30. között került 
sor. Megrendezték a XXVIII. Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia Informatikai szekcióját 2007-
ben. A Tanszék nemzetközi kapcsolatai közül a Middle 
East Technical University, Ankara, a Delft University 
of Technology, a University of Girona, valamint a 
Polytechnic University of Catalunya, Barcelona tan-
székeivel folytatott szoros tudományos együttm�ködést 
emeljük ki. Bikfalvi Péter kiterjedt nemzetközi kapcso-
latait a hallgatói mobilitás szervezésében és a Tudomá-
nyos és Nemzetközi Osztály megbízott vezet�jeként a 
kar rendezvényeinek szervezésében is hasznosítja.

A TANSZÉK MUNKATÁRSAI ÁLTAL 
AZ ELMÚLT ÖT TANÉVBEN TARTOTT

SZAKMAI EL�ADÁSOK, KONFERENCIÁKON 
BETÖLTÖTT TISZTSÉGEK   

A Tanszék vezet� oktatói számos nemzetközi konferen-
cián töltöttek, ill. töltenek be szekcióelnöki tisztséget, 
továbbá részt vesznek a nemzetközi programbizottságok 
munkájában. A Tanszék oktatói az elmúlt öt évben mint-
egy hatvanöt nemzetközi rendezvényen tartottak el�-
adást, f�ként angol nyelven. A legutóbbi rangos rendez-
vények közül ötöt emelünk ki: (1) Tools and Methods of 
Competitive Engineering (TMCE 2010), Ancona, Italy; 
(2) UMTIK’2010, Güzelyurt, North Cyprus (3) Tools 
and Methods of Competitive Engineering (TMCE 2008), 
Izmir, Turkye (4) IFAC Workshop on Manufacturing 
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Modelling, Management and Control (MIM 2007), Bu-
dapest, Hungary (5) Tools and Methods of Competitive 
Engineering (TMCE 2006), Ljubljana, Slovenia. A 2007. 
évi XXVIII. OTDK Informatika Tudományi Szekci-
ójának megrendezését a Miskolci Egyetem vállalta, e 
rangos rendezvény megszervezésében az Alkalmazott 
Informatikai Tanszék munkatársai meghatározó szere-
pet töltöttek be. A szekció ügyvezet� elnöke Tóth Tibor 
egyetemi tanár, titkára Bikfalvi Péter egyetemi adjunk-
tus volt. A szekcióban 107 el�adás megtartására került 
sor 11 tudományos-szakmai tagozat keretében. Összesen 
16 fels�oktatási intézmény vett részt a szekció munká-
jában, a bíráló bizottságok elnökei és titkárai, valamint 
a bizottsági tagok egyöntet�en magas színvonalúnak és 
sikeresnek ítélték a rendezvényt, amelyen 33 hivatalos 
szakmai díjat és nagyszámú különdíjat kaptak a kiemel-
ked� teljesítményt nyújtó diákok. A Dudás László által 

konzultált hallgatók két harmadik helyezést nyertek el. 
Dr. Szendr� Péter, az Országos Tudományos Diákköri 
Tanács elnöke két oklevéllel ismerte el az Informatikai 
Tudományi Szekció munkáját. Egyik oklevelet Tóth Ti-
bor ügyvezet� elnök kapta elnöki feladatai eredményes 
ellátásáért. Továbbá a Szekciónak „A XXVIII. OTDK 
legszínvonalasabb szekció-dokumentumok készít�je” 
Elismer� Oklevelet adományozta az OTDT Tanácsa.

Az Alkalmazott Informatikai Tanszék szeretettel várja 
megújuló épületében partnereit, leend� új hallgatóit.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel.: 46-565-111/2112 • Fax: 46-563-405
e-mail: iitdl@uni-miskolc.hu

http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~ait
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TANSZÉKVEZET�

Dr. Fegyverneki Sándor
okleveles matematikus, PhD, 
egyetemi docens

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A tanszék az 1975-ben alapított Matematikai Intézeten 
belül m�ködik. Alapításának éve: 1989, jogel�dje az 
1975-ben alapított Számítástechnikai Tanszék, illetve a 
Matematikai Tanszék.

A tanszék eddigi vezet�i: 
 Dr. Vincze Endre,   1975–1978,
 Dr. Fónyad Zoltán, 1978–1978,
 Dr. Nikodémusz Antal, 1978–1980,
 Dr. Klafszky Emil,   1980–1988,
 Dr. Kálovics Ferenc,   1989–1990,
 Dr. Galántai Aurél, 1990–2003,
 Dr. Fegyverneki Sándor, 2003–

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

• Dr. Agbeko Kwami, okleveles matematikus, egyetemi 
adjunktus

• Dr. Arany Ilona, okleveles matematikus, matematika 
szakos tanár, a matematikai tudomány kandidátusa, 
egyetemi docens;

• Dr. Fegyverneki Sándor, okleveles matematikus, 
szakfordító, PhD, egyetemi docens;

• Dr. Házy Attila, okleveles matematikus, PhD, egyete-
mi adjunktus ;

• Dr. Jeney András, okleveles gépészmérnök, PhD, 
egyetemi docens;

• Karácsony Zsolt, okleveles matematikus, egyetemi 
adjunktus;

• Dr. Mészáros Józsefné dr., okleveles gépészmérnök, 
PhD, egyetemi docens;

• Dr. Nagy Ferenc, okleveles matematikus, egyetemi 
adjunktus;

• Dr. Nagy Tamás, okleveles gépészmérnök, okleveles 
gépipari gazdasági mérnök, a matematikai tudomány 
kandidátusa, egyetemi docens;

• Dr. Olajos Péter, okleveles matematika-� zika szakos 
tanár és m�szaki informatikus, PhD, egyetemi ad-
junktus;

• Dr. Raisz Péter, okleveles matematikus, PhD, egyete-
mi docens;

• Csendes Csilla, nappali doktorandusz.

OKTATÁS

A tanszék oktatás szempontjából négy csoportra tagozó-
dik: Numerikus módszerek, Operációkutatás, Számítástu-
domány, Valószín�ségszámítás és matematikai statisztika.
A tanszék f�bb tárgyai a következ�k: 
–  Numerikus módszerek (gépészmérnöki, mechatronikai, 

energetikus szak, m�szaki informatikai szak, f�iskolai 
gépészmérnök szak, programozó matematikus szak, 
közgazdasági programozó matematikus szak, M�szaki 
Földtudományi Kar, M�szaki Anyagtudományi Kar)

–  Operációkutatás (gépészmérnöki szak, m�szaki in-
formatikai szak, programozó matematikus szak, 
közgazdasági programozó matematikus szak, Gazda-
ságtudományi Kar)

–  Optimumszámítási módszerek (gépészmérnöki szak, 
m�szaki informatikai szak, m�szaki menedzser szak, 
f�iskolai gépészmérnöki szak)

–  Alkalmazott lineáris algebra (programozó matema-
tikus szak, Gazdaságtudományi Kar közgazdasági 
programozó matematikus szak)

–  Valószín�ségszámítás (gépészmérnöki szak, f�iskolai 
gépészmérnöki szak, m�szaki menedzser szak, m�-
szaki informatikai szak, programozó matematikus 
szak, Gazdaságtudományi Kar, Anyag-és Kohómér-
nöki Kar, M�szaki Földtudományi Kar közgazdasági 
programozó matematikus szak)

–  Matematikai statisztika (gépészmérnöki szak, m�sza-
ki informatikai szak, programozó matematikus szak, 
közgazdasági programozó matematikus szak),

–  Információelmélet (gépészmérnöki szak, m�szaki in-
formatikai szak, programozó matematikus szak, köz-
gazdasági programozó matematikus szak)

–  Bevezetés a programozás elméletbe (programozó ma-
tematikus szak, közgazdasági programozó matemati-
kus szak)

–  Adatstruktúrák és algoritmusok (programozó ma-
tematikus szak, közgazdasági programozó matema-
tikus szak, mérnök informatikus BSc)

–  Assembly programozás (programozó matematikus 
szak, közgazdasági programozó matematikus szak)

–  Fordítóprogramok (programozó matematikus szak, 
közgazdasági programozó matematikus szak).

–  Programtervezési ismeretek (programtervez� és gaz-
daságinformatikus)

– Gazdasági matematika II. (Gazdaságtudományi Kar)

ALKALMAZOTT MATEMATIKAI TANSZÉK
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GONDOZOTT SZAK

Programozó matematikus szak (2000–)
Közgazdasági programozó matematikus szak (egyetemi 
szint�) (2004-) 
Programtervez� informatikus BSc (2005–)

KUTATÁS

A tanszék kutatócsoportjai:
–  Numerikus módszerek (Dr. Arany Ilona, Dr. Jeney 

András, Dr. Mészáros Józsefné dr.)
–  Operációkutatás (Dr. Házy Attila, Dr. Nagy Tamás)
–  Számítástudomány (Dr. Fegyverneki Sándor, Dr. Nagy 

Ferenc, Dr. Olajos Péter)
–  Valószín�ségszámítás és Matematikai statisztika 

(Dr. Agbeko Kwami, Dr. Fegyverneki Sándor, Kará-
csony Zsolt, Dr. Raisz Péter) 

–  Függvényegyenletek (Dr. Házy Attila)
 

PhD KÉPZÉS

–  Résztvétel a Sályi István Gépészmérnöki Tudományok 
Doktori Iskolában, a Gazdaságtudományi Kar Doktori 
Iskolájában, valamint a Hatvany József Informatikai Tu-
dományok Doktori Iskolában. Az utóbbi iskolán belül az 
alkalmazott számítástudomány tématerület, valamint a 
mérnöki számítási algoritmusok témacsoport gondozása. 

–  Karácsony Zsolt doktori szigorlat letétele, Debreceni 
Egyetem, Informatikai Kar.

TANKÖNYVEK, SZAKCIKKEK

– Idegennyelv� cikkek száma: 6 (2009)
– Magyar nyelv� cikkek száma: 4 (2009)
– Szakdolgozati témavezetés: 26 (2009)

FOLYÓIRATUNK

– Miskolc Mathematical Notes

A TANSZÉK ÁLTAL SZERVEZETT 
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

Folyamatosan szervezzük a MicroCAD rendezvényeket.
–  MicroCAD 2009. március 19-20. Matematika és Szá-

mítástudomány Szekció.
–  MicroCAD 2010. március 18-19. Matematika és Szá-

mítástudomány Szekció.

A TANSZÉK MUNKATÁRSAI ÁLTAL 
AZ ELMÚLT ÖT TANÉVBEN TARTOTT 

SZAKMAI EL�ADÁSOK, KONFERENCIÁKON
BETÖLTÖTT TISZTSÉGEK

A nemzetközi és hazai konferenciákon a tanszék okta-
tói 15 el�adást tartottak. Szervez� Bizottsági elnökként, 
tagként és szekció elnökként m�ködtek közre a konfe-
renciák lebonyolításában.
– MOT tag 5 f�
– Operációkutatási Bizottság tagja 1 f�
–  BJMT Alkalmazott Matematikai Szakbizottság tagja 

1 f�
–  MAB Informatikai és Villamosmérnöki Szakbizottság 

tagja 1 f�.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel.: (46) 565-146
e-mail: matfs@uni-miskolc.hu

www.uni-miskolc.hu/uni/dept/gepesz/mat
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TANSZÉKVEZET�

Dr. habil Szigeti Jen�
okleveles matematikus
a matematika tudomány 
kandidátusa, egyetemi tanár

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

Az Analízis Tanszék az 1975-ben alapított Matematikai 
Intézeten belül m�ködik. Alapításának éve 1975, jog-
el�dje az 1949-ben létrehozott Matematikai Tanszék. 

Korábbi tanszékvezet�k
 Dr. ing. Borbély Samu 1949–1955
 Dr. Aczél János 1950–1953
 Dr. Gáspár Gyula 1955–1974
 Dr. Szarka Zoltán 1974–1978
 Dr. Vincze Endre 1978–1988
 Dr. Szarka Zoltán 1988–1991
 Dr. Kálovics Ferenc 1991–1997
 Dr. Rontó Miklós 1997–2008
  Dr. Szigeti Jen� 2008–

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

–  Dr. Kovács Béla, okleveles gépészmérnök, a m�sz. 
tud. kand., egyetemi docens;

–  Dr. Körtesi Péter, okleveles matematikus, matematika 
szakos középisk. tanár, PhD, egyetemi docens;

–  Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia, okl. matematika-ké-
mia szakos középisk. tanár, egyetemi adjunktus;

–  Dr. Mészáros József, okleveles gépészmérnök, egye-
temi adjunktus;

–  Dr. Raisz Péterné dr., okl. matematika-� zika szakos 
középisk. tanár, PhD, egyetemi docens;

–  Dr. Radeleczki Sándor, okl. matematikus, matemati-
ka szakos középisk. tanár, a mat. tud. kand., egyetemi 
docens;

–  Dr. Rakaczki Csaba, okl. matematikus, egyetemi do-
cens;

–  Dr. Rontó Miklós, okleveles matematikus, a matema-
tika tudomány doktora, egyetemi tanár

–  Szilvásiné Rozgonyi Erika, okl. matematika-ábrázoló 
geometria szakos középisk. tanár, egyetemi adjunktus;

–  Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes, okleveles gépészmér-
nök, okleveles gépipari gazdasági mérnök, PhD, egy. 
docens;

–  Vadászné Dr. Bognár Gabriella, okleveles gépészmér-
nök, a mat. tud. kand., dr. habil, egyetemi docens; 

–  Dr. Varga Péter, okleveles � zikus, PhD, egyetemi ad-
junktus.

OKTATÁS

Az általunk oktatott több mint 65 tárgy az alábbi na-
gyobb tantárgycsoportokba sorolható: Matematikai ana-
lízis, Differenciálegyenletek, Komplex függvénytan, 
Integrálegyenletek, Lineáris algebra, Diszkrét matema-
tika.

GONDOZOTT SZAKOK

–  F�iskolai szint� Programozó Matematikus Szak (2000)
–  Egyetemi szint� Közgazdasági Programozó Matema-

tikus Szak (2004)
– Programtervez� informatikus BSc (2005)
– Gazdasági informatikus BSc (2006)
Az Analízis Tanszék 2 oktatója nyert el Széchenyi Pro-
fesszori Ösztöndíjat, 2 Bolyai Ösztöndíjban részesült és 
2 Széchenyi Ösztöndíjat kapott. 

KUTATÁSI TÉMÁK

A Tanszék kutatási irányai a differenciálegyenletek el-
mélete, algebra és diszkrét matematika. Az utóbbi évek 
fontosabb kutatási eredményei: konstruktív numerikus-
analitikus módszerek kidolgozása közönséges- és par-
ciális differenciálegyenletek peremérték-feladatainak 
vizsgálatára, eredmények az ún. PI gy�r�kr�l és az ilyen 
gy�r� feletti mátrixokról, eredmények hálókról és más 
algebrai struktúrákról.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK

1.  OTKA T019095 „Konstruktív módszerek közönséges 
és parciális differenciálegyenletek peremérték felada-
taira”, 1996.04.01.-1998.12.31. Témavezet�: Rontó M.

2.  FPFP 1439 „Miskolci Egyetem és Középiskolák 
együttm�ködése”,1998.01.01.-1998.12.30. Témaveze-
t�: Rontó M. 

3.  OTKA T031961 „Nemlineáris peremérték feladatok 
numerikus és analitikus vizsgálata”, 2000.01.01.-
2002.12.30.  Témavezet�: Rontó M.

4.  OM Kutatásfejlesztési Pályázat „A Miskolci Egyetem 
együttm�ködése a középiskolákkal a tehetséggondo-
zásban” 2002.06.01.-2003.03.31. Témavezet�: Körtesi 
Péter

5.  Algebrai kutatások Miskolcon FKFP 0486/99. Téma-
vezet�: Szigeti Jen�.

6.  OTKA K 61620 A mechanika p-Laplace egyenletei-
nek vizsgálata Témavezet�: Vadászné Dr. Bognár 
Gabriella 

7.   OTKA K68311 „Nemlineáris peremérték feladatok 
megoldásainak vizsgálata”, 2007.07.01.-2011.06.30.  
Témavezet�: Rontó M.

ANALÍZIS TANSZÉK
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8.  A tudományos utánpótlás-nevelés és a m�szaki, in-
formatikai életpálya elismertségének növelése a 
Miskolci Egyetem stratégiai céljaival összhangban
(TÁMOP-4.2.3-08/1-2008-0007)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK

1.  UK 3/99 kétoldalú kormányközi Magyar-Ukrán TÉT pro-
jekt „Nemlineáris differenciálegyenletek nemlo kális prob-
lémái”, 1999.01.01.-2000.12.30. (Témavezet�: Rontó M.)

2.  NATO ösztöndíj projekt 2042/NATO/01, 2042/NATO/02 
(Témavezet�: Rontó M.) 

3.  SOCRATES COMENIUS projekt MATHEU, 2004-
2006. (Kord. Körtesi P.)

4.  Cseh-Magyar TÉT CZ14-2005(OMFB700-2006)  
Kvázilineáris közönséges és parciális differenciál-
egyenletek (projekt vezet� Vadászné Dr.Bognár G.)

5.  CII-HU-0028-04-1011-Active Methods inTeaching 
and Learning Mathematics and Informatics, CEEPUS 
hálózat (hálózati koordinator, projekt vezet�: Dr. 
Körtesi Péter)

6.   Education  Européenne en Administration Publique Pro-
ject No.–69682-IC-1-2005-1-RO-ERASMUS-MODUC-1 
Partner koordinátor, projekt vezet�: Dr. Körtesi Péter

7.  European Virtual Laboratory of Mathematics Leo-
nardo Pilot Project no. SK/06/B/F/PP-177436 (Partner 
koordinátor, projekt vezet�:Dr. Körtesi Péter)

8.  Német-Magyar-TÉT 2006 Részben rendezett algeb-
rák. (projekt vezet�: Dr. Radeleczki Sándor)

PhD-KÉPZÉS

A PhD képzés keretében a Tanszék a Differenciál- és integ-
rálegyenletek, Modern analízis, Diszkrét matematika, Gaz-
dasági matematika tárgyakat oktatja az egyetem 5 karán.

SZAKKÖNYVEK, TANKÖNYVEK, 
JEGYZETEK, SEGÉDLETEK

–  Vadászné Dr. Bognár Gabriella: Matematika. Közgaz-
dászoknak. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc (1999), 
- 278 old. 

–  Tóth Lajosné Dr. Tuzson Ágnes: Matematika I. Infor-
matikusok és m�szakiak részére ME Kiadó, (2003), 
233 old. 

–  Vadászné Dr. Bognár Gabriella: Matematika II. Infor-
matikusok és m�szakiak részére ME Kiadó, (2003), 
347 old. 

–  Rontó Miklós-Raisz Péterné: Differenciálegyenletek 
m�szakiaknak. Elméleti összefoglaló 300 kidolgozott 
feladattal. ME Kiadó, (2004) 323 old. 

–  Rontó Miklós: Matematikai analízis III. (kézirat, 164 
old.) Miskolci Egyetem, Matematikai Intézet (2000), 
mérnök-� zikus hallgatóknak. 

–  Rontó Miklós: Matematikai analízis IV. (kézirat, 82 
old.) Miskolci Egyetem, Matematikai Intézet (2000), 
mérnök-� zikus hallgatóknak.

–   Rontó Miklós: Matematikai analízis III. (kézirat, 164 
old.) Miskolci Egyetem, Matematikai Intézet (2000), 
programozó matematikus hallgatóknak.

–  Rontó Miklós: Dinamikus gazdasági modellek, Mis-
kolci Egyetem, Matematikai Intézet, (2006), közgaz-
dasági programozó matematikus hallgatóknak, köz-
gazdász PhD hallgatóknak, (kézirat 129 old.)

–  Körtesi Péter, Homolya Szilvia: Matematika (Jegyzet 
közgazdász levelez� hallgatóknak.) Miskolc, 2006.

A TANSZÉK ÁLTAL SZERVEZETT 
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

–  1. International Workshops „Constructive Methods for 
Nonlinear Boundary Value Problems” Szervez� Biz. 
elnöke: Rontó M. Miskolc, 2000. május 25-28., Mis-
kolc, 2003. június 4-6., Miskolc-Sárospatak, 2006. jú-
nius 7-10., Eger, 2010. július 1-4.

2.  Conference on the History of Mathematics and 
Teching of Mathematics, 2004, 2006 (Miskolc), 2008 
(Mvhely) 2010 (Szeged), Szervez�: Körtesi P.

3.  Junior Mathematical Congress 1996, 2000, 2002, (Mis-
kolc) 2006 (Mvhely) 2010 (Miskolc) Szervez�: Körtesi P.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

– Universita di Palermo (Olaszország);
– North University of Baia Mare (Románia);
– Petru Maior University Tg Mures (Románia); 
– University of Ljubljana (Szlovénia);
– University of Technology in Kosice (Szlovákia); 
– Czech Technical University-Prague, (Cseh Köztársaság); 
– Lublin University of Technology (Lengyelország); 
–  Technical University of Civil Engeneering of Bucuresti 

(Románia); 
– University of Novi Sad (Jugoszlávia);
–  Ukrán TA Kievi Matematikai Kutató Intézete (Ukrajna); 
– Kievi Tudományegyetem (Ukrajna); 
– Ungvári Tudományegyetem (Ukrajna); 
– Academy of Sciences of Tajikistan (Tadzsikisztán)
– Tampere University of Technology (Finnország); 
– University of Alberta, Edmonton, (Kanada);
–  SEFI–Societé Européan pour la Formation des Ingé ni-

eurs.
– University of Stellenbosch (Dél-Afrika)
– Technische Universitat Dresden (Németország)
– International GeoGebra Institute (Linz)

     FOLYÓIRATUNK

Miskolc Mathematical Notes

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel.: (46) 565-146
e-mail: matjeno@uni-miskolc.hu

http://www.uni-miskolc.hu/uni/dept/gepesz/analizistanszek/
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TANSZÉKVEZET�

Prof. Dr. habil Illés Béla
okleveles gépészmérnök
PhD, egyetemi tanár, dékán

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A tanszék 1951 �szén létesült Emel�gépek Tanszéke el-
nevezéssel. 1956 �szét�l mint Szállítóberendezések Tan-
széke üzemelt, majd 1992-ben felvette az Anyagmozga-
tási és Logisztikai Tanszék nevet.
Fennállása alatt eddigi vezet�i:
 Esztergályos Gusztáv 1951-1953
 Lancsarics Alajos 1953-1954
 Bitvai Tivadar  1954-1956
 Dr. Vankó Richárd 1956-1966
 Dr. Lévai Imre  1966-1984
 Dr. Cselényi József 1984-2001
 Dr. Illés Béla  2001-

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

–  Bálint Richárd okl. mérnök-informatikus, egyetemi 
adjunktus

–  Dr. Bányai Tamás okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi 
docens

–  Dr. Bányainé dr. Tóth Ágota okl. gépészmérnök, PhD, 
egyetemi docens

–  Bozzay Péter informatikus mérnök, tanszéki mérnök
–  Dr. Farkas József okl. épít�mérnök, a m�szaki tudo-

mányok doktora, professor emeritus
–  Dr. habil Jármai Károly okl. gépészmérnök, a m�szaki 

tudományok doktora, egyetemi tanár
–  Kota László villamosmérnök, okl. mérnök-informati-

kus, tudományos segédmunkatárs
–  Dr. Kovács György okl. gépészmérnök-közgazdász, 

PhD, egyetemi docens, tanszékvezet� helyettes
–  Dr. Kovács László okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi 

docens
–  Dr. Lévai Imre okl. gépészmérnök, a m�szaki tudomá-

nyok doktora, professor emeritus
–  Dr. habil Mang Béla okl. gépészmérnök, PhD, egye-

temi docens
–  Mészáros Ferenc, okl. m�szaki menedzser, egyetemi 

tanársegéd
–  Nagyné Gyüker Mónika, okl. gépészmérnök, egyete-

mi tanársegéd

–  Dr. Németh János okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi 
docens

–  Skapinyecz Róbert, okl. közlekedésmérnök, PhD hall-
gató

–  Dr. Szaladnya Sándor okl. gépészmérnök, a m�szaki 
tudomány kandidátusa, professor emeritus

– Telek Péter okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus
– Tollár Sándor okl. gépészmérnök, tanszéki mérnök
–  Tomkovics Tamás okl. mérnök-informatikus, PhD 

hallgató 

OKTATÁS

A BSc képzési szinten az Anyagmozgatási és Logisztikai 
Tanszék gondozásában az alábbi szakirányok vannak:
•  Gépészmérnöki alapszakon: Logisztikai és termelés-

irányítási szakirány.
•  Mérnök informatikus alapszakon: Logisztikai rendsze-

rek szakirány.
•  M�szaki menedzser gépészeti szakirányon: Gyárt-

mányfejleszt� blokk.
A Logisztikai mérnök alapszak indítási folyamata el�ké-
szítés alatt van, indítása 2011-ben várható.
A fenti szakirányok gondozása mellett a tanszék további 
logisztikai témájú tantárgyakat is oktat: évfolyamközös 
tárgyakat, tantárgyakat az Energetikai mérnök-, az Ipa-
ri termék- és formatervez�, a Mechatronikai mérnök, a 
M�szaki menedzser és a Villamosmérnök alapszako-
kon, valamint a Gazdaságtudományi Kar, a M�szaki 
Anyagtudományi Kar, és a M�szaki Földtudományi Kar 
szakirányain.
Az MSc képzési területen a tanszék gondozásában az 
alábbi szakok , illetve szakirányok vannak:
•  Gépészmérnöki mesterszakon: 
 –  Anyagáramlási rendszerek, ellátási láncok szak-

irány,
 – Anyagmozgatógépek és rendszerek szakirány,
 – Mérnöki biztonságtechnika szakirány.
• Logisztikai mérnöki mesterszakon:
 – Logisztikai folyamatok szakirány,
 – M�szaki logisztika szakirány.
•  Mérnök informatikus mesterszak Termelésinformati-

kai szakirányán:
 – Logisztikai folyamatok informatikája blokk.
•  Logisztikai menedzsment mesterszak (a Gazdaságtu-

dományi Kar keretei között).
A logisztika tématerület jelent�ségét és népszer�ségét 
jól mutatja, hogy a Tanszéken évente több, mint 100 hall-
gató készíti és védi meg sikeresen diplomatervét, illetve 
szakdolgozatát.
A doktori PhD képzés kiemelked� szerepet tölt be a tan-
szék oktatási tevékenységében. A tanszék részt vesz a 
Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskolában, 

ANYAGMOZGATÁSI ÉS LOGISZTIKAI TANSZÉK
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valamint a Hatvany József Informatikai Tudományok 
Doktori Iskolában.
A tanszék 1998-tól a Conservatoire National des Arts 
et Métiers (CNAM) által akkreditált, nemzetközi 
elismertség� „Fels�fokú Logisztikai Menedzser” kom-
petencia bizonyítványt adó képzést is folyamatosan le-
bonyolítja.
A tanszék kollektívája továbbá részt vesz a Mérnök 
Asszisztens Fels�fokú Szakképzésben, Középfokú- és 
Fels�fokú OKJ-s képzések oktatásában, valamint a Fel-
n�ttképzési Regionális Központtal közösen 3 logisztikai 
kurzust is szervez.

A nemzetközileg is elismert elméleti oktatás mellett a 
tanszék korszer�en berendezett laboratóriumai bizto-
sítják a hallgatók számára a gyakorlatban alkalmazott 
legkorszer�bb folyamatok, technológiák és eszközök 
megismerésének lehet�ségét.
2009-ben került átadásra az Automatizált logisztikai és 
azonosítás-technikai laboratórium, melynek f�bb részei: 
a normál raktári állványrendszer, automatizált szállító-
pálya rendszer komissiózó állvánnyal, lineáris tengellyel 
kiegészített SCARA ipari robot, palettamozgató cella, 
függ�sínpályás rendszer emel�m�vel, valamint a köz-
ponti SCADA rendszer.
Az RFID és a vonalkódos azonosítás-technikai labora-
tórium szemlélteti a korszer� termékazonosítási techni-
kákat és technológiákat.
Szintén 2009-ben került átadásra az Integrált termék-
azonosítási és logisztikai laboratórium a Tudásintenzív 
Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális 
Egyetemi Tudásközpont támogatásával. A laboratórium 
f�bb részei: robotos oktatócella, moduláris gyártórend-
szer, mobil robot, vonalkódos és rádiófrekvenciás ter-
mékazonosító rendszer.
A logisztikai rendszerek tervezéséhez és teszteléséhez 
tervez� és szimulációs szoftverek is a diákok rendelke-
zésére állnak.

KUTATÁSI TÉMÁK

A tanszék az oktatási tevékenység mellett igen sokrét� 
kutató tevékenységet is folytat. A kutatások f� témacso-
portjai:
Anyagmozgató gépek, raktári berendezések:
–  anyagmozgató gépeknél lejátszódó dinamikus és szto-

chasztikus jelenségek és járulékos hatások vizsgálata,
–  épít�elemekb�l felépíthet� anyagmozgató géprendsze-

rek, épít�elemekb�l felépíthet� automatizált raktáro-
zási géprendszerek,

–  anyagmozgató gépek, géprendszerek pótlólagos auto-
matizálása, intelligenciájuk növelése,

–  számítógéppel irányított anyagmozgató géprendsze-
rek.

Anyagmozgatási rendszerek:
–  mobilrobotos, portálrobotos kiszolgálási rendszer ter-

vezésének és irányításának elmélete,

–  különböz� automatizált raktározási rendszerek opti-
mális be-, kitárolási, komissiózási stratégiája,

–  üzemrészek között anyagáramlási rendszerek tervezé-
si módszerei.

Logisztikai rendszerek:
–  beszerzési logisztikai rendszerek tervezésére és irá-

nyítására szolgáló módszerek,
–  logisztikával integrált termelésirányítási modellek fej-

lesztése,
–  globális logisztika matematikai modellezése,
–  logisztikai rendszer reengineering-jének optimalizálá-

sa termékstruktúra és volumenváltozás esetén,
–  beszállítói klaszterek, hálózatok, logisztikai közpon-

tok tervezése és irányítása,
–  hálózatszer�en m�köd� logisztikával integrált termelési-

szolgáltatási-elosztási rendszerek optimalizálása,
–  virtuális logisztikai vállalatok tervezésének és irányí-

tásának matematikai modelljei,
– min�ségbiztosítási logisztika modellezése,
– karbantartási logisztikai rendszer modelljei.
Fémszerkezetek:
–  hegesztési feszültségek és alakváltozások,
– szerkezeti kötések méretezése, 
– fémszerkezetek analízise,
– fémszerkezetek optimális méretezése.
Szilikátipari gépek és rendszerek:
– kerámiaipari vákuumprések méretezése,
–  szilikátipari gépek és géprendszerek pótlólagos auto-

matizálása hidraulikus és pneumatikus végrehajtó ele-
mek alkalmazásával.

Az alapkutatások f�ként az Országos Tudományos Ku-
tatási Alapprogramok (OTKA) kutatási pályázatok, va-
lamint a Tudományos és Technológiai (TéT) pályázatok 
kereti között zajlottak. 
A nemzetközi projektek közül meg kell említeni az 
OPTIAS, MLOG, EPROCO-BNET, INTERREG, DIFI-
SEK kutatási projekteket.
A tanszéki alkalmazott kutatások területén megha-
tározóak voltak a Miskolci Egyetem Mechatronikai 
és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ 
(MeAKKK 2001-2008) keretében végzett logisztikai jel-
leg� kutatások. A MeAKKK keretében ezen id�szakban 
38 munka folyt. Ugyancsak bekapcsolódott a tanszék a 
Tudásintenzív Mechatronikai és Logisztikai Rendszerek 
Regionális Egyetemi Tudásközpont (RET 2005-2009) 
munkájába a logisztikai rendszerek tématerületén. A 
RET keretében 30 logisztikai jelleg� kutatási munka 
készült.
Tanszéki keretek között is számos további kutatási mun-
ka lett teljesítve, évente kb. 5-7 projekt folyt, illetve je-
lenleg is folyik.

NEMZETKÖZI PROJEKTEK az utóbbi 3 évben

–  Entwicklung einer Open-source-Planungsplattform 
für das Gebiet der Distributionlogistik, (2003-2008), 
magyar vezet�: Dr. Illés Béla
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–  m-log projekt (2005-2008), magyar vezet�: Dr. Illés 
Béla

–  DIFISEK Acélszerkezetek t�zvédelme 2007-2008., té-
mavezet�: Dr. Jármai Károly

–  Magyar-román tét projekt 2007-2009., magyar témave-
zet�: Dr. Jármai Károly

–  Magyar-szlovák tét projekt 2009-2011., magyar téma-
vezet�: Dr. Illés Béla

HAZAI PROJEKTEK az utóbbi 3 évben

–  OTKA K63591 Jellegzetes mechatronikai termékek 
gyártási-szerelési folyamatai integrált logisztikai 
rendszerének elméleti megalapozása, id�tartam: 2006-
2009., vezet�je: Dr. Illés Béla

–  OTKA 75678 Gazdaságos hegesztett szerkezetek mé-
retezése, id�tartam: 2009-2012., vezet�je: Dr. Jármai 
Károly

TANKÖNYVEK, JEGYZETEK az utóbbi 3 évben

–  Illés B. és szerz�társai: Logisztikával integrált karban-
tartás-menedzsment. Festo Akadémia, Festo Automati-
ka Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., megjelent a Festo 
Kft. és a ME gondozásában, Budapest, 2008., p.: 1-204.

–  B. Illés, S. Kot, P. Telek editors: Advanced logistic 
systems. Theory and Practice. 2008. p.: 1-186., ISSN 
1789-2198

–  B. Illés, S. Kot, P. Telek editors: Advanced logistic 
systems. Theory and Practice. 2009. p.: 1-266., ISSN 
1789-2198

–  K. Jármai, J. Farkas editors: Design, fabrication and 
economy of welded structures, 2008. p.: 1-580., ISBN 
978-1-904275-28-2

–  K. Jármai, J. Farkas: Design and optimization of metal 
structures, Horwood Publishers, Chichester, UK, 
2008. p.: 1-328., ISBN 978-1-904275-29-9

–  K. Jármai, M. Iványi: Acélszerkezetek t�zvédelmi ter-
vezése, Bevezetés az acélszerkezetekkel kapcsolatos 
európai szabványokba és alkalmazásukba, Miskolc, 
2008., 259 old. ISBN 978-963-87738-4-5

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK
az utóbbi 3 évben

–  MicroCAD Nemzetközi Konferencia „Anyagmozga-
tás, logisztika, robotizálás” szekció, minden évben

–  Design, fabrication and economy of welded structures, 
2008.

–  Acélszerkezetek T�zvédelme Szimpózium, 2008. (kö-
zös szervezés)

El�adások hazai konferenciákon 97, külföldi konferen-
ciákon 39 alkalommal hangzottak el a tanszék dolgozói 
részér�l az elmúlt két évben.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel: 46/565-111/17-37
Fax: 46/563-399
e-mail: altilles@uni-miskolc.hu
www.alt.uni-miskolc.hu
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AUTOMATIZÁLÁSI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�

Dr. Czap László 
okl. villamosmérnök, 
okl. híradástechnikai 
szakmérnök Ph.D., 
egyetemi docens

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

Az Automatizálási Tanszék kialakulása két ágon kö-
vethet� nyomon. Az egyik ágon az Irányítástechnikai és 
Méréstechnikai Tanszék 1970-t�l együtt alkotta a Mis-
kolci Egyetem Vegyipari Automatizálási F�iskolai Karát 
(VAFK). 1986-ban a Méréstechnikai Tanszék az Irányí-
tástechnikai Tanszék része lett, a VAFK pedig beolvadt 
a Gépészmérnöki Karba. Az Irányítástechnikai Tanszék 
1989-t�l a Gépészmérnöki Karon alakult Informatikai 
Intézet egyik tanszékeként m�ködött 1995-ig. A másik 
ág a Kohómérnöki Karon 1964-ben alapított Automati-
kai Tanszékhez kapcsolódik. A Tanszék az Informatikai 
Intézet társtanszékeként 1992-ben került a Gépészmér-
nöki Karra. Az Automatizálási Tanszék az Irányítás-
technikai Tanszék és az Automatikai Tanszék összevo-
násával 1995-ben jött létre. Korábbi tanszékvezet�k: Dr. 
Sulcz Ferenc  1964-1984, Dr. Bánhidi László 1984-1990, 
Dr. Sulyok András 1991-1993, Dr. Szarka Tivadar 1994-
1995,  Dr. Ajtonyi István 1995-2001, Dr. Ádám Tihamér 
2002-2008, Dr. Czap László 2008-2009; Dr. Kovács 
Szilveszter 2009-2010, Dr. Czap László 2010-

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

Dr. Ádám Tihamér okl. villamosmérnök, PhD, egyetemi 
docens, Dr. Ajtonyi István okl. villamosmérnök, CSc, 
dr. habil, egyetemi tanár, Dr. Czap László okleveles 
villamosmérnök, egyetemi docens, PhD, Dr. Dalmi Ist-
ván okl. gépészmérnök, f�iskolai docens, Drótos Dániel 
okl. m�szaki informatikus, tanszéki mérnök, Ferenczi 
Zoltán okl. bányamérnök, tanszéki mérnök, Dr. Gárdus 
Zoltán okl. kohómérnök, PhD., egyetemi adjunktus, 
Dr. Gyuricza István okl. villamosmérnök, egyetemi ad-
junktus, Dr. Kane Amadou okleveles villamosmérnök, 
egyetemi docens, PhD, Dr. Raffay Csaba okl. kohómér-
nök, egyetemi adjunktus, Szentmiklósi István okl. villa-
mosmérnök, egyetemi tanársegéd, Dr. Szecs� Gusztáv 
okleveles villamosmérnök, egyetemi docens, PhD, Dr. 
Vásárhelyi József okleveles villamosmérnök, egyetemi 
docens, PhD, Varga Attila Károly olkleveles m�szaki 
informatikus, egyetemi tanársegéd.

OKTATÁS

Az Automatizálási Tanszék oktatási tevékenységét egy-
részt a m�szaki szakokon oktatott Automatika, Digitális 
rendszerek, Mér�rendszerek c. alapozó jelleg�, valamint 
az egyes szakirányokon oktatott szakirányú tantárgyak 
jelentik, amelyek a következ� csoportokba sorolhatók: 
gépipari folyamatok automatizálása, kohászati folyama-
tok automatizálása, programozható automaták, számí-
tógéppel segített irányítástechnikai tervezés, intelligens 
irányítások, járm� automatika és diagnosztika, távköz-
léstechnika, telekommunikációs rendszerek, multimédia 
rendszerek, beszéd és képfeldolgozás, digitális technika, 
mikroprocesszortechnika, ipari kommunikációs rend-
szerek, telematika, intelligens irányítások, mintavételes 
szabályozások elmélete, irányítástechnikai tervezési és 
modellezési módszerek,  mobil távközlés, képfeldol-
gozás és multimédia, automatikai CAD. Az Automa-
tizálási Tanszék 4 szakirány szakmai gondozását látja 
el a villamosmérnök képzésen belül, a m�szaki infor-
matikus képzésben pedig három szakirány képzési fe-
lel�se. 

KUTATÁSI TÉMÁK

A Tanszék kutatási irányai a mesterséges intelligencia 
módszerek irányítástechnikai alkalmazása, képfeldol-
gozáson alapuló anyaginformatika, számítógépes folya-
matmodellezés és irányító berendezések számítógéppel 
segített tervezése, osztott intelligenciájú programoz-
ható irányító rendszerek, DSP-k és rekon-� gurálható 
processzorok irányítástechnikai és telekommunikációs 
alkalmazásai, ISDN technika, digitális televíziós és IP 
TV m�sorszolgáltatás egyes kérdései köré csoportosít-
hatók. Az utóbbi évek fontosabb kutatási eredményei: 
debuggolási és dekomponálási algoritmus kidolgozása 
párhuzamos rendszerekben, képfeldolgozáson alapuló 
kausztika kiértékelés, MATLAB bázisú folyamatmo-
dellek és nagy ipari rendszerek irányítási pro� ljainak 
kidolgozása, teljesítményelektronikai célberendezés fej-
lesztése, FPGA bázisú PLC validáló és megbízhatóság 
vizsgáló berendezés, digitális TV fejállomás hardver és 
szoftver komponenseinek fejlesztése, képmin�ség kiér-
tékel� eljárások kidolgozása, mobil robotok intelligens 
navigációs rendszerei. 

PHD KÉPZÉS

A PhD képzés keretében a Tanszék a Hatvany József 
Doktori Iskolán belül a Termelésinformatika cím� terület, 
Mérés- és irányítástechnikai információs rendszerek té-
macsoport tantárgyait oktatja. Jelenleg a tanszéknek egy 
nappali és három levelez� tagozatos PhD hallgatója van.
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AZ ELMÚLT ID�SZAKBAN MEGJELENT 
SZAKKÖNYVEK, TANKÖNYVEK, 

JEGYZETEK, SEGÉDLETEK ÉS SZAKCIKKEK

�� Czap L.: Képfeldolgozás. elektronikus jegyzet, http://
www.gepesz.uni-miskolc.hu/hefop/index.php, 2007. 
151 p

�� Czap L.: Képfeldolgozás. el�adásvázlat, http://www.
gepesz.uni-miskolc.hu/hefop/index.php, 2007. 117 p

�� Ajtonyi I.: Vezérléstechnika jegyzet. Miskolci Egyete-
mi Kiadó 2001., (146 oldal).

�� Ajtonyi I., Gyuricza I.: Programozható irányító be-
rendezések, hálózatok és rendszerek. M�szaki 
Könyvkiadó, Budapest 2002. (ISBN 963 16 1897 8, 
498 oldal).

�� Ajtonyi I.: Automatizálási és kommunikációs rend-
szerek. Miskolci Egyetemi Kiadó 2003. (tankönyv, 
ISBN 963 661 546 2, 527 oldal).

�� Ajtonyi István: PLC és SCADA-HMI rendszerek I. 1. 
kötet. Alcím: PLC programozás az IEC 61131-3 szab-
vány szerint. AUT-INFO Kft. Miskolc, 2007. októ-
ber, 290 p. ISBN szám: 978-963-06-3165-5.

�� Ajtonyi István: PLC és SCADA-HMI rendszerek II. 
& Ipari kommunikációs rendszerek II. 2. kötet. Mis-
kolc, AUT-INFO Kft., 2008. május, 408 p. ISBN 
szám: 978-963-661-833-9., ISSN szám: 1789-5456.

�� Ajtonyi István: PLC és SCADA-HMI rendszerek III. 3. 
kötet. AUT-INFO Kft., Miskolc, 2008. október, 304 
p. ISBN szám: 978-963-06-5774-7, ISSN szám: 1789-
5456.

�� Ajtonyi István: Ipari kommunikációs rendszerek I. 1. 
kötet. AUT-INFO K Kft., Miskolc, 2008. december 
431 p. ISBN szám: 978-963-06-5813-3, ISSN szám: 
1789-5456.

�� Ádám Tihamér, Kane Amadou, Monica Borda, Ser-
f�z� Péter, Varga Attila: Digitális jelprocesszorok 
és infokommunikációs alkalmazásaik. Kiadó: OBO 
BT, Miskolc, 2006. ISBN-10: 963-229-254-5.

�� Gárdus Zoltán: Digitális rendszerek szimulációja 
Bíbor Kiadó, Miskolc, 2009, p. 244, ISBN 978-963-
9634-83-1

�� Gárdus Zoltán: Digitális kapuáramkörök szimuláció-
ja Bíbor Kiadó, Miskolc, 2010, p. 55, ISBN 978-963-
9634-21-3

�� Az elmúlt öt évben a tanszék oktatói és kutatói tudo-
mányos konferenciákon és azok kiadványaiban, va-
lamint külföldi és magyar szakfolyóiratokban több, 
mint 100 idegen és magyar nyelv� cikket publikál-
tak.

A TANSZÉK MUNKATÁRSAI ÁLTAL 
SZERVEZETT TUDOMÁNYOS 

RENDEZVÉNYEK ÉS ÖSSZEJÖVETELEK

�� 2001. 11. 29.-én Miskolcon a Villamosmérnökök Ma-
gyarországi Egyesületének tudományos ülésének 
szervezése.

�� 2002. FIOM Országos Irányítástechnikai Progra-
mozó Verseny PLC programozási szekció 2002. áp-
rilis 16 – 18.

�� ”ISIT 2002 Intelligent Solutions into Technology” 
Post conference meeting. A 2002. június 16-19. között 
Kassán rendezett” 2nd Euro-International Symposium 
on Computational Intelligence E-ISCI-2002” utó-
rendezvénye volt.

�� A microCAD Nemzetközi Tudományos Konferenci-
ák, Automatizálási és Telekommunikációs szekciók.

�� International Carpathian Control Conference ICCC’, 
évente, társrendez�ként. 

A TANSZÉK MUNKATÁRSAI ÁLTAL 
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN TARTOTT SZAKMAI 

EL�ADÁSOKON, KONFERENCIÁKON
BETÖLTÖTT TISZTSÉGEK

Dr. Czap László
�� Kárpátok Nemzetközi Irányítástechnikai Konferen-

cia (ICCC) Nemzetközi Program-bizottság tagja,
�� OTKA Elektronikai zs�ri tagja,
�� Irányítástechnikai Alapítvány Kuratórium tagja

Dr. Ádám Tihamér 
�� a VIII. Országos Egyetemi/F�iskolai PLC Progra-

mozó Verseny szervez�je (2001. 03. 6-8), 
�� az EPE-PEMC’2002 Konferencia Nemzetközi Publi-

kációs bizottságának tagja,
�� a Kárpátok Nemzetközi Irányítástechnikai Konfe-

renciák (ICCC’2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008) 
Nemzetközi Szervez� Bizottságának társelnöke, a 
Nemzetközi Program-bizottság tagja,

�� az International Workshop devoted to Problems of 
Technology transfer of Intelligent Solutions into 
Technology (ISIT 2002) Nemzetközi Workshop  
Szervez� Bizottságának elnöke

�� a microCAD Nemzetközi Tudományos Konferen-
ciák Automatizálási és Telekommunikáció Szekció 
elnöke

�� az ENELKO Nemzetközi Tudományos Konferenciák 
Tudományos Szervez� Bizottságának tagja,

�� az Embedded world Conference 2006, 2007, 2008 
(Messezentrum Nuernberg, Germany) konferenciák 
szervez�bizottságának tagja,

�� a SINTES 12 és SINTES 13  szimpóziumok (The 
International Symposium on System Theory, 
Automation, Robotics, Computers, Informatics, 
Electronics and Instrumentation)  Craiova,  Romania, 
2006, 2007, nemzetközi programbizottságának tagja.

Dr. Ajtonyi István
�� Nyíregyházi F�iskola informatikai képzésének 

akkreditációja kapcsán opponensi tevékenység.
�� Irányítástechnikai Alapítvány Kuratóriumi Bizott-

ság elnöke.
�� Miskolci Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tag.
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�� A Miskolci Akadémiai Bizottság tagja.
�� OTKA M�szerpályázat (M2, M3) opponense.
�� A VIII. Országos Egyetemi/F�iskolai PLC Progra-

mozó Verseny szervez�je a ME-en (2001. 03. 06-08).

Dr. Szecs� Gusztáv
�� Az ElektroNet Konferencia szervez�bizottság tagja, 

levezet� elnök (2000, 2001), 
�� a microCAD konferenciák szekcióülésein levezet� 

elnökök: Dr. Szecs� Gusztáv, Dr. Raffay Csaba, Dr. 
Ajtonyi István.

Dr. Vásárhelyi József
�� az Embedded world Conference 2006 és Embedded 

world Conference 2007 (Messezentrum Nuernberg, 
Germany) konferenciák szekcióinak levezet� elnöke.

PARTNER EGYETEMEK

Magyar partnerek: Budapesti M�szaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Debrece-
ni Egyetem. 
A Tanszék külföldi egyetemi partnerei a Shef� eldi 
Egyetem, Duisburgi Egyetem, Kassai M�szaki Egye-
tem, Ostravai M�szaki Egyetem, Krakkói Bányászati 
és Kohászati Egyetem, Kolozsvári M�szaki Egyetem, 
Temesvári M�szaki Egyetem, Valenciai Egyetem, 
Mulhouse-i Egyetem, Athéni Egyetem, Faroi Egyetem, 
Ghenti Egyetem, Craiovai M�szaki Egyetem, Edin-
burghi Egyetem, és az Espooi M�szaki F�iskola.

ELÉRHET�SÉGEINK

Telefon: 46/565-140 • Fax: 46/431-822
e-mail: gkaut@gold.uni-miskolc.hu
http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu/

A KONECRANES Kft. a finn KONECRANES
leányvállalata, mely a világ s világ egyik vezetô

darugyártója, valamint világelső darufelújításban,
–karbantartásban és –szervizelésben.

A KONECRANES 9500 fôt alkalmaz a világ
34 országában. Árbevétele meghaladja az évi
1.6 milliárd eurót. A finn anyacég biztosítja a
magas szintû mûszaki és stabil pénzügyi hátteret.

A KONECRANES Kft. 20 éve alakult, s  már évek
óta piacvezetô Magyarországon a daruzás terén,
ahol teljes körû szolgáltatást nyújt.

TEVÉKENYSÉGEK: 
• új daruk tervezése, gyártása, bármilyen gyártású

meglévô daru korszerûsítése, vizsgálata,
karbantartása, alkatrészellátása.

Típusok: - híddaruk
- könnyûdaruk
- forgódaruk
- bakdaruk
- portáldaruk
- láncos és sodronyköteles emelôk
- normál és Rb. kivitelek

• Nehézüzemû targoncák, konténerrakodó
berendezések szállítása, szervízelése, vizsgálatai

Rövid szállítási határidô! Ingyenes szaktanácsadás.

A KONECRANES és bármilyen más gyártó által
gyártott villamos daruk, futómacskák és targoncák
szerkezeti, fô- és biztonságtechnikai vizsgálata.
Szerviz, állapotfelmérés, azonnali hibaelhárítás,
folyamatos karbantartás éves szerzôdés alapján.
Helyszíni vizsgálat alapján komplex felújítás,
korszerûsítés, lehetôség szerint teherbírás növelés.

Berendezéseink • magas mûszaki színvonal
jellemzôje: • hosszú élettartam

• üzemmódfigyelô és ellenôrzô 
egységek

• igény szerint
szabályozott hajtások

• távvezérlések
• automata üzemmód

MINDEZ VERSENYKÉPES ÁRON!

VILÁGELSÔ A DARUZÁSBAN

KONECRANES Kft.
H-1158 Budapest, Késmárk u. 14/b.,
Tel.: +36-1/555-5270
Fax: +36-1/555-5280
E-mail: hungary@konecranes.com
www.konecranes.hu
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ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIAI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�

Dr. habil. Juhász Imre
okleveles matematika–ábrázoló 
geometria szakos tanár, PhD,
egyetemi docens

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE
A tanszéket 1949-ben alapították.
A tanszék eddigi vezet�i: 

Dr. Petrich Géza  1949–1966,
Téglássy Ferenc  1966–1978,
Dr. Drahos István  1978–1988,
Dr. Scholtz Péter  1988–1999,
Dr. Juhász Imre 1999-

1949-ben indult meg a bánya- kohó- és gépészmérnök hall-
gatók ábrázoló geometria képzése öt, az iparból áthelyezett 
gépészmérnök oktatóval, pár kölcsönvett geometriai modell 
segítségével. A tanszék a mai Földes Ferenc Gimnáziumban 
lev� helyér�l 1952-ben költözött az Egyetemvárosba, majd 
1965-ben foglalta el mai helyiségeit.
Az 1951–1970 közti id�szakban a Géprajz I. (Alakrajz, lé-
nyegében geometriai tartalmú szabadkézi rajz) tanítása is a 
tanszék feladatai közé tartozott. 1969-t�l a három m�szaki 
karon külön-külön jegyezték a tárgyat, ami el�segítette a le-
csökkent óraszámnak a kari sajátosságoknak legmegfelel�bb 
felhasználását. Hosszabb kitér� után visszatértünk ehhez az 
oktatási formához.
Az 1980-as évek elején nemzetközi példák bizonyították, 
hogy az ábrázoló geometria és a számítógépi gra� ka, geo-
metria összekapcsolása egy megújulási lehet�séget kínál az 
életképes Ábrázoló Geometriai Tanszékek számára. Tanszé-
künkön 1985-ben kezd�dött meg a „Számítógépi gra� ka és 
geometria„ tárgy tantervének kimunkálása, és a tárgy fakul-
tatív oktatása, valamint egy fels�bb évekre szánt „Interaktív 
CAD/CAM rendszerek” c. tárgy tematikájának összeállítása. 
Az 1987. évi reform minden gépészmérnök hallgató számára 
kötelez�vé tette a „Számítógépi gra� ka és geometria” tár-
gyat, 1990-t�l pedig az „Interaktív CAD/CAM rendszerek” 
cím� tantárgyat is oktattuk. 1985-t�l az Ábrázoló geomet-
ria, majd a Számítógépi gra� ka és geometria angol nyelven 
is hallgatható. Az újabban bevezetett kétciklusú képzésben 
is alapvet�en a fenti tárgyakat tanítjuk más szervezésben és 
sajnos többnyire csökkentett óraszámban.
A tanszék kutatómunkája kezdetben csak az oktatási anyagok 
elkészítésére szorítkozott. Kés�bb el�térbe kerültek a szerszám-
geometriai kutatások, majd a számítástechnika térhódításával 
egyidej�leg beindult a számítógépi gra� kával és geometriával, 
valamint a CAD rendszerekkel kapcsolatos kutatómunka is.

A TANSZÉK OKTATÓI

�� Dr. Geiger János okleveles matematika–ábrázoló geomet-
ria szakos tanár, PhD, egyetemi docens;

�� Lajos Sándor okleveles gépészmérnök, mérnöktanár;

�� Dr. Nándoriné dr. Tóth Mária okleveles gépészmérnök, 
PhD, egyetemi docens;

�� Óváriné dr. Balajti Zsuzsanna okleveles matematika–áb-
rázoló geometria szakos tanár, PhD, egyetemi adjunktus;

�� Túri József Attila okleveles matematika–ábrázoló geomet-
ria szakos tanár, egyetemi tanársegéd;

�� Dr. Vu Ngoc Cam okleveles gépészmérnök, a m�szaki tu-
domány kandidátusa, egyetemi adjunktus.

OKTATÁS

A Tanszék a Miskolci Egyetem mindhárom m�szaki karán 
oktat, és részt vesz mind a négy képzési szint (fels�fokú szak-
képzés, BSc, MSc, PhD) munkájában. 
A tanszék által oktatott tantárgyak képzési szintenként: 
�� Fels�fokú szakképzés: M�szaki dokumentáció, M�szaki 

ábrázolás;
�� BSc képzés: Ábrázoló geometria, CAD alapjai, M�szaki 

ábrázolás, M�szaki dokumentáció, Számítógépi gra� ka I., 
Számítógépi gra� ka II., Testek és felületek modellezése;

�� MSc képzés: Ábrázoló geometria, CAD rendszerek, Szá-
mítógépi gra� ka és geometriai modellezés;

�� PhD képzés: Számítógépi geometria.

KUTATÁSI TÉMÁK

A tanszék munkatársai az alábbi területeken folytatnak kuta-
tást és fejlesztést: számítógéppel segített geometriai tervezés 
(görbék és felületek modellezése), felhasználói modulok il-
lesztése CAD rendszerekhez, szerszámgeometria, szemcse-
durvulás számítógépi szimulációja.

PROJEKTEK (az utóbbi öt évben)

�� OTKA T048523, Görbék és felületek a geometriai modelle-
zésben, 2005-2008, (témavezet�: Dr. Juhász Imre)

�� Korszer� Mérnökért Alapítvány, Ábrázoló geometria 
szemléletesen, elektronikus könyv, 2006, (témavezet�: Dr. 
Juhász Imre)

�� TÉT CHN-37/2005, Algoritmusok görbék és felületek alak-
változtatására a számítógéppel segített tervezésben, 2007-
2008, (témavezet�: Dr. Juhász Imre)

JEGYZETEK, SEGÉDLETEK ÉS SZAKCIKKEK

A tanszék munkatársai az elmúlt öt év során 7 tankönyvet, jegy-
zetet készítettek, valamint 20 idegen nyelv� és 12 magyar nyel-
v� cikkük jelent meg külföldi és hazai folyóiratokban.

SZAKMAI EL�ADÁSOK, KONFERENCIÁK

A tanszék munkatársai az elmúlt öt év során 28 el�adást 
tartottak külföldi és 11 el�adást hazai szakmai rendezvé-
nyeken. 8 publikáció jelent meg magyar és 19 idegen nyelv� 
konferenciakiadványban.

ELÉRHET�SÉGEINK

Adminisztráció: A/4 épület I. emelet 222. ajtó
Tel: +36 46 565152 • Fax: +36 46 565151

e-mail: admin@abrg.uni-miskolc.hu
Skype: me.abrazolo.geometria.tanszek

http://abrpc09.abrg.uni-miskolc.hu
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ÁLTALÁNOS INFORMATIKAI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�

Dr. Kovács László
okleveles matematika-� zika 
tanár, PhD,
egyetemi docens

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE 

A Tanszéket 1989-ben, az Informatikai Intézettel együtt 
alapították Informatikai Tanszék néven. 1995-ben, 
az Alkalmazott Informatikai Tanszék alapításakor a 
Tanszék az Általános Informatikai Tanszék nevet vette 
fel. Az alapítástól egészen 2007-ig a Tanszék vezet�je 
Dr. Vadász Dénes volt, amikor dr. Kovács László vette 
át a Tanszék irányítását. 

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

�� Baksáné Varga Erika okl. mérnök-informatikus, 
egyetemi tanársegéd

�� Barabás Péter okl. mérnök-informatikus, egyetemi 
tanársegéd

�� Elek Tibor okl. gépészmérnök, mérnöktanár 
�� Ficsór Lajos okl. gépészmérnök, mérnöktanár, tan-

székvezet� helyettes
�� Kecskeméti Gábor, okl. mérnök-informatikus, mér-

nöktanár
�� Dr. Kovács Szilveszter okl. villamosmérnök, egye-

temi docens
�� Krizsán Zoltán okl. mérnök-informatikus, egyetemi 

tanársegéd
�� Dr. Mileff Péter okl. mérnök-informatikus, egyetemi 

adjunktus
�� Dr. Mészáros László okl. matematikus, óraadó
�� Dr. Pance Miklós okl. gépészmérnök, egyetemi docens 
�� Répási Tibor okl. mérnök informatikus, egyetemi 

tanársegéd
�� Smid László okl. mérnök-informatikus, mérnöktanár
�� Sz�cs Miklós okl. gépészmérnök, mérnöktanár
�� Tóth Adrián okl. mérnök-informatikus, óraadó
�� Wagner György okl. gépészmérnök, egyetemi tanár-

segéd

OKTATÁS

Tanszékünk szakmai felel�se a Mérnök informatikus 
alapszak Korszer� WEB technológiák szakirányának, a 

Mérnök informatikus mesterszak Alkalmazásfejleszt� 
szakirányának, valamint a kifutó m�szaki informatikus 
szak Alkalmazásfejleszt�i szakirányának. A Tanszék az 
informatikai alaptárgyak oktatója a programtervez� in-
formatikus és a gazdaságinformatikus alapszakokon, il-
letve informatikai tantárgyakat delegál a gépészmérnöki 
mesterszakokba is. Bevezet� jelleg� informatikai tár-
gyakat oktatunk a Villamosmérnök Szakon, a M�szaki 
Földtudományi Karon és az Egészségtudományi Intézet 
hallgatói számára. A Tanszék jelent�s szerepet kap a 
2008/2009-t�l sikeresen elindult mérnök informatikus 
MSc szak oktatásában is. A Tanszékhez tartoznak az 
informatikai törzsanyag tárgyai: Operációs rendszerek 
és hálózatok, Szoftverfejlesztés, Adatbázis rendszerek. 
Oktatott tárgyaink: Rendszerek témaköre: Operációs 
rendszerek, Számítógép architektúrák,
Párhuzamos és elosztott rendszerek, Számítógép há-
lózatok, Biztonság és védelem a számítástechniká-
ban, Windows rendszergazdai ismeretek, Unix/Linux 
rendszerek üzemeltetése. Szoftverfejlesztés témaköre: 
Programozás alapjai, Objektum orientált programozás, 
Szoftvertechnológia, Osztott alkalmazások fejlesztése, 
Informatikai rendszerek tervezése. Java technológiák, 
Alkalmazásfejlesztés NET környezetben, Web techno-
lógiák, Web szolgáltatások, Webes alkalmazások. Adat 
és információkezelés témaköre: Adatbázis rendszerek 
I és Adatbázis rendszerek II, Adatbányászat és adat-
elemzés, Szövegbányászat, SQL Server rendszergazda 
ismeretek, Oracle DBMS adminisztráció, Adatkezelés 
XML-es környezetben, Vállalati információs rendsze-
rek, Adattárházak, Intelligens számítási módszerek, 
E-business, Informatikai rendszerek min�ségbiztosítása.

KUTATÁSI TÉMÁK
Párhuzamos és elosztott rendszerek; P-GRADE grid-
work� ow környezet kifejlesztése; Fuzzy szabály in-
terpolációs módszerek, fuzzy irányítás; Fuzzy szak-
ért�i rendszer fejlesztése; Felhasználói felületek; 
Geológiai áramlási modellek hatékonyságvizsgálata; 
Programozási nyelvek paradigma fejl�dési tendenciái; 
Dokumentum osztályozási és klaszterezési módszerek; 
Technikai dokumentációk ontológia alapú elemzése. 
OWL alapú metaadat elemzés; Statisztika alapú nyelv-
tan feltárási módszerek; Digitális vállalatok; Adaptív vi-
selkedési modellek kifejlesztése, robotok intelligens ve-
zérlése; Alternatív megoldások a számítógépes képszin-
tézisben; GPGPU alapú számítási környezetek. Kutatási 
projektek: P-GRADE ADE projekt; GV0P-BME-EMU 
Fuzzy szakért�i rendszer fejlesztése; NKFP 2/040/2001 
Digitális’. vállalatok, termelési hálózatok PFP-1470/98 
A m�szaki informatikai szak oktatásának továbbfej-
lesztése; EDS-5980022 Országos adatgy�jt� hálózat 
struktúrája és méretezése; ESPRIT WINPAR szoftver-
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fejlesztési projekt; ONTSZ informatikai infrastruktúra 
kialakítási projektek, 
A tanszék aktív együttm�ködést alakított ki több in-
formatikai céggel, a kiemelt partnereink: Microsoft 
Hungary, Evosoft Hungary, IND Kft, Morgan Stanley, 
National Instruments, Ongroman Kft, Dolphio Consul-
ting Kft. A tanszék egy MS kompetencia központ kiala-
kításán dolgozik.

PHD KÉPZÉS

Tanszékünk a Hatvany József Informatikai Tudományok 
Doktori Iskola egyik alapító tanszéke. Vezet� oktatóink 
tantárgyai: Intelligens adatbázis rendszerek. Egzakt és 
közelít� keresési módszerek. Programozási paradigmák. 
Operációs rendszerek. Párhuzamos és elosztott rendsze-
rek. Elosztott algoritmusok. Telepítésoptimálás. Valós 
idej� rendszerek. PhD témák: Kivételkezelés adatbányá-
szási módszerekkel. Automatizált ontológia alapú do-
kumentum tartalomkezelés. Dokumentum-osztályozási 
módszerek. Architektúrák és alkalmazások a mérnöki 
tudományokban továbbfejlesztett rendszer integrációra 
és információcserére. Statisztika-alapú nyelvtankinye-
rési módszerek vizsgálata.
Tanszéki tudományos vezetés alatt már három hallga-

tónk szerezte meg a PhD fokozatot, s jelenleg további 
négy PhD hallgató tanul az irányításunk mellett.

SZAKKÖNYVEK, TANKÖNYVEK, JEGYZETET, 
SEGÉDLETEK ÉS SZAKCIKKEK

A tanszékünk által oktatott tantárgyakhoz elektronikus 
jegyzetek állnak rendelkezésre, melyek elérhet�k a tan-
széki honlapról. Nyomtatásban is megjelent szakkönyvek: 
Kovács László: Adatbázisok tervezésének és kezelésének 
alapjai, ComputerBooks; Tikk Domonkos (szerk.) -Kovács 
László — Répási Tibor: Szövegbányászat, Typotex kiadó.

SZAKMAI EL�ADÁSOK

Rendszeresen részt veszünk a MicroCAD nemzetkö-
zi konferencián, az Országos Gépész Találkozón, az 
Informatika a fels�oktatásban konferencián, a WESIC 
nemzetközi szakmai találkozón és a Magyar Fuzzy Tár-
saság által szervezett SISY és SAMI konferenciákon, va-
lamint a Magyar Kutatók Nemzetközi Szimpóziumain.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel: 46/565-136 • e-mail: gkint@uni-miskolc.hu
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ÁRAMLÁS- ÉS H�TECHNIKAI GÉPEK TANSZÉKE

TANSZÉKVEZET�

Dr. habil Szabó Szilárd
okleveles gépészmérnök
a m�szaki tudomány 
kandidátusa
egyetemi tanár

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A Tanszéket az Oktatásügyi Minisztérium az 1951. évi 
26. számú törvényerej� rendelettel hozta létre a Nehézipa-
ri M�szaki Egyetem Gépészmérnöki Karán Gépüzemtan 
Tanszék megnevezéssel. A Tanszék neve oktatási és ku-
tatási pro� ljának kialakulása után 1965. március 15-ét�l 
Áramlás- és H�technikai Gépek Tanszékére változott. 
Els� vezet�je Lancsarics Alajos (1903-1963) volt, 4 tanár-
segéd, 1 szakmunkás és 1 gépírón� alkotta a személyze-
tet. Lancsarics Alajos 1962-ben súlyosan megbetegedett és 
ezért ideiglenes jelleggel Dr. Vida György vette át a Tan-
szék irányítását. Lancsarics Alajos 1963-ban bekövetkezett 
halála után Dr. Czibere Tibor került a Tanszék élére, aki ko-
rábban a Ganz-Mávag Központi Vízgéptervez� Irodájában 
kutatómérnöki beosztásban dolgozott. Dr. Czibere Tibort 
1988-ban oktatási miniszternek nevezték ki. A tanszékve-
zet�i székben Dr. Nyíri András lépett a helyére. � szintén 
a Ganz-Mávagból érkezett, ahol a Vízgép és Kompresszor 
Tervezési F�osztály vezet�je volt. 1996-ban betöltötte 65. 
életévét és emiatt leköszönt megbízatásáról. Utóda Dr. Sza-
bó Szilárd, a jelenlegi tanszékvezet� lett.

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

��Dr. Baranyi László okl. gépészmérnök, a m�szaki tudo-
mány kandidátusa, egyetemi tanár; 

��Bolló Betti okl. mérnök-informatikus, egyetemi tanárse-
géd;

��Dr. Czibere Tibor okl. gépészmérnök, akadémikus, pro-
fesszor emeritusz; 

�� Farkas András okl. gépészmérnök, tanszéki mérnök; 
�� Fodor Béla okl. gépészmérnök, tanársegéd;
��Dr. Kalmár László okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi 

docens; 
��Dr. Karaffa Ferenc okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi 

docens; 
��Dr. Lakatos Károly okl. gépész-mérnök, PhD, egyetemi 

docens; 
��Dr. Nyíri András okl. gépészmérnök, okl. alkalmazott 

matematikus, a m�sz. tud. doktora, professzor emeritusz; 
��Dr. Tolvaj Béla okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi docens;
��Bencs Péter okl. m�szaki menedzser, PhD hallgató;
��Handki Andrea okl. m�szaki menedzser, PhD hallgató;
��Vajoczki Gerg� okl. mérnök-informatikus, PhD hallgató.

 AZ OKTATÁS

A Tanszék oktatási tevékenysége kiterjed a Gépészmérnö-
ki és Informatikai Kar minden szakára, az egyetemi és f�-
iskolai szintre, az utóbbinál a nappali és levelez� tagozatra 
egyaránt, valamint a 2005 �szén elindult gépészmérnöki és 
a 2006 �szén elindult energetikai mérnök alapszakra (BSc). 
A 2008 szeptemberét�l folyó gépészmérnöki mesterszak 
(MSc) oktatásában is szerepet vállalunk. 2010 tavaszán el-
indult az Energetikai mérnöki MSc képzés is. Az oktatás 
gerincét a M�szaki h�tan és az Áramlástan tantárgyak va-
lamint, az e szakterületekhez kapcsolódó gépek, berendezé-
sek és technológiák oktatása képezi. A Tanszék a gazdája a 
karon folyó energetikus képzésnek, oktatói részt vesznek a 
külföldi hallgatók angol nyelv� képzésében is. A legnépsze-
r�bb szaktantárgyak az energetika területér�l: H�er�m�vek 
I.-III., H�tés- és klímatechnika, Bels�égés� motorok, Meg-
újuló energiaforrások hasznosítása. A vezet� oktatók részt 
vesznek a Sályi István doktori Iskola munkájában. 
A Tanszék bekapcsolódott a továbbképzésbe és a feln�tt-
képzésbe is. A Miskolci Egyetem Feln�ttképzési Regioná-
lis Központja keretében gazdái vagyunk az „Energetikai 
auditor” tanfolyamnak.

KUTATÁSI TÉMÁK

Az áramlástechnikai gépekkel kapcsolatos korábbi kuta-
tások terén elért kiemelked� eredmények nemcsak a ha-
zai elismerést, hanem nemzetközi hírnevet is szereztek a 
Tanszéknek. Az elmúlt évtizedben Czibere akadémikus 
vezetésével egy új turbulenciamodell kifejlesztése folyik a 
Tanszéken. A vonatkozó elméleti, numerikus szimulációs 
és kísérleti munka számos � gyelemre méltó eredményt ho-
zott. A � atal kutatók tudományos munkáját megalapozta, 
révén nemzetközi együttm�ködések szervez�dtek. A szá-
mítástechnika és a méréstechnika fejl�désével az áramlás- 
és h�technikai folyamatok modellezése új lendületet ka-
pott. A laboratóriumi modellezést segíti az átépített h�szi-
getelt szélcsatorna, egy új kisméret� légcsatorna, az újon-
nan beszerzett nagy pontosságú nyomásmér� eszközök és 
egy CTA berendezés. Jelenleg folyik egy LDA és egy PIV 
berendezés beszerzése. A számítógépes modellezés (CFD) 
eszközeként a FLUENT programrendszert alkalmazzuk. 
A numerikus modellezést egészíti ki a modellezett gépek, 
berendezések, illetve azok m�ködésének optimálása. A 
CFD és az optimálás összekapcsolása új lehet�séget nyújt 
a hatékony géptervezéshez és gazdaságos üzemeltetéshez. 
A Tanszék fennállása során mindenkor végzett kutatási 
fejlesztési tevékenységet iparvállatok számára is. A leg-
jelent�sebb ipari kutatási feladatok a következ�k voltak: 
különböz� típusú centrifugálszivattyúk, búvárszivattyúk 
terveinek elkészítése és üzemi jellemz�inek laboratóriumi 
mérése, vízturbina járókerekek tervezése, térfogatáram mé-
résére alkalmas eszközök hitelesítési módszereinek kidol-
gozása, hangsebesség feletti el�tétinjektorral felszerelt víz-
gy�r�s vákuumszivattyú jelleggörbéjének meghatározása, 
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alumíniumkohók gázelszívó rendszerének korszer�sítése, 
gabonasilók szell�ztet� berendezésének fejlesztése, cs�há-
lózatok számítása, h�t�berendezések h�cserél�iben, csöves 
elpárologtatóiban és kondenzátoraiban kialakuló h�csere-
viszonyok laboratóriumi mérése, dugattyús kompresszo-
rok üzemi jellemz�inek vizsgálata, környezetbarát h�t�kö-
zegekkel kapcsolatos kutatások, porelszívó és leválasztó, 
valamint szell�ztet� rendszerek tervezése, a lignittüzelés 
energetikai, gépészeti és környezetvédelmi kérdései, víz-
turbinák fejlesztésével kapcsolatos szakért�i tevékenység. 
Az utóbbi id�szakban meghatározó az ipari rendszerek, 
épületek, berendezések energetikai analízisére vonatkozó 
kutató-fejleszt� munka. A Tanszék ipari kutatások terüle-
tén az elmúlt években bekapcsolódott a Mechatronikai és 
Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ és a Mec-
hatronikai és Logisztikai Rendszerek Regionális Egyetemi 
Tudásközpont és az Uni� exys Kft. munkájába. Itt f� te-
vékenységünk háztartási gépekben kialakuló áramlási és 
h�tani folyamatok  laboratóriumi és numerikues analízise 
volt. Ipari megbízásokon kívül a különböz� kutatási pályá-
zatok is lehet�séget nyújtottak egy-egy alapkutatási feladat 
megoldására. A legutóbbi ilyen témák:
��Megújuló energiaforrások hasznosítása a környezet-ba-

rát energiatermelés érdekében.
��H�cserél�k h�átviteli folyamatainak elméleti és kísérleti 

vizsgálata.
��Új turbulenciamodell alkalmazása áramlástechnikai gé-

pek forgásszimmetrikus tereiben kialakuló perdületes, 
turbulens áramlás numerikus meghatározására.

��Kohócsarnok természetes szell�zésének és környezet-
terhelés-eloszlásának vizsgálata.

��Görbült falakkal határolt csatornaáramlás mérése és nu-
merikus szimulációja.

�� Energetikai és környezetvédelmi rendszerek kísérleti és 
számítástechnikai modellezésének és a vonatkozó szer-
kezetek és folyamatok optimálásának összekapcsolása.

��Nem áramvonalas alakzatok körül kialakuló háromdi-
menziós áramlás elméleti és numerikus vizsgálata.

��Áramlásba helyezett, elektromosan f�tött prizmatikus tes-
tek körül kialakuló áramlás- és h�jelenségek vizsgálata.

�� Párhuzamos áramlásba helyezett, gyorsuló mozgást vég-
z� körhenger körüli kis Reynolds számú áramlások el-
méleti és numerikus vizsgálata.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Tanszék nemzetközi kapcsolatai széleskör�ek. Kiemelt 
együttm�ködést folytatunk a Nagaokai Egyetemmel a 
hengeres testek körüli áramlások vizsgálata témakörben. 
A Pretóriai Egyetemmel az áramlás- és h�technikai fo-
lyamatok optimálása a közös kutatás f� területe. A Kas-
sai Egyetemmel a hallgatói cserekapcsolatok jelent�sek. 
A Magdeburgi és a Siegeni Egyetem oktatóival, kutatóival 
több éve kutatócserepályázatok keretében folytatunk közös 
kutatásokat. Az aktuális pályázat az alábbi:
��  Konvektív h�átadással kísért áramlások vizsgálata BOS 

(Background-Oriented-Schlieren) mérési módszerrel és 
numerikus szimulációval. (DAAD – MÖB kutatócse-
re pályázat a Magdeburgi Egyetem Termodinamika és 
Áramlástechnika Intézetével, 2009-2010.)

A Stockholmi Egyetemmel, a Mariupoli Egyetemmel, a 
Braunschweigi Egyetemmel és a Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) intézménnyel is rendszeres szakmai 
kapcsolatban állunk.

PHD KÉPZÉS

��Bolló Betti: Villamosan f�tött rúd körüli áramlás- és 
h�jelenségek vizsgálata.

�� Fodor Béla: Áramlástechnikai gépek lapátozott terében 
kialakuló áramlás numerikus elemzése.

��Handki Andrea: Stirling motorban lejátszódó áramlás- 
és h�technikai folyamatok analízise.

��Bencs Péter: Áramlásba helyezett f�tött rúd körüli áram-
lás � nomstruktúrájának meghatározása méréssel.

��Vajoczki Gerg�: Áramlástechnikai gépek rezgés és zaj 
analízise.

A közelmúltban három sikeres doktori folyamat fejez�dött 
be, és szereztek az érdekeltek PhD fokozatot.

AZ ELMÚLT ID�SZAKBAN MEGJELENT 
SZAKKÖNYVEK, TANKÖNYVEK, 

JEGYZETEK, SEGÉDLETEK

Dr. Czibere Tibor: Vezetéses h�átvitel, Miskolci Egyetemi 
Kiadó, 1998.
Dr. Fáy Árpád: H�sugárzás, Kézirat, 2000.
Dr. Fáy Árpád: Szélturbinák hidraulikai tervezésének alap-
jai és alkalmazásuk szélturbináknál, Kézirat, 2000.
Dr. Nyíri András: Turbógépek elmélete és tervezése, Kéz-
irat, 2001.
Dr. Tolvaj Béla: Bels�égés� motorok, Kézirat, 2001.
Dr. Baranyi László: H�közlés, Kézirat, 2001. 
Dr. Szabó Szilárd: Atomer�m�vek, Kézirat, 2002.
Dr. Szabó Szilárd: Er�- és munkagépek I., II., Kézirat, 2006.
Dr. Kalmár László, Dr. Baranyi László és Dr. Könözsy 
László: H�- és áramlástani feladatok numerikus modelle-
zése, HEFOP el�adásjegyzet, Miskolc, 2006.

A TANSZÉK ÁLTAL SZERVEZETT 
TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK 

ÉS ÖSSZEJÖVETELEK

�� 50 éves az Áramlás- és H�technikai Gépek Tanszéke 
(volt Gépüzemtan Tanszék) Jubileumi Emlékülés, 2002. 
szeptember 27.
�� Szemelvények az áramlástechnika aktuális problémái-
ból. Tudományos emlékülés Dr. Czibere Tibor 75. születés-
napja tiszteletére. 2005. október 7.

A TANSZÉK MUNKATÁRSAI ÁLTAL 
AZ ELMÚLT ÖT TANÉVBEN TARTOTT 
SZAKMAI EL�ADÁSOK, MEGJELENT 
PUBLIKÁCIÓK ÉS KONFERENCIÁKON 

BETÖLTÖTT TISZTSÉGEK

A Tanszék oktatói az elmúlt öt évben hazai- és nemzetközi 
konferenciákon 83 el�adást tartottak, a tudományos publikáci-
ók száma 132. A konferenciákon betöltött tisztségek száma 12.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel.: 46/565-154, Fax: 46/565-471
e-mail: arameni@uni-miskolc.hu 
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ELEKTROTECHNIKAI-ELEKTRONIKAI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�
Dr. Kovács Ern� 
okleveles villamosmérnök
okleveles villamos-mérnök-
tanár
PhD, egyetemi docens

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A Tanszéket 1904-ben Selmecbányán alapították Fizikai-
Elektrotechnikai Tanszék néven. Az alapító tanszékvezet� 
Bolemann Géza volt, aki hosszú ideig meghatározta a tan-
szék oktatási és kutatási pro� lját. A Fizikai és az Elektro-
technikai Tanszék 1947-ben -még Sopronban- különvált. 
Az újonnan alakult Elektrotechnikai Tanszék (vezet�je Dr. 
Simonyi Károly, aki a tanszéken valósította meg az els� van 
de Graaff rendszer� 1 MeV-os részecskegyorsítót) a mis-
kolci Nehézipari M�szaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 
1950-ben alapított Elektrotechnikai Tanszékkel 1959-ben 
Miskolcon egyesült. A korábban els�sorban a nehéziparhoz 
köt�d� elektrotechnikát oktató tanszék oktatási és kutatá-
si pro� lja a hetvenes-nyolcvanas években az elektronika, 
mikroelektronika és méréstechnika irányában b�vült. Ez a 
változás tanszék nevében is megjelenítésre került, létrejött 
az Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék. További jelent�s 
változásokat a Villamosmérnöki szak beindítása (1995) és 
a jelent�s villamos ismeretekkel kiegészített integrált mér-
nöki szakirányok megjelenése okozott a tanszék tantárgyi 
struktúrájában. A tanszék 1989-ben három másik tanszékkel 
együtt megalapította az Informatikai Intézetet (vezet�je Prof. 
Dr. Tóth Tibor), amelynek tagja volt a Villamosmérnöki Inté-
zet 1998-ban történt megalapításáig (vezet�i Prof. Dr. Szarka 
Tivadar 1998-1999, Prof. Dr. Ajtonyi István 1999-2007). Az 
intézet 2006. dec.31.-én megsz�nt. Jelenleg a tanszék szer-
vezetileg önállóan, de az Automatizálási Tanszékkel szoros 
szakmai kooperációban, végzi a villamos tárgyak oktatását.

A TANSZÉK VOLT VEZET�I

Dr. Boleman Géza 1904-1947 (Selmecbánya, Sopron)
Dr. Simonyi Károly 1947-1954 (Sopron)
Vörös Imre 1954-1959 (Sopron)
Fischer György 1950 (�szi félév, Miskolc)
Dr. Csáki Frigyes 1951 (tavaszi félév, Miskolc)
Uray Vilmos 1951-1976 (Miskolc)
Dr. Szarka Tivadar 1976-1979 (Miskolc)
 1995-1999 (Miskolc)
Dr. Szentirmai László 1979-1995 (Miskolc)

A TANSZÉK F�- ÉS RÉSZFOGLALKOZÁSÚ 
OKTATÓI, ÓRAADÓI ÉS KUTATÓI

• Dr. Blága Csaba okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi do-
cens 

• Borsody Zoltán, okl. villamosmérnök, részfoglalkozású 
egyetemi adjunktus

• Bodolai Tamás, okl. mérnökinformatikus, egyetemi ta-
nársegéd

• Dr. Dálnoki Antal, okl. villamosmérnök, okl. irányítás-
technikai szakmérnök, dr. univ., óraadó

• Dr. Fekete Gábor, okl. gépészmérnök, okl. irányítástech-
nikai szakmérnök, mérnöktanár

• Dr. Gáti Attila, okl. villamosmérnök, PhD, egyetemi do-
cens

• Dr. Heged�s János, okl. villamosmérnök, okl. irányítás-
technikai szakmérnök, óraadó

• Jámbor Imre, okl. villamosmérnök, okl. bányagépészmér-
nök, óraadó

• Dr. Jónap Károly, okl. villamosmérnök, PhD, tudományos 
f�munkatárs, óraadó

• Dr. Mádai Ferenc, okl. gépészmérnök, dr. techn., óraadó
• Molnár Éva, okl. mérnöktanár, tanszéki mérnök
• Dr. Radács László, okl. villamosmérnök, dr. univ.,

f�iskolai docens
• Dr. Rejt� Ferenc, okl. gépészmérnök, dr. techn., óraadó, 

�2009
• Rónaföldi Arnold okl. villamosmérnök, PhD, egyetemi 

docens 
• Szabó Norbert, okl. gépészmérnök, mérnöktanár
• Dr. Szarka Tivadar, a m�szaki tudományok kandidátusa, 

PhD, okl. villamosmérnök, professor emeritus
• Dr. Szentirmai László, a m�szaki tudományok kandidátu-

sa, PhD, okl. villamosmérnök, professor emeritus
• Tordai György, villamosmérnök, villamos-mérnöktanár, 

részfoglalkozású tanszéki mérnök
• Tóth Lajos, okl. gépészmérnök, okl. kohómérnök, okl. 

mérnök-közgazdász, villamosmérnök, egyetemi adjunk-
tus

• Dr. Tóth Ferenc, okl. villamosmérnök, a m�szaki tudomá-
nyok kandidátusa, PhD, óraadó

• Váradiné Dr. Szarka Angéla, okl. mechatronika-mérnök, 
PhD, egyetemi docens

• Bátor�  Richárd okl. mérnök-informatikus, PhD hallgató 
(HJIT doktori iskola)

• Füvesi Viktor okl. gépészmérnök (mechatronika szak-
irány), PhD hallgató (SIGT doktori iskola)

• Szalontai Levente okl. gépészmérnök (mechatronika 
szakirány), PhD hallgató (SIGT doktori iskola)

• Unhauzer Attila okl. mérnök-informatikus, PhD hallgató 
(HJIT doktori iskola)

OKTATÁS

A Tanszék a villamosmérnöki- és a villamos határterületi tudo-
mányok széles spektrumát m�veli mind az oktatásban, mind a 
kutatásban az elektrotechnika, villamos gépek és hajtások, ana-
lóg és digitáliselektronika, elektromágneses kompatibilitás és a 
villamos méréstechnika, metrológia területén. A tanszék által a 
lineáris képzésben jegyzett tantárgyak száma a nappali és leve-
lez� oktatásban közel 180, amelyb�l rendszeresen 45-50 tárgy 
kerül oktatásra félévenként nappali és levelez� tagozaton, MSc 
és BSc szinten a hallgatók szakirány választásától függ�en. A 
lineáris képzésekben a tanszék a Villamosmérnöki BSc alapsza-
kon (indult 2005) a Villamos energetika, az Autóelektronika és 
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az Elektronikai tervezés és gyártás szakirányok vezet�je, szak-
iránnyal rendelkezik a Mérnök-informatikus (indult 2005, Intel-
ligens mér�rendszerek) és az Energetikai mérnöki (BSc indult 
2006, Villamosenergia-rendszerek) BSc és MSc alapszakokon 
is. A Mechatronikai mérnöki BSc alapszakon (indult 2007) a 
tanszék jelent�s oktatási tevékenységet fejt ki. 

KUTATÁSI TÉMÁK

A Tanszék f�bb kutatási területei: (a) különleges villamos gé-
pek és hajtások, villamos motorok diagnosztikája (b) alacsony 
frekvenciás vezetett és sugárzott zavarások, árnyékolás, sz�rés, 
elektromágneses összeférhet�ség (EMC) és hatása az ipari ter-
melésre, (c) számítógéppel támogatott méréstechnika és jelfel-
dolgozás, intelligens m�szerek, metrológia, (d) mechatronika 
villamos elemei, szenzorok és aktuátorok, ipari elektronika,. 

LED-es közvilágítás vizsgálata (fázisáram és feszültség 
jelalak állandósult üzemben) saját fejlesztés� m�szerrel

Mágneses indukció meghatározása szimulációval 
fogyasztásmér� órákban

A Tanszék egyetemi kutató szervezeteken, országos nagy-
projekt (Baross) és a közvetlen kétoldalú szerz�dések kere-
tében végzett kutatást az ipari vállalatok számára. A 2009 
évben id�szakban 10 kutatási megbízást teljesítettünk ösz-
szesen közel kb. 50 MFt értékben. A nemzetközi kutatásban 
a Kolozsvári M�szaki Egyetemmel együttm�ködésben TéT 
projekt keretében veszünk részt. A tanszék 2009-ben fejezett 
be sikerrel egy Tudomány és Technológia projektet, amely-
nek keretében a Kolozsvári Egyetemmel közösen dolgozott a 
villamos m�ködtetés� aktuátorok kutatási témán. 

PHD KÉPZÉS

A Tanszék a PhD doktori iskolák képzéseiben több –általá-
ban választható- tantárgyat oktat a Gépészmérnöki és Infor-
matikai- és a M�szaki Anyagtudományi Karokon a mérés-
technika és az ipari elektronika területén. Kutatási témákkal 
rendelkezik a Gépészmérnöki és Informatikai Kar mindkét 
doktori iskolájában (HJITDI és SIGTDI). Jelenleg 4 f� nap-
pali tagozatos PhD hallgatónk van 2-2 megoszlásban a két 
doktori iskola között. Az elmúlt évben 1 f� védte meg doktori 
értekezését és 1 aspiráns indította el a doktori eljárást várha-
tóan 2010. évi védéssel.

AZ ELMÚLT ID�SZAKBAN MEGJELENT SZAK-
KÖNYVEK, TANKÖNYVEK, JEGYZETEK, 

SEGÉDLETEK ÉS SZAKCIKKEK

A tanszék munkatársai az elmúlt évek során több hallgatói 
jegyzetet és segédletet jelentettek meg, els�sorban on-line 
jegyzet formájában, amelyek a tanszéki oktatók honlapjai-
ról hozzáférhet�k. A korszer� el�adásokhoz számos tárgyból 
teljes el�adások kerültek kidolgozásra számítógépes vetíthe-
t� formában. 
A tanszék oktatói a nemzetközi tudományos életben szakte-
rületüknek megfelel�en vesznek részt. A megjelent cikkek 
száma az elmúlt öt évben több mint 280, többnyire angol 
nyelven és jelent�s részük nemzetközi konferenciákon Eu-
rópában és a kontinensen kívül is. A tanszék saját szekcióval 
rendelkezik a ME által szervezett MicroCAD nemzetközi 
konferencián. A megjelent el�adások száma átlagosan 18-24 
körül van. 

A TANSZÉK MUNKATÁRSAI ÁLTAL 
AZ ELMÚLT ÖT TANÉVBEN TARTOTT 
SZAKMAI EL�ADÁSOK, MEGJELENT 
PUBLIKÁCIÓK ÉS KONFERENCIÁKON 

BETÖLTÖTT TISZTSÉGEK

A nemzetközi konferenciákon a tanszék több tagja tölt 
be megtisztel� pozíciókat: A tanszék oktatói közül Dr. 
Szentirmai László és Dr. Szarka Tivadar professzorok több 
nemzetközi konferencia tudományos bizottságának tagjai. 
Dr. Kovács Ern� tagja az EDPE (Kassa, Zágráb), SPEEDAM 
(Nápoly) és a DCS konferenciák (Lillafüred) tudományos bi-
zottságainak és a Petrozsényi (Románia) Egyetem Tudomá-
nyos Közlemények nemzetközi tudományos tanácsadó tes-
tületének is, tagja a nápolyi Electrical Engineering Review 
online szakfolyóirat szerkeszt�bizottságának Szarka Angéla 
docenssel együtt. 
A tanszék további kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal ren-
delkezik, amelynek alapja a korábban elnyert és teljesített 
TEMPUS projektek voltak. Jelenleg az oktatói és hallgatói 
nemzetközi kapcsolatok fejlesztése az ERASMUS projek-
teken keresztül valósul meg. Ebben partnerünk a Zaragozai 
Egyetem, a Magdeburgi O. v. G. Egyetem, a Kolozsvári M�-
szaki Egyetem. Oktatóink részt vesznek az Európai Mér-
nökképzési Tanács (SEFI) elnökségének és bizottságainak 
munkájában. 

ELÉRHET�SÉGEINK

További információk a tanszékr�l a tanszék honlapjáról érhe-
t�k el: http://www.electro.uni-miskolc.hu
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TANSZÉKVEZET�

Dr. habil Paripás Béla 
okl. � zikus, PhD, 
egyetemi tanár

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE 

Az alapítás éve: 1949. 
Korábbi tanszékvezet�k:

Dr. Doktorics István 1949–1950
Dr. Kónya Albert 1950–1952
Dr. Nagy Elemér 1952–1956
Demjén József 1956–1958
Dr. Somogyi Antal 1958–1961
Dr. Szabó János 1961–1964
 1967–1979
 1980–1981
Dr. Cornides István 1964–1966
Dr. Fáy Gyula 1966–1967
Dr. Szótér László 1979–1980
 1981–1993
Dr. Ág Árpád 1993–1996
Dr. Demendy Zoltán 1996–2004
Dr. Paripás Béla 2004–

A Fizikai Tanszék 61 éves története els� felének megha-
tározó személyisége Dr. Szabó János volt, aki három sza-
kaszban összesen 16 évig volt a Tanszék vezet�je. Az � ne-
véhez f�z�dik a Tanszék els� jelent�s tudományos témájá-
nak, a magneto-hidrodinamikai áramlásokkal kapcsolatos 
elméleti kutatásoknak az elindítása és a vezetése is. Ebb�l 
az id�szakból kiemelend� még Demjén József a hallgatói 
laboratóriumi mérések összeállításáért, Dr. Firtkó János a 
modern � zika fejezeteinek oktatásáért és Dr. Nébli Vendel 
a fémek bels� súrlódásának vizsgálatáért.
Az 1980-as években Dr. Szótér László tanszékvezet� te-
vékenysége volt tartós és meghatározó. Az � m�ködése 
idején két atom� zikai kutatólaboratórium és egy els�-
sorban oktatási célokat szolgáló lézer� zikai laboratóri-
um került kialakításra.
A Tanszék történetének utolsó 15 évéb�l kiemelhet�ek a 
számítástechnikai fejlesztések, a hallgatói számítástech-
nikai labor létrehozása, a hallgatói laborok építészeti fel-
újítása, új mér�eszközök beszerzése (multifunkciós egy-
ségek, sugárzásmér�k, lézerek, stb.). Tudományos téren 
kiemelhet� az elektronspekrometriai labor koincidencia 
berendezésének létrehozása és folyamatos m�ködtetése, 
nemzetközi kapcsolatok kiépítése. 

A Fizikai Tanszék létszáma az elmúlt másfél évtized-
ben folyamatosan csökkent, ma nem érjük el az 1995-
ös létszám felét sem. A 2009/2010-es tanévben korábbi 
tanszékvezet�nk, Dr. Demendy Zoltán nyugdíjazás mi-
att távozott a Tanszékr�l. Helyette Béres Miklós egye-
temi tanársegédet vettük át a Mechanikai Tanszékr�l. 

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS MUNKATÁRSAI 
2010 JÚLIUSÁBAN

• Béres Miklós, okl. gépészmérnök, egyetemi tanár-
segéd

• Dr. Dobróka Mihályné okl. matematika-� zika szakos 
tanár, dr. univ., egyetemi adjunktus

• Dr. Kovács Endre, okl. � zikus, okl. matematikus, 
PhD, egyetemi adjunktus

• Dr. Macsuga János okl. gépészmérnök, dr. univ., 
egyetemi adjunktus

• Dr. Palásthy Béla okl. � zikus, okleveles � zikatanár, 
PhD, egyetemi docens, tszv. helyettes

• Budainé Zilai Éva, el�adó
• Cserhalmi Viktorné, hivatalsegéd
• Szabados Edéné, el�adó
• Tinta Tamás, tanszéki m�szerész

OKTATÁS

A � zika a m�szaki tudományok alapja, ezért természe-
tes, hogy mindhárom m�szaki kar minden mérnöki sza-
kán tanítunk � zikát. Ezekhez társult az utóbbi években 
az Egészségtudományi Karon bevezetett Modern � zika 
oktatás. A saját karunkon a gépészmérnöki szakon tel-
jes az oktatási palettánk (kifutó hagyományos egyetemi 
szint� képzés, BSc képzés, MSc képzés, FSZ képzés, 
PhD képzés). A mérnök informatikus szakon 3 féléves 
(2 félév BSc, 1 félév MSc), a többi szakunkon (villamos-
mérnök, m�szaki menedzser, mechatronikai mérnök, 
ipari termék- és formatervez� mérnöki és energetikai 
mérnök alapszakok) 2 féléves a � zika oktatása. Ezek-
hez társulnak a Tanszék által meghirdetett választható 
tantárgyak, amelyek iránt az utóbbi években megn�tt 
az érdekl�dés. Különösen sokan választják a m�szaki 
lézer� zikát, amelynek keretében a lézerm�ködés � -
zikai alapjai mellett a legfontosabb alkalmazásaikat is 
oktatjuk. Idegennyelv� oktatásunkból kiemelend� az 
Aschaffenburgi Egyetem MSc oktatásában való részvé-
telünk.

Oktatási palettánk a Gépészmérnöki szak képzési 
szintjein:
Kötelez� tárgyak a BSc képzésben:
 Általános � zika I.
 Általános � zika II.

FIZIKAI TANSZÉK
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Kötelez� tárgy az MSc képzésben:
 Modern � zika
Választható tárgyak (BSc, Msc és kifutó egyetemi képzés)
 M�szaki lézer� zika
 Lézeres méréstechnika
 Optika és lézertechnika
 Sugárvédelmi alapismeretek
Választható tárgyak a PhD-képzésben
 Lézer� zika
 Elektron� zika
Kötelez� tárgyak a Fels�fokú Szakképzésben
 M�szaki � zika I.
 M�szaki � zika II.

KUTATÁS

1.  Kísérleti atom� zika: elektron-atom ütközések vizsgá-
lata koincidencia elektron-spektrometriával

Az elektron-atom ütközésb�l származó elektronok 
energia- és szögeloszlását hengertükrös elektroszta-
tikus elektronspektrométerrekkel vizsgáljuk. A vizs-
gált � zikai folyamatok: atomok bels� héj ionizációja 
és gerjesztése, Auger-elektronok eloszlása és csúcs-
alakja, ütközés utáni kölcsönhatás, fotoionizációt kö-
vet� Auger-folyamat. Az elmúlt évek fejlesztései le-
het�vé teszik, hogy koincidencia technikával egyetlen 
elemi atomi folyamatból származó két elektront (pl. 
Auger- és ionizációs elektront) egyidej�leg detektál-
junk. Az „egyidej�ség” valójában 1 ns (10-9 s) id�fel-
bontású detektálást jelent. A koincidencia mérések 
igen hosszú idej� mérések, mert egy elemi folyamat-
ból származó mindkét elektron detektálásának kicsi 
az esélye (a mi rendszerünkben kb. percenként egy 
esemény). A méréseinkkel – amelyek 2005 óta folya-
matosan zajlanak – nemesgáz atomok küls�- és bels�-
héj folyamatait tanulmányozzuk, különös tekintettel 
a bels� héj gerjesztést követ� Auger-folyamatra és az 
egyszerre zajló folyamatok közötti kvantummechani-
kai interferenciára. 
Kutatók: Dr. habil Paripás Béla, Dr. Palásthy Béla.

2.  Elméleti szilárdtes� zika, számítógépes � zika: 
Er�sen kölcsönható elektronrendszerek alapállapotának 
meghatározása: közelítésmentes eredmények tetsz�leges 
er�sség� Hubbard-kölcsönhatás esetére. Nem csillapodó 
áramok nanogy�r�kben, normál (nem szupravezet�) 
fázisban. Mágneses multirétegek és nanorészecskékb�l 
álló rendszerek dinamikájának analitikus vizsgálata és 
numerikus szimulációja: a mágnesezettség függése az 
anizotrópiától, a kölcsönhatás és a küls� tér er�sségét�l.
Kutatók: Dr. Kovács Endre. 

PUBLIKÁCIÓK, OKTATÁSI ANYAGOK

A nemzetközi trendekkel összhangban az oktatási se-
gédletek nagy részét a világhálóra tettük az alábbi cí-
meken:

http://www.uni-miskolc.hu/~www_� z/modern1/index.
htm
~www_� z/� z1b/index.html
~www_� z/� z2b/index.html
~www_� z/palasthy/index.htm
http://www.uni-miskolc.hu/~www_� z/KovacsE/index.
htm

Az utolsó öt évben angol és magyar nyelven kb. 30 szak-
cikkünk jelent meg és kb. 50 el�adást tartottunk hazai és 
nemzetközi konferenciákon. A cikkek többsége jelent�s 
nemzetközi � zikai folyóiratokban (Journal of Physics 
B: Atomic, Molecular and Optical Physics, Nuclear 
Instruments & Methods in Physical Research, Radiation 
Physics and Chemistry, Philosophical Magazine, 
International Journal of Modern Physics B, Journal of 
Magnetism and Magnetic Materials) jelent meg. 

RENDEZVÉNYEK

Már több mint 10 éve van � zika szekciója az Egyete-
münkön évente megrendezett MicroCAD Nemzetközi 
Tudományos Konferenciának, amelyen átlagosan 10 el�-
adás hangzik el évente. 
Minden évben szervezünk egy nagy el�adótermi el�-
adást egyetemi és középiskolai oktatóknak és diákok-
nak. Ezek vagy kísérleti bemutatók, vagy neves miskolci 
származású � zikusok el�adásai. Legutóbb Tanszékünk 
oktatói és középiskolai tanárok „színes” optikai kísérle-
teket és h�tani kísérleteket” mutattak be nagy sikerrel. 
Nagy sikere volt a március elején megtartott „A paksi 
atomer�m� b�vítésének lehet�ségei” cím� közös ren-
dezvényünknek is.
A Kutatók Éjszakáján is minden évben tartunk kísérleti 
bemutatókat. 

HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 
KAPCSOLATOK

Tanszékünk három évtizede szoros kapcsolatban áll 
debreceni MTA Atommag Kutató Intézettel (ATOMKI), 
illetve az Ukrán Tudományos Akadémia Elektron� zi-
kai Intézetével (Ungvár). Az utóbbi tíz évben kutatási 
kapcsolatunk és közös publikációink voltak az Oului 
Egyetemmel (Finnország), a Stockholmi Egyetem 
(Svédország) Atom� zikai Tanszékével, a Ljubljana-i 
Jozef Stefan Intézettel (Szlovénia), a Loughborough-i 
egyetemmel (Nagy Britannia) és az Afyon Egyetemmel 
(Törökország). 

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel.: 46/565-111/11-65
 Fax/tel.: 46/565-156
e-mail:  � zpari@gold.uni-miskolc.hu
gk� z@gold.uni-miskolc.hu
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GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�

Dr. Kamondi László
okleveles gépészmérnök,
PhD,
egyetemi docens,
általános dékánhelyettes

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE 

A Gép- és Terméktervezési Tanszék jogel�dje a Gépelemek 
Tanszéke egyike a Kar alapító tanszékeinek, 1949-ben jött 
létre, hat f�s induló létszámmal, alapító tanszékvezet�je 
1949-t�l 1988-ig Dr. Terplán Zénó professzor. A sok hallgató 
és a kevés oktató miatt az els� években igen sok demonstrá-
tor - közöttük sok kés�bbi egyetemi oktató - vezetett gyakor-
latokat, laboratóriumi méréseket. A mai napig � gyelemmel 
kísérjük volt munkatársaink sorsát, Karácsonykor legtöbb-
jükkel üdvözletet váltunk. Második tanszékvezet�nk 1988-
tól 2009-ig Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár volt, aki a 
nagy változások idején - szellemében és aktivitásában - hazai 
és nemzetközi eredmények vonatkozásban is sikeresen ve-
zette a tanszéket. A Miskolci Egyetem Szenátusának döntése 
alapján a tanszék új neve 2009. február 1-t�l Gép- és Termék-
tervezési Tanszék.
Napjainkban a tanszéki rendezvényeken folyamatosan meg-
jelennek az els� évtizedek oktatói, dolgozói: Herczeg István, 
Dr. Lévai Imre, Nagy Géza, Dr. Szaladnya Sándor, Fancsa-
li József, Dr. Szota György, Dr. Apró Ferenc, Tar Sándor, a 
kés�bbiek közül Tóth Ottó, Dr. Nagy István, Ungár Tamás, 
Herczeg Istvánné, Hamerli Jen�né, Pet� Jánosné, Dr. Békés 
Attila, Galvács Ottóné, akik már nyugdíjasok. A már más 
munkahelyen dolgozó Dr. Marton Gábor, Kelemen Gábor, 
Bagdi István, Nagy József, Balázs Csaba, Kakuk József, 
Farkas-Szabados Veronika, Szabó Csaba diplomatervekkel, 
ipari támogatással segítik oktatásunkat. 
Fájdalmas veszteségeink: Dr. Drobni József, Dr. Scholtz Pé-
ter, Dr. Tatár Iván, Varga Gábor, K�szegi Jen�, Szávai Péter, 
Dr. Fáy Csaba, Csontos Istvánné, Jacsó József, Vida András, 
Könczey Gábor, Dr. Antal Miklós, legutóbb Dr. Kováts At-
tila. Régebben távozott el Szabaczky Károly és Dr. Lendvay 
Pál. A Miskolcon végzett gépészmérnökök és a ma is él� pá-
lyatársak �rzik emléküket. 
2001. május 25-én ünnepeltük Terplán professzor 80. szüle-
tésnapját a „Fogaskerék-hajtások, fogaskerék-bolygóm�vek” 
címmel rendezett konferencián. A Professzor Úr - aki több 
mint ötven éven át szolgálta a hajdani Nehézipari M�szaki – 
ma Miskolci – Egyetemet, 2002. január 16-án elhunyt. 2003. 
május 24-én – sok száz volt diák és kolléga adományából – 
felavattuk mellszobrát – Varga Éva m�vét. Mindannyiunk 
örömére szolgált, hogy Jászberényben 2006-ban névadója 
lett az ott m�köd� – miskolci gépészmérnökök vezette – m�-
szaki és közgazdasági szakközépiskolának. 2009-ben a GTE 

Terplán Zénó Nagydíjat alapított, amelyet évente egyszer, 
emlékplakett formájában adnak át.

A TANSZÉK OKTATÓI, KUTATÓI ÉS 
NEM OKTATÓ MUNKATÁRSAI 

• Dr. Apró Ferenc a m�szaki tudomány kandidátusa, ny. 
egyetemi docens, óraadó,

• Bihari János egyetemi tanársegéd,
• Bihari Zoltán egyetemi adjunktus,
• Benyó Klára mérnöktanár,
• Czégé Levente egyetemi adjunktus,
• Cserépi Mariann doktorandusz,
• Dr. Döbröczöni Ádám egyetemi tanár,
• Dömötör Csaba egyetemi adjunktus,
• Drágár Zsuzsa egyetemi tanársegéd,
• Jálics Károly ny. f�iskolai docens, óraadó,
• Dr. Kamondi László PhD, egyetemi docens, Széchenyi  

István Ösztöndíjas, dékánhelyettes,
• Dr. Kováts Attila a m�szaki tudomány kandidátusa, ny. 

egyetemi docens, óraadó,
• Németh Géza egyetemi adjunktus,
• Némethné Nándori Zénáb egyetemi tanársegéd,
• Dr. Péter József a m�szaki tudomány kandidátusa, PhD, 

egyetemi docens, Széchenyi István Ösztöndíjas,
• Dr. Siposs István a m�szaki tudomány kandidátusa, 

ny.egyetemi docens, óraadó,
• Sebestyén Csaba mérnöktanár,
• Sarka Ferenc egyetemi tanársegéd, tanszékvezet�-helyet-

tes,
• Dr. Szabó J. Ferenc a m�szaki tudomány kandidátusa, 

PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Ösztöndíjas,
• Dr. Szente József PhD, egyetemi docens,
• Sz�cs Renáta doktorandusz,
• Takács Ágnes egyetemi tanársegéd,
• Tóbis Zsolt tanszéki mérnök,
valamennyien okleveles gépészmérnökök. 
• A tanszék nem oktató munkatársai Gere Aranka igazgatási 

ügyintéz�, Petróné Tóth Ildikó igazgatási ügyintéz�, Poty-
ka Attila m�szaki szolgáltató, Reskó Jánosné hivatalsegéd.

OKTATÁS

A Gép- és Terméktervezési Tanszék a Gépészmérnöki és 
Informatikai Karon a kifutó hagyományos képzésben az el-
s�t�l az ötödik évfolyamig, a BSc képzésben 7, az MSc kép-
zésben 4 szemeszterben oktat. A képzések alapozását segít� 
tantárgyak magyar angol és német nyelven: Általános gép-
tan, Géprajz, Gépelemek I-II., magyar nyelven Gépelemek 
III. Választható közismereti tantárgy a Technikatörténet és 
a Formatervezés. Tanszékünk a hagyományos képzésben 
az Általános géptervez� és a Termékmérnök szakirányo-
kat, jelenleg a BSC Géptervez� szakirányt és a 2008-ban 
indult Ipari termék- és formatervez� mérnök alapszakot, és 
az MSC Általános Géptervez� szakirányt gondozza. A két-
lépcs�s képzésben a Gépészmérnöki, a M�szaki menedzser, 
az Energetikai mérnök és a Mechatronikai mérnök alapsza-
kon, a Gépészmérnöki mesterszakon vannak tantárgyaink, 
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pl.: A gépészeti tervezés módszerei, Termékfejlesztés alapjai, 
Kenés és tömítés, M�szaki akusztika, Robotok mechanikus 
elemeinek tervezése, M�szaki megbízhatóság, Gépek fém-
szerkezetei, Géprendszerek dinamikája, Gépészeti rezgésdi-
agnosztika, Zajvédelem, Objektumsemleges tervezésmód-
szertan, Formatan, Ipari formatervezés, Készségfejleszt� 
technikák, Gépszerkezettan, tervezés. A Gép- és Termékter-
vezési Tanszék oktatói a tanszék alapítása óta több mint 700 
diplomaterv készítését irányították.
A géptervezés és a gépészmérnökhallgatók sokoldalúságát 
mutatja, hogy a General Electric „Aschner Lipót” Ösztön-
díját már több hallgatónk is elnyerte: Gyüker Mónika, Sza-
bados Veronika, Soltész Róbert Bertalan – vezet�jük Dr. 
Kamondi László egyetemi docens, Kakuk József – vezet�je 
Dr. Péter József egyetemi docens. Hallgatóink rendszeresen 
szerepelnek a Tudományos Diákkörök intézményi és orszá-
gos konferenciáin. A kreativitás és a megvalósítás szép pél-
dáját mutaták a R. Bosch Rexroth „Pneumobil” és a R. Bosch 
Power Tool  „Elektromobil” pályázatra nevezett hallgatóink 
által épített járm�vek versenyeredményei is. 2009-ben díj-
nyertes autókat  készítettek: Koncz Ádám (ME MFK gáz- és 
olajmérnök hallgató), Bodnár Zsolt, Kelemen László Attila, 
Faragó Tamás, Sz�cs László, (ME GÉK gépész hallgatók), 
Kiss Zsombor Tamás, Magyar Péter, Nagy Kristóf (ME GÉK 
villamosmérnök hallgatók). Segít�ik: Bihari János, Potyka 
Attila, Tóbis Zsolt.

KUTATÁS

A Tanszék kutatási témái: fogazatgeometria, bolygóm�vek 
méretezése, vizsgálata és kiválasztása, csigahajtások geo-
metriai és tribológiai problémái, hullámhajtóm� tervezése, 
elemeik méretezése, siklócsapágyak, siklófelület-párok ke-
néselmélete, kenéstechnika, tribológia, tervezéselmélet, ter-
vezésmódszertan, gépek tervezése és a legáltalánosabb érte-
lemben vett termékfejlesztés, gépészeti rezgésdiagnosztika, 
m�szaki akusztika, környezetvédelem, karbantartás, gép-
ágyazások tervezése, géprendszerek indítási, fékezési jelen-
ségeinek vizsgálata, gépelemek, szerkezetek, szerelési egy-
ségek végeselemes analízise. Gépszerkezettani- és Akuszti-
kai Laboratóriumunkban számos hajtóm�vet és egyedi gépet 
készítettünk és vizsgáltunk. Jól m�köd� kooperáció alakult 
ki az Electrolux Porszívó-, Fagyasztóláda és H�t�szekrény 
Gyárával, a R. BOSCH Elektronikai Kft.-vel (Hatvan), a 
R. BOSCH Power Tool Kft.-vel (Miskolc), Zala Volán Zrt-
vel, a ZF Hungária Kft.-vel és a Debreceni Egyetem Orto-
pédiai Klinikájával (csíp�protézis fejlesztése), a Phoenix 
Mecanoval, a Trigon Kft.-vel (NKTH támogatással mecha-
nikus sebességváltót m�ködtet� félautomatikus rendszer ki-
fejlesztése), a FIREPLACE Kft.-vel, a DIGITERM Kft-vel 
(Gyöngyös). IBM Vác.
 

PHD KÉPZÉS

A PhD képzésben mind a géptervezés, mind a termékterve-
zés területén hirdettünk meg témákat: hermetikus hajlékony 
elemes hajtóm�, nagy áttétel� mechanikus hajtások, zaj- és 
rezgéshatások kockázat-elemzése, fogaskerék-bolygóm�vek 
terhelés eloszlása, gépelemek tribológiai szemlélet� tervezé-
se, kézi szerszámgépek fejlesztési elvei, m�szaki termékek 
terméksemleges elv� fejlesztése. Takács Ágnes megvédte, 
Czégé Levente beadta PhD értekezését.

TANKÖNYVEK, JEGYZETEK

Könyvek az elmúlt évekb�l: 
• Dr. Drobni József, Korszer� csigahajtások, Tenzor Kft. 

Miskolc, 2001,  p. 281., 
• Dr. Döbröczöni Ádám: Gépszerkezettan I.  Miskolci Egye-

temi Kiadó, 1999,  p.260.
• Szerk.: Dr. Dömötör Ferenc (Dr. Kováts, A., Dr. Jálics K., 

Dr. Szabó, J. Ferenc, Tóbis, Zs., ): Rezgésdiagnosztika. I. 
kötet.  Dunaújváros, 2008. p: 423.

• Dr. Péter József: Gépszerkesztés alapjai. Miskolci Egyete-
mi Kiadó, 2008, p: 1/402.

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Tudományos kapcsolatot ápolunk az Otto von Guericke Egye-
tem Magdeburg, a Leobeni Egyetem, a Nagybányai Egye-
tem, az Odesszai Egyetem, az RWTH Aachen, a Nagaoka, 
Okayama és Yamaguchi Egyetem, a Cagliari Egyetem, a 
Ljubljanai és Maribori Egyetem kutatóival és oktatóival. 
Az elmúlt öt év jelent�sebb tudományos együttm�ködései: 
a Szlovén-Magyar TéT együttm�ködés keretében “A fogfe-
lületeken kialakuló pitting jelensége fogaskerekeknél” és a 
“Gépelemek élettartamának számítógépes vizsgálata”. 2006-
2009-ben Dr. Döbröczöni Ádám az International Federation 
for the Theory of Machines and Mechanisms, Gearing and 
Transmissions Technical Committee elnöke. SIMVIA2 EU 
projekt (tanszéki vezet�je Dr. Szabó J. Ferenc egyetemi do-
cens), koordinátor az osztrák ACC (Acoustic Kompetenz 
Zentrum, Graz, Ausztria), partnerek: Katolikus Egyetem, 
Leuven, LMS akusztikai, dinamikai méréstechnikai cég, 
Leuven, a Ljubljanai Egyetem, Prágai M�szaki Egyetem. 

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK 

A Gép- és Terméktervezési Tanszék 1973-tól gazdája a kez-
detben Vezet� konstrukt�rök tanácskozásának, 1977-t�l a 
Géptervez�k Országos Szemináriumának, 1995-t�l pedig a 
Géptervez�k és Termékfejleszt�k Országos Szemináriumá-
nak A XXV. szemináriumot 2009-ben rendeztük. 

SZAKMAI EL�ADÁSOK, KONFERENCIÁK 

A tanszék oktatói számos hazai és külföldi konferencián sze-
repeltek, Dr. Kováts Attila, Dr. Péter József, Dr. Siposs István, 
Dr. Szabó J. Ferenc, Dr. Kamondi László, Dr. Döbröczöni 
Ádám, Takács Ágnes, Sarka Ferenc, Czégé Levente, több 
konferencián voltak  szekció elnökök, töltöttek be szervez�, 
tudományos és bíráló bizottságban különböz� szerepeket Ja-
pánban, Németországban, Olaszországban, Csehországban 
és  a környez� országokban.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel., Fax: 46/327-643
e-mail: gkget@uni-miskolc.hu
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GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�

Prof. Dr. habil Dr. h.c. 
KUNDRÁK JÁNOS
okleveles gépészmérnök, 
egyetemi tanár, a m�szaki 
tudomány doktora

A Miskolci Egyetemen a Gépgyártástechnológiai Tan-
szék a gépipari alkatrészgyártás, szerelés és min�ségirá-
nyítás szaktanszéke.

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A Miskolci Egyetem Gépgyártástechnológiai Tanszéke 
1952-ben kezdte meg m�ködését Kordoss József okle-
veles gépészmérnök vezetésével. A Tanszék 1963-ra 
korszer� felszereléssel az akkori Egyetem legnagyobb 
tanszékévé n�tte ki magát, és országos elismerést vívott 
ki. 1963-tól Bálint Lajos tanszékvezetésével m�ködött 
tovább 1968-ig. 1963-ban készült el az egyetem C/2 
m�helycsarnoka, benne a Tanszék géplaboratóriuma. 
Mellette gyakorlóm�hely, majd 1964-ben hallgatói mé-
r�laboratórium létesült. 1969-ben elkészült a � nommé-
r�szoba majd 1972-ben a fogazatmér� labor. Ezeken 
kívül Anyag-, Tartósságvizsgáló- és Elektromos-labor 
m�ködött.
Az 1980-as évek második felében új laborterületek ki-
alakításával, modern berendezések (a SIGMA robotos 
esztergacella, az MKC-500 megmunkálóközpont, a 
DEA három-koordinátás mér�gép, a CNC ultraprecíziós 
eszterga) üzembe helyezésével és a � nommechanikai és 
a robotos szerel� laboratóriumok telepítésével folytatód-
tak a laborfejlesztések.
A kari gyártástervez�i CAD-CAM laboratórium 1994-
ben, a Rapid Prototyping labor 2003-ban, az új laborrész 
és galéria 2004-ben került kialakításra (C/2 épület, IV. 
hajó). Ezt követ�en a III-as m�helycsarnok és a fejépü-
letben lév� laborok részbeni felújítása történt meg.
Az alapítókat követ� tanszékvezet�k:
��1968–1983, Dr. Gribovszki László, egyetemi tanár,
��1983–1991, Dr. Fridrik László, egyetemi docens,
��1991–1992, Dr. Molnár József, egyetemi docens,
��1992–2007, Dr. Dudás Illés, egyetemi tanár,
��2007– Dr. Kundrák János, egyetemi tanár.
A tanszék tudományos-kutatási tevékenysége széles te-
rületet ölel fel, ipari alkalmazásra érett eredmények szü-
lettek. Ilyenek a simító-hengerl� gépek és szerszám-csa-
lád; a laprugók élettartam növelését szolgáló szerszámok 

és gépek; sokszögkötések megmunkálása és gépeinek 
kialakítása; a szuperkemény szerszámok alkalmazása és 
ehhez a technológiai információs rendszer kialakítása, e 
szerszámok gyártástechnológiájának kidolgozása; a ki-
nematikai felületpárok és az azokat el�állító szerszámok 
gyártásgeometriájának tervezése, vizsgálata valamint 
CNC köször�korong-lefejt�készülék tervezése; új eljárás 
és módszer kidolgozása nagykeménység� anyagok haté-
kony köszörülésére; számítógéppel vezérelt robotizált 
szerel�cella fejlesztése alakfelismer� és képfeldolgozó 
rendszerrel; szuperkemény dolgozórész�, meghatáro-
zott élgeometriájú forgácsolószerszám rendszer kidolgo-
zása; környezetbarát megmunkálások.
Ma a Tanszék a gépgyártástechnológia, a gyártásauto-
matizálás és a min�ségirányítás oktatásának-kutatásá-
nak elismert helyszíne. Nemzetközi szint� tudományos 
m�hely jött létre az alábbi területeken:
��Határozott és határozatlan él� szuperkemény szer-

számmal végzett precíziós és ultraprecíziós forgácsoló 
megmunkálások.

��Kinematikai felületek és megmunkáló szerszámainak 
el�állítása, gyártórendszerben való gyártása.

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

��Prof. Dr. Dr. h.c. DUDÁS ILLÉS okl. gm., egyetemi  
tanár, a m�szaki tudomány doktora

��Dr. SZABÓ OTTÓ okl. gm., okl. szerszámgépek au-
tomatizálási mérnök, e. docens, a m�szaki tudomány 
kandidátusa,

��TOLVAJ BÉLÁNÉ Dr. okl. gm., e. docens, PhD
��Dr. VARGA GYULA okl. gm., e. docens, PhD, kuta-

tási  felel�s
��Dr. SZABÓ SÁNDOR okl. gm., okl. szerszámszer-

keszt�- és gyártó szakmérnök, f�iskolai docens, dr. 
techn.

��Dr. MAROS ZSOLT okl. gm., e. adjunktus, dr. univ., 
oktatási felel�s, tanszékvezet� helyettes

��FELH� CSABA okl. mérnök-informatikus, e. tanár-
segéd

��MONOSTORINÉ HÖRCSIK RENÁTA okl. gm., e. 
tanársegéd

��Dr. VEREZUB OLGA okl. gm., PhD, e. tanársegéd, 
nemzetközi kapcsolatok felel�s

��Dr. BÁNYAI KÁROLY okl. gm., tsz. mérnök, dr. 
techn.

��Dr. DESZPOTH ISTVÁN, okl. gm., mérnöktanár, dr. 
techn.

��KORPÁS KÁLMÁN okl. ü.m., tsz. mérnök, üzemel-
tetés felel�s és a gépm�hely vezet�je

��MÁNDY ZOLTÁN okl.gm., mérnöktanár
��RÁCZKÖVI LÁSZLÓ okl.gm., mérnöktanár
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OKTATÁS

A Gépgyártástechnológiai Tanszék els�sorban a gépész-
mérnök, a m�szaki menedzser, az informatikus és a vil-
lamosmérnök hallgatók képzésében vesz részt szakmai 
alapozó és min�ségirányítással kapcsolatos tárgyak ok-
tatásával valamint különböz� szakirányok ill. szakisme-
reti blokkok indításával nappali és levelez� tagozaton. 
Az új kétszint� képzés alapképzésében (BSc) a gépész-
mérnök hallgatók oktatásában tanszékünk a
�� „Gépgyártástechnológiai”; valamint a
�� „Min�ségbiztosítási”
szakirány gazdája, a m�szaki menedzser szakon pedig 
társtanszékekkel a „Technológiai” blokk oktatásában 
vesz részt. Ezen túl néhány alapozó és min�ség-irányí-
tással kapcsolatos tárgy keretében részt veszünk további 
alapszakok oktatásában is. A gépészmérnöki mesterkép-
zésben (MSc) a
�� „Gépgyártástechnológia és gyártási rendszerek”, a
�� „Min�ségbiztosítási”, valamint a
�� „Szereléstechnológiai”
szakirányokat gondozza a tanszék. A tanszékhez tartozó 
szakirányokon évente mintegy 60-90 nappali és levele-
z� hallgató védi meg diplomatervét ill. szakdolgozatát. 
Tematikáját tekintve a tanszék oktatott tantárgyai els�-
sorban a „Forgácsoláselmélet”, a „Megmunkálások” az 
„Alkatrészgyártás”, a „Szereléstechnológia”, a „Min�-
ségbiztosítás”, a „Gyártóeszköztervezés és –gyártás” és 
a „Gyártási folyamatok – gyártási rendszerek” szakmai 
ismereteivel foglalkoznak.

A TANSZÉK KUTATÁSI TERÜLETEI

A Tanszék szakmai–kutatási tevékenységét szakcso-
portokban végzi, melyeknek kutatási területei:

Gyártórendszerek és gyártási folyamatok (Vezet�je: Dr. 
Dudás Illés)
Gyártási folyamatok, azon belül technológiai folya-
matok rendszerelméleti vizsgálata. A gyártási, illetve 
technológiai folyamatok tervezési módszereinek kor-
szer�sítése. Technológiai tervez� és CNC programozó 
szoftverek (CAD/CAM/CAPP modulok és rendszerek) 
alkalmazhatósága.

Megmunkálás eljárások (Vezet�je: Dr. Szabó Ottó)
Befejez� precíziós és ultraprecíziós megmunkálások. 
Abrazív � nom-megmunkálások kutatása és a legújabb 
eredmények ipari bevezetése. Elektro� zikai megmunká-
lási eljárások kutatása. Felületmin�ség javító képlékeny 
megmunkálások. Bonyolult felületek (csiga-, fogazat-, 
poligon kötés stb.) megmunkálásának technológiai fej-
lesztése. Különleges anyagok megmunkálása. Minimál 
kenéssel ill. szárazon végzett megmunkálások. Rapid 
Prototyping eljárások és vízsugaras vágás alkalmazásá-
val összefügg� kutatások.

Min�ségirányítás (Vezet�je: Dr. Tolvaj Béláné)
Megmunkált alkatrészek és szerszámok makro- és 
mikrogeometriai jellemz�inek, valamint szerelt szer-
kezeti egységek kinematikai pontosságának vizsgálata. 
Bonyolult geometriájú felületek mérési lehet�ségeinek 
kutatása. Korszer� méréstechnikai eszközök telepítése, 
rendszerbe építése. Megmunkálási eljárások és rendsze-
rek pontosságának elemzése.
Gyártó- és ellen�rz� eszközök, valamint gyártási folya-
matok elvárt min�ség létrehozására való alkalmasságá-
nak vizsgálata. Min�ségbiztosítási és szabályozási mód-
szerek kutatása, statisztikai folyamatszabályozási (SPC) 
min�ségirányítási renszerek fejlesztése.



GÉP, LXI. évfolyam, 2010. 5-6. SZÁM 57

ZF-Járm�gyártás (Vezet�je: Dr. Kundrák János)
A ZF Hungaria (Eger) és a Tanszék közötti együttm�kö-
dés az oktatás, továbbképzés és üzemi gyakorlatok szer-
vezése mellett K+F tevékenységre is kiterjed. Ennek te-
rületei: járm�-hajtástechnológia, a sebességváltóm�vek 
alkatrészeinek gyártása, korszer� megmunkálási eljárá-
sainak kutatása, hajtóm�vek szerelése.

A kutatás-fejlesztés eszközhátterét a tanszéki laborató-
riumok biztosítják. Géplaboratórium: 650 m2 területen, 
35 db telepített szerszámgéppel.

PHD KÉPZÉS

A tanszék a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori 
Iskola „Gépészeti anyagtudomány, gyártási rendszerek 
és folyamatok” tématerülethez tartozó oktatási-kutatási 
programban vesz részt, els�sorban a „Gyártási rendsze-
rek és folyamatok” valamint a „Szerelési rendszerek” 
témacsoportban.

Jelenlegi PhD hallgatóink:
��BODNÁR KRISZTINA (Vízsugaras vágási modellek 

paramétereinek változása az anyagmin�ség függvé-
nyében. Tud. vez.: Prof. Dr. Kundrák János)

��BODZÁS SÁNDOR (Csiga-, csigakerék-, és szerszám 
felületek kapcsolódásának elemzése a lefejt�maró és 
csigakerék, ill. tányérkerék vonatkozásában. Tud. vez.: 
Prof. Dr. Dudás Illés)

��FELH� CSABA (Az elméleti érdesség meghatározá-
sa határozott élgeometriával megmunkált felületekre. 
Tud vez.: Prof. Dr. Kundrák János)

��MONOSTORINÉ HÖRCSIK RENÁTA (Bonyolult 
alakos felületek min�ségbiztosítási és szabályozási 
modelljeinek kutatása, 3D-s méréstechnika. Tud. vez.: 
Prof. Dr. Dudás Illés)

��KOVÁCS ATTILA (A környezetkímél� fémforgácso-
lási eljárások modellezése, vizsgálata. Tud. vez.: Dr. 
Varga Gyula)

��SZABÓ GERGELY (Határozott él� szuperkemény 
szerszámokkal végzett befejez� megmunkálások ter-
vezése. Tud. vez.: Prof. Dr. Kundrák János)

AZ ELMÚLT ÉVEK NÉHÁNY SZAKCIKKE

��Dudás, I.: Tendencies in the development of production 
engineering, Academic Journal of Manufacturing 
Engineering (Romania), 2008. Vol. 6, Issue: 4. pp.:36-
44.

��Kundrak, J., Gyani, K., Bana, V.: Roughness of 
Ground and Hard-Turned Surfaces on the Basis of 
3D Parameters, International Journal of Advanced 
Manufacturing Technology, Vol.: 38, Issue: 1-2, 
pp.:110-119, 2008

��Kundrak, J., Karpuschewski, B., Gyani, K., Bana, 
V.: Accuracy of Hard Turning, Journal of Materials 
Processing Technology, Volume: 202, Issue: 1-3, 

pp.:328-338, 2008
��Varga, Gy., Dudas, I.: 3D Topography for Drilled 

Surfaces, Key Engineering Materials, Vols. 381-382, 
2008, pp.:225-228, © Trans. Tech. Publications

��Verezub O., Kálazi Z., et al.: In-situ Synthesis 
of a Carbide Reinforced Steel Matrix Surface 
Nanocomposite by Laser Melt Injection Technology 
and Subsequent Heat Treatment, Surface & Coatings 
Technology, Vol. 203, 2009, pp.:3049–3057

Az elmúlt öt évben a Tanszék munkatársainak tollából 
közel 200 darab szakcikk és el�adásanyag jelent meg.

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK

Minden évben jelent�s külföldi részvétel mellett szer-
vezzük a microCAD Nemzetközi Számítástechnikai 
Konferencia szekcióját. 2004. szeptember 9-11. és 2007. 
szeptember 6-8. között került megrendezésre a 11. ill. a 
12. Nemzetközi Szerszámkonferencia.

RÉSZVÉTEL SZAKMAI KONFERENCIÁKON

A Tanszék munkatársai évente mintegy 20 szakmai 
konferencián több mint 25 el�adással vesznek részt. A 
Tanszék munkatársai közül többen tagjai a nemzetközi 
szakmai konferenciák tudományos bizottságainak.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel.: 46/565-160 • Fax.: 46/364-941,
e-mail: gepgyartas@uni-miskolc.hu
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MECHANIKAI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�

Dr. habil. Bertóti Edgár
okleveles gépészmérnök
az MTA doktora
egyetemi tanár

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

Az 1949-ben alapított Nehézipari M�szaki Egyetem egyik 
els� tanszéke a Mechanikai Tanszék volt. A Tanszék rövid 
ideig a mai Földes Ferenc Gimnázium épületében m�kö-
dött, majd az Egyetemváros els� épületeinek átadása után 
az E/3 kollégium I. emeletére költözött. Jelenlegi, végleges 
helyét az A/4 épület IV. emeletén a Tanszék 1965 nyarán 
foglalta el.
A Mechanikai Tanszék megszervez�je, iskolát teremt� 
oktatója, 1949-t�l 1971-ig a vezet�je Dr. Sályi István volt. 
Munkásságának hatása tanítványain keresztül az ország 
szinte valamennyi mechanikai tanszékén érezhet�. 1949-71 
között a Mechanikai Tanszéken összesen 68 oktató és ku-
tató, 14 óraadó és demonstrátor, valamint 2 aspiráns dolgo-
zott. A Tanszék akkori munkatársai közül tizenegy f� lett 
egyetemi tanár.
A Tanszék oktatási és kutatási tevékenységének  szem-
pontjából meghatározó jelent�ség� volt az Alkalmazott 
Mechanikai Ágazat 1966/67-es tanévben történ� beindí-
tása, amellyel kezdetét vette a magasabb szint� mechani-
kai ismeretekkel is rendelkez� okleveles gépészmérnökök 
kibocsátása. 1969-ben a Magyar Tudományos Akadémia, 
elismerve a Mechanikai Tanszéken folyó tudományos tevé-
kenységet, Tanszéki Akadémiai Kutatócsoportot létesített.
1971. július 1-t�l 1993. június 30-ig Dr. Kozák Imre volt 
a Tanszék vezet�je. Irányítása alatt jelent�sen er�södött a 
Tanszék publikációs tevékenysége. Megszülettek az alapis-
mereti tantárgyak oktatását segít� korszer� jegyzetek, va-
lamint az Alkalmazott Mechanikai Ágazat tantárgyi segéd-
letei. A mechanikai kutatások és alkalmazások területén a 
Tanszék nemzetközi súlyúvá vált a régióban. Egyidej�leg 
jelent�sen növekedett a Tanszék tudományosan min�sített 
oktatóinak-kutatóinak a száma. Erre az id�szakra tehet� az 
ipari kapcsolatok megteremtése is.
1993. július 1-t�l 2003. június 30-ig Dr. Páczelt István volt 
a Mechanikai Tanszék vezet�je. Erre az id�szakra esik az 
oktatási rendszer átdolgozása, korszer�sítése, a Gépek és 
szerkezetek mechanikája (a volt Alkalmazott Mechanikai 
Ágazat) szakirány tananyagának átdolgozása. Jelent�s el�-
relépés történt a nemzetközi kapcsolatok er�sítése terüle-
tén. A Tanszék oktatói, kutatói rendszeresen vettek részt 
külföldi egyetemeken folyó oktató-, illetve kutatómunká-
ban. A külföldi együttm�ködés eredményeképpen tovább 
er�södött a Tanszék publikációs tevékenysége. A min�sí-

tett oktatók száma is tovább növekedett. Kiemelést érde-
mel, hogy a Tanszék oktatói közül Dr. Kozák Imre és Dr. 
Páczelt István az MTA rendes tagjai.
2003. július 1-t�l 2007. június 30-ig Dr. Szeidl György volt 
a Mechanikai Tanszék vezet�je. Erre az id�szakra esik a 
fels�oktatásunk – Bologna-folyamat néven ismert – két-
szint� képzésre való átállása és a Tanszék által oktatott tan-
tárgyak BSc szint� képzésbe történ� integrálása.

A TANSZÉK OKTATÓI, KUTATÓI ÉS
MUNKATÁRSAI

��Dr. Baksa Attila, okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi ad-
junktus

��Dr. habil. Ecsedi István, okl. gépészmérnök, a m�szaki 
tudomány kandidátusa, egyetemi tanár

��Dr. Herpai Béla, okl. gépészmérnök, dr. univ., egyetemi 
adjunktus

��Horváthné Dr. habil. Varga Ágnes, okl. gépészmérnök, a 
m�szaki tudomány kandidátusa, egyetemi tanár

��Dr. Kerekes István, okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi 
docens

��Kocsán Lajos György okl. gépészmérnök, egyetemi ta-
nársegéd

��Kovács Pál Zoltán, okl. gépészmérnök, egyetemi tanár-
segéd

��Dr. Kozák Imre, okl. gépészmérnök, akadémikus, pro-
fesszor emeritus

��Dr. Nándori Frigyes, okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi 
docens

��Dr. Páczelt István, okl. gépészmérnök, akadémikus, pro-
fesszor emeritus

��Dr. habil. Szeidl György, okl. gépészmérnök, az MTA 
doktora, egyetemi tanár

��Dr. Szirbik Sándor, okl. gépészmérnök, PhD, egyetemi 
adjunktus

�� Tóth Balázs, okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd
��Burmeister Dániel, okl. gépészmérnök, doktorandusz
�� Szívós Gerg�, okl. gépészmérnök, doktorandusz
��Ágos Istvánné, igazgatási ügyintéz�
��Dankó Istvánné, m�szaki szolgáltató.

OKTATÁS

A Tanszék a Miskolci Egyetem mindhárom m�szaki karán 
oktat. A M�szaki Anyagtudományi Karon és a M�szaki 
Földtudományi Karon folyó BSc szint� képzés keretében 
a Mechanika, illetve a M�szaki Mechanika cím� tárgyat, 
a Gépészmérnöki és Informatikai Karon folyó BSc szint� 
képzés keretében a Statika, a Szilárdságtan, a Dinamika és 
a Végeselem-módszer alapjai cím� tárgyakat oktatja.
A Mechanikai Tanszék a gépészmérnöki alap képzésen 
belül a Mérnöki modellezés szakirányt gondozza. A szak-
irány tantárgyainak összeállításánál az volt a f� szempont, 
hogy a gépészmérnöki munka egyes területeivel kapcsola-
tos szakismeretek kiegyensúlyozottan jelenjenek meg, utat 
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nyitva ezzel a színvonalas MSc szint� tanulmányok felé. A 
szakirány keretei között kötelez� jelleg� a Rugalmasságtan, 
a Végeselem-módszer, valamint a Gépek dinamikája és a 
Mechanizmusok és robotok kinematikája cím� tantárgy, 
választható jelleg� a Képlékenységtan, a Variációs elvek a 
mechanikában és a Szilárdságtan II. cím� tantárgy.
A gépészmérnöki MSc szint� képzés keretében a Mecha-
nikai Tanszék a felel�se az Alkalmazott Mechanika és a 
Mechanikai Technológiai Tanszékkel közös Mechanika-
Fémalakítás szakirányoknak. Az Alkalmazott Mechanika 
szakirány a korábbi egyetemi képzés Gépek és Szerkezetek 
Mechanikája szakiránynak felel meg. Érdemes megemlí-
teni, hogy az utóbbi szakirány végzett hallgatói közül ma 
7 f� egyetemi tanárként, legalább 20 f� pedig egyetemi 
docensként dolgozik az ország különböz� fels�oktatási in-
tézményeiben. A Mechanikai Tanszék a M�szaki Informa-
tikai MSc szint� képzésben egy, a végeselem-módszerrel 
kapcsolatos választható tantárgycsoport gazdája. A Me-
chanikai Tanszék emellett részt vesz a levelez� hallgatók 
képzésében is.

PHD SZINT� KÉPZÉS

A 2009/2010-es tanévben két témában folyt PhD szint� ku-
tatás és képzés a Mechanikai Tanszéken:
1.  Lemez és héjfeladatok alakváltozási és stabilitási felada-

tainak numerikus modellezése. Témavezet� Dr. Szeidl 
György, az els�éves PhD hallgató Burmeister Dániel.

2.  A konvergencia növelése rugalmas-képlékeny feladatok 
végeselem-módszerrel történ� megoldásánál. Témaveze-
t� Horváthné Dr. Varga Ágnes, a másodéves   PhD hall-
gató Szívós Gerg�.

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

A Mechanikai Tanszéken folyó kutatómunka alapvet�en az 
alábbi f�bb témák köré csoportosítható:
1.  Alap- és alkalmazott kutatások a kontinuummecha nika 

tudományterületén: alakváltozások nemlineáris elméle-
te, rudak, lemezek és héjak modellezési kérdései, vari-
ációs elvek és módszerek, numerikus megoldások elvi 
alapjainak és módszereinek továbbfejlesztése.

2.  A végeselem-módszer és a peremelem-módszer alkalma-
zása a kontinuummechanikai feladatok megoldásában: 
hp-verziós végeselem-modellek, érintkezési feladatok, 
nagy alakváltozások, kapcsolt feladatok, kompozitok, 
elasztomerek, piezoelektromos rendszerek, poro-
mechanikai feladatok.

3.  Rugalmas tagokat is tartalmazó ipari robotok és mecha-
nizmusok vizsgálata; dinamikai rendszerek mozgás-sta-
bilitásának vizsgálata.

4.  A mechanika egyes kísérleti módszerei.
Az elmúlt öt évben a Tanszék számos OTKA kutatási pá-
lyázatot nyert el. Nemzetközi együttm�ködések keretében 
a Tanszék kapcsolatban áll, többek között, a Massachusetts 
Institute of Technology (Prof. Klaus-Jürgen Bathe, USA), 
a Washington University in St. Louis (Prof. Szabó Barna, 
USA), a McGill University (Prof. Kövecses József, Kana-
da) és az Otto von Guericke Universität Magdeburg (Prof. 
Ulrich Gabbert, Németország) társintézeteivel.

IPARI KAPCSOLATOK

A Mechanikai Tanszék több évre szóló megbízási szerz�-
dés keretében folytat K+F tevékenységet a MOL Nyrt. ré-
szére a nem hagyományos tárolók geomechanikai viselke-
désének végeselemes szimulációja tématerületen.

SZAKKÖNYVEK, TANKÖNYVEK,
FOLYÓIRATOK

A Mechanikai Tanszék munkatársai által írt könyvek, jegy-
zetek az utóbbi tíz évben:
�� Páczelt I.: A végeselem-módszer a mérnöki gyakorlat-

ban, I. kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1999.
�� Szeidl Gy., Szirbik S.: Boundary contour method for 

plane problems in a dual formulation with quadratic 
shape functions, a 14. fejezet a Developments in the 
Boundary Element Method cím� könyvben, Springer-
Verlag, 2002.

��Király B.: Dinamika (Kinematika, Kinetika, Rezgéstan), 
Miskolci Egyetemi Kiadó, 2006.

�� Jezsó K., Király B., Mörk J.: Dinamikai példatár (Kine-
matika, Kinetika, Rezgéstan), Miskolci Egyetemi Kiadó, 
2008.

Az elmúlt tíz évben számos angol és magyar nyelv� szak-
cikk jelent meg a Tanszék munkatársaitól referált külföldi 
és hazai folyóiratokban, illetve konferencia-kiadványok-
ban.

A TANSZÉK ÁLTAL SZERVEZETT 
TUDOMÁ NYOS RENDEZVÉNYEK AZ ELMÚLT 

ÖT ÉVBEN

��Finite Element Method in Mathematics and Engineering, 
2005. június 5. (MAB Székház, Miskolc);

��X. Magyar Mechanikai Konferencia, 2007. augusztus 27-
29, Miskolc, 125 f� résztvev�.

SZAKMAI EL�ADÁSOK, KONFERENCIÁKON 
BETÖLTÖTT TISZTSÉGEK 

AZ ELMÚLT ÖT ÉVBEN

A Tanszék munkatársai az elmúlt öt évben nagy számban 
szerepeltek hazai és külföldi konferenciákon, mint szak-
mai el�adók. Nemzetközi konferenciákon szekcióelnö-
ki teend�ket látott el külföldön is, és itthon is Dr. Bertóti 
Edgár, Horváthné Dr. Varga Ágnes, Dr. Páczelt István és 
Dr. Szeidl György. A 6th European Conference on Solid 
Mechanics (2006. augusztus 28 – szeptember 1, Budapest) 
lokális szervez� bizottságának munkájában Dr. Bertóti Ed-
gár, Dr. Páczelt István és Dr. Szeidl György vettek részt. A 
X. Magyar Mechanikai Konferencia Szervez� Bizottságá-
nak elnöke Dr. Szeidl György volt.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel.: (46) 565-162 • Fax.: (46) 565-163
e-mail: mechagos@uni-miskolc.hu

www.mech.uni-miskolc.hu
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MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�

Dr. habil Tisza Miklós 
okleveles gépészmérnök
a m�szaki tudomány doktora
egyetemi tanár

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A tanszék alapításának éve: 1950. Az eddigi tanszékve-
zet�k: Prof. Dr. h.c. Zorkóczy Béla 1950-1968, Prof. Dr. 
Romvári Pál 1968-1990, Prof. Dr. habil Tisza Miklós, 1991-
t�l (a tanszék jelenlegi vezet�je). 
1952-ben vált ki a tanszékb�l a Mechanikai Technológiai 
II. Tanszék, amelyb�l a kés�bbiekben a mai Gépgyártás-
technológiai, majd ebb�l a Szerszám gépek Tanszék jött 
létre. 
A tanszék szervezésében és irányításával 1961 -ben – ha-
zánkban els�ként – megkezd�dött a hegeszt�-szakmérnök 
képzés. Az egyetem folyamatos fejlesztésé nek eredménye-
ként 1965-ban került a tanszék jelenlegi helyére és alakítot-
ta ki a ma is m�köd� laboratóriumait, m�helyeit. 
A nappali tagozaton 1970-ben és 1980-ban végrehaj tott 
tanterv-reform keretében a tanszék elkészítette az ágazati, 
majd a modul rendszer� képzés új tanterveit, ez indokolttá 
tette a hegeszt� szakmérnöki szak tan tervének reformját is, 
amelynek átdolgozására 1980-ban és 1990-ben került sor. 

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI 

A tanszéki oktatási-kutatási tevékenység az anyagtu-
domány, anyagvizsgálat (metallográ� a, anyagszerkezet és 
anyagvizsgálat, szerkezetintegritás), valamint a mechani-
kai technológiák (hegesztés, h�kezelés, képlé kenyalakítás) 
szinte valamennyi fontos gépészeti, gépi pari vonatkozású 
területét lefedi. A tanszék személyi állománya szakcsoporti 
bontásban az alábbi:

Anyagvizsgáló Szakcsoport 
–  Cserjésné Sutyák Ágnes okl. gm., okl. mérnök-�zi kus, 

szakmérnök, tanszéki mérnök. 
–  Dr. Gál István okl. gm., okl. anyagvizsgáló szakmérnök, 

egyetemi adjunktus. 
–  Dr. habil Lukács János okl. gm., okl. hegeszt� szakmér-

nök, kandidátus, egyetemi tanár, szak csoportvezet�. 
–  Dr. Marosné dr. Berkes Mária okl. gm., okl. mér nök-

�zikus szakmérnök, PhD, egyetemi docens, 
–  Dr. Nagy Gyula okl. gm., kandidátus, egyetemi do cens. 
–  Dr. habil Tóth László okl. gm., a m�szaki tudomány 

doktora, egyetemi tanár, (rész foglal kozású).

Hegeszt� Szakcsoport
–  Dr. Balogh András okl. gm., okl. hegeszt� szakmérnök, 

PhD, egyetemi docens. 
–  Dr. Komócsin Mihály okl. gm., kandidátus, egyete mi do-

cens, szakcsoportvezet�. 
–  Dr. Székely Ferenc okl. gm., okl. hegeszt� szakmérnök, 

egyetemi adjunktus. 
–  Dr. Török Imre okl. gm., okl. hegeszt� szakmérnök, PhD, 

egyetemi docens.
H�kezel� Szakcsoport
–  Dr. Frigyik Gábor okl. gm., okl. hegeszt� szakmérnök, 

PhD, egyetemi docens, szakcsoportvezet�. 
–  Kocsisné dr. Baán Mária okl. kohóm., okl. h�kezel� szak-

mérnök, PhD, egyetemi docens. 
–  Reza Rowshan okl. gépészmérnök, mérnök-tanár. 
Képlékenyalakító Szakcsoport
–  Dr. Gál Gaszton okl. gm., okl. képlékenyalakító szakmér-

nök., egyetemi adjunktus, szakcsoportvezet�. 
–  Dr. Kiss Antal okleveles okl. gm., egyetemi adjunk tus. 
–  Kovács Péter, okl. gm., egyetemi tanársegéd. 
–  Lukács Zsolt okl. gm., mérnök-tanár. 
–  Prof. Dr. habil Tisza Miklós okl. gm., a m�szaki tu-

domány doktora, egyetemi tanár. 

OKTATÁS

A Mechanikai Technológiai Tanszék a gépész mérnök-
képzés egyik meghatározó tanszéke, nemcsak a képzésben 
betöltött oktatási szerepe, de a tanszék által m�velt tudo-
mányterületek széles spektruma és ipari-gyakorlati jelen-
t�sége alapján is.
A tanszék az új típusú kétciklusos (BSc, MSc) képzésben 
az Anyagtudomány korszer� ismereteivel alapozza meg 
valamennyi gépészmérnöki alapszak képzési ismereteit. Ez 
a képzés biztosítja azt a szilárd ismeretanyagot, amelyre a 
kari szakirányos képzési struktúrának megfelel�en ráépül-
nek azok a szakismereti blokkok, amelyek a különböz� 
gyártási megmunkálási eljárások tervezésének és megva-
lósításának nélkülözhetetlen alapjait képezik.
A Mechanikai Technológiai Tanszék a kar számos szak-
irányos moduljában tölt be szakvezet� tanszéki szerepet, 
nevezetesen Anyagtechnológiai, Karbantartás-üzemeltetés 
(BSc), Alkalmazott anyagtudományi, Anyagtechnológiai, 
Hegesztéstechnológiai, Anyag- és szerkezetdiagnosztikai 
(MSc) szakirányokon.
A tanszék oktatási feladatai a Gépészmérnöki és Informa-
tikai Karon folyó képzésen túl kiterjednek a Gazdaságtu-
dományi, a M�szaki Földtudományi és a M�szaki Anyag-
tudományi Karon folyó képzésre is.
Jelenleg az egyetemen folyó, érvényben lév� nappali és leve-
lez� oktatást magába foglaló képzés keretében az egyes fél-
években 60, illetve 80 tantárgy oktatását végzi tanszékünk. 
Összesen a graduális és posztgraduális (szakirányú tovább-
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képzési szakokon, doktori PhD) képzés új rendszerének ke-
retében a tanszék közel 150 tantárgy oktatásáért felel.

KUTATÁSI TÉMÁK 

A tanszék kutatási tevékenységének f� területeit az 
alkalma zott anyagtudomány, valamint az anyagtechnoló-
giák (mechanikai technoló giák) gy�jt�fogalom alá tartozó 
hegesztés, h�kezelés és képlékenyalakítás témaköreinek 
kutatása képezi. 
Az anyagtudományi területen végzett kutatás dönt�en a 
fémes és nem-fémes anyagok mechanikai anyagvizsgá-
latához, a szerkezetek megbízhatóságának megítéléséhez 
szorosan köt�d� mechanikai és diagnosztikai vizsgálatok-
hoz kapcsolódik, amelyet a bekövetkezett káresetek okai-
nak feltárása, elemzése egészít ki. 
A tanszék technológiai pro� ljából következ�en ugyanakkor 
kiemelt jelent�ség� ek azok az alkalmazott anyagtudomány 
területébe sorol ható kutatások is, amelyek a hegesztés, a 
h�kezelés és a képlékeny alakítás anyagtudományi hátterét 
képezik. 
A tanszék kutatási f�irányai az alábbi szakmai terüle teket 
ölelik fel: 
Alkalmazott anyagtudomány: Az anyaginformatika al-
kalmazása az anyagtudományban és az anyagtechno-
lógiákban; szerkezetintegritás; élettartam menedzselés; 
humán implantátumok vizsgálata. 
Hegesztés: Különféle anyagok, ötvözetek hegesz tett köté-
seiben végbemen� folyamatok; hegesztési h�folyamatok 
modellezése; hegeszt� hozaganyagok leolvadási folyama-
tának modellezése. 
H�kezelés: Igénybevétel szerinti szerkezetet ered ményez� 
technológiák kidolgozása; korszer� nitridáló, boridáló és 
cementáló technológiák; különleges köve telményeknek 
megfelel� komplex technológiák kidolgo zása. 
Képlékenyalakítás: Korszer� lemezanyagok képlé kenységi, 
alakíthatósági jellemz�inek elméleti és kísérle ti vizsgálata; 
számítógépes technológiai és szerszámtervezés, numerikus 
modellezés és szimuláció alkal mazása a képlékenyalakítás-
ban. 
Tanszékünk rendszeres résztvev�je nemzetközi kuta-
tási projekteknek, amelyek közül kiemelést érdemelnek 
az alábbiak: alakítási folyamatok � zikai modellezése és 
numerikus szimulációja (INCO-COPERNICUS); tranzit 
gáz- és olajvezetékek élettartam menedzselése (INCO-
COPERNICUS); anyagtulajdonságok inverz végeselemes 
meghatározása (OMFB Magyar-Szlovén TéT); inkre-
mentális lemezalakítás elméleti és kísérleti vizsgálata 
(EUREKA).
Hazai kutatási pályázatokon elnyertek közül kieme lést 
érdemelnek az alábbiak: numerikus modellezés és szimu-
láció az anyagtudományban és az anyagtechnoló giákban 
(OTKA); a repedés terjedés elméleti és kísérleti vizsgálata 
nagyszilárdságú acélban és hegesztett kötése iben egysze-
r� és összetett terhelési mód esetén (OTKA); Si3N4 alapú 
kerámiák tribológiai és törési viselkedésének vizsgálata és 
modellezése (OTKA); a kisciklusú fáradás, a nagyciklusú 
fáradás és a fáradásos repedésterjedés közötti kapcsolat 
(OTKA); Polimer mátrixú kompozittal er�sített  hibrid csö-
vek integritása (GVOP), Korszer� el�gyártási technológiák 

és szerszámok fejlesztése (GVOP). 
Tanszékünk széleskör� ipari-kutatási együttm�ködést 
folytat, évente átlagosan 35-40 szerz�dés keretében végez 
kutatásokat különböz� ipari vállalatok számára. A teljes-
ségre való törek vés nélkül az alábbi témákat emeljük ki: 
Szállítóvezetéki csövek hegesztéseinek, a csövek javításá-
nak kísérleti vizsgálata és értékelése (MOL Rt.); Pipeline 
Integrity Management System (PIMS) hazai bevezetésére 
irányu ló döntést el�készít� tanulmány kidolgozása (MOL 
Rt.); Lemezalapanyagok korszer� min�sítési eljárásainak 
kidolgozása (Dunaferr Zrt); Öntvehengerelt alumínium 
lemezb�l hátrafolyatással gyártott vékonyfalú üreges tes-
tek különböz� min�sé gi hibái okainak meghatározása 
(MAL Rt.), Különféle alkatrészek termokémiai kezelése 
(CaroFlex, Diósgy�ri Fogaskerék Gyártó Kft.), Autóipari 
lemezalkatrészek gyártásának technológiai tervezése nu-
merikus modellezés alkalmazásával (Videoton Precíziós 
Kft.), H�t�szekrény ajtópanelek gyártásának vizsgálata és 
végeselemes modellezése (Electrolux Lehel Kft.).

PHD KÉPZÉS 

A nappali és levelez� oktatás mellett a tanszék jelent�s 
oktatási tevékenységet folytat a posztgraduális képzésben 
is, amelynek területei: nappali és levelez� PhD képzés; 
Szakirányú Továbbképzés – Szakmérnöki képzés, mérnök-
továbbképzés. 
A Sályi István és Hatvany József professzorok nevé vel 
fémjelzett Doktori Iskolákban az Anyagtudomány alapjai, 
Alkalmazott anyagtudomány, Anyag informatika, valamint 
a különböz� Anyagtechnológiák (Hegesztés, H�kezelés és 
Képlékenyalakítás) téma körei nek oktatása, kutatása tarto-
zik a tanszék pro� l jába.
A jelenleg meghirdetett képzési témák száma: 8.

PUBLIKÁCIÓK, SZAKKÖNYVEK, 
TANKÖNYVEK

A tanszék munkatársai elért kutatási eredményeiket rend-
szeresen publikálják rangos nemzetközi és hazai folyóira-
tokban és konferencia kiadványokban: évente átlagosan 
mintegy 80-90 publikáció jelenik meg. A publi kációs tevé-
kenységen belül kiemelt területnek tekintjük a tanszékhez 
tartozó tantárgyak korszer� tankönyvekkel, jegyzetekkel 
való ellátását. Ennek jegyében az elmúlt id�szakban ké-
szült tankönyvek: Tisza M.: Metallográ� a, Tankönyv, ME 
Kiadó, 1998. p.394., Tisza M. (szerk.): Anyagvizsgálat, ME 
Kiadó, 2001. p.360., Tisza, M.: Physical Metallurgy, ASM, 
London, 2001. p. 394. Balogh A., Sárvári J., Schäffer J., 
Tisza M.: Mechanikai Technológia, ME Kiadó, 2003. p. 
360., Tisza M.: Anyagszerkezettan, ME Kiadó, 2003. p. 
178., Tisza M.: Anyagtudomány, ME Kiadó, 2008. p. 285.

ELÉRHET�SÉGEINK: 

Tel.: 46-565-164 • Fax: 46-561-504 
e-mail: metsztne@gold.uni-miskolc.hu 

http://www.met.uni-miskolc.hu
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ROBERT BOSCH MECHATRONIKAI TANSZÉK

TANSZÉKVEZET�

Dr. Szabó Tamás
okl. gépészmérnök,
Ph.D.,
egyetemi docens,

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A tanszék alapításának dátuma: 2005. június 1.
Az els� tanszékvezet�: Dr. Jakab Endre
A tanszék létrehozásának gondolata a Bosch konzor-
cium magas szint� vezet�inek a Miskolci Egyetemen 
történt látogatása során alakult ki. A Bosch cégcsoport 
és a Miskolci Egyetem közötti kapcsolatokat szerz�dé-
sek szabályozzák. Az együttm�ködés célja: a m�szaki 
és tudományos ismeretek alkalmazása és b�vítése a 
mechatronika kutatásának, oktatásának és széleskör� 
alkalmazásának területén, a gyakorlatorientált képzés 
biztosítása, és a gyárak mérnökök iránti igényeinek 
kielégítése. A projekt felügyeletét a Bosch cégcsoport 
által kijelölt személy, a kutatási-fejlesztési feladatok ko-
ordinálását szakmai kapcsolattartók látják el a régióbeli 
négy Bosch gyárban. A tanszék létrejöttében és támo-
gatásában fontos szerepet vállaltak a Duisburg-Essen 
Egyetem professzorai, akik vendégoktatóként is részt 
vesznek a projektben. A tanszék létrehozását és els� há-
rom éves tevékenységét nagyobbrészt az alábbi magyar-
országi Bosch gyárak
– Robert Bosch Elektronika Kft., Hatvan
–  Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó 

Kft., Miskolc
–  Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárm� 

Elektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Kft., 
Miskolc

–  Bosch Rexroth Pneumatika Gyártó és Kereskedelmi 
Kft., Eger,

kisebb részben a Német Alapítványi Szövetség fedezte. 
További támogatónk a Bosch Rexroth Kft., Budapest. A 
vállalatok a tanszék támogatását a szakképzési hozzájá-
rulásokon és az innovációs járulékokon keresztül oldot-
ták meg. A tanszék a munkájáról rendszeresen beszá-
molt a támogatók el�tt. 
A Miskolci Egyetem örömmel adott helyet a II. világhá-
ború óta az els�, vállalatok által � nanszírozott tanszék-
nek, amelynek m�ködtetését 2008. július 1.-vel a Mis-
kolci Egyetem vette át.
A tanszék létesítésének jelent�s hatása volt és van a ma-
gyarországi fels�oktatási intézményekre. 2005 óta több 
intézményben hoztak létre hasonló célú, ipar által támo-
gatott tanszéket és laboratóriumot.

A TANSZÉK MUNKATÁRSAI

Dr. Szabó Tamás egyetemi docens,
Dr. Jakab Endre egyetemi docens, 
Tatár Sándor villamosmérnök, tanszéki mérnök 
Nagy Lajos okl. gépészmérnök, tanársegéd,
Lénárt József gépészmérnök, okleveles m�szaki infor-
matikus, tanársegéd, levelez� Ph.D. hallgató
Antal Dániel Ph.D. hallgató
Székely Orsolya német nyelvtanár, igazgatási ügyintéz�

A TANSZÉK TEVÉKENYSÉGE

Oktatás
A tanszék egyik alapvet� feladata a kétlépcs�s mecha-
tronikai mérnökképzés megszervezéséb�l és oktatásá-
ból ráháruló feladatok ellátása. A mechatronikai mérnö-
ki alapképzési (BSc) szakra 2007-ben 27 f�-, 2008-ban 
32 f�-, 2009-ben 36 f� hallgatót vettünk fel. A 2010-ben 
az els�helyes jelentkez�k száma 40. A mechatronikai 
mérnöki mesterképzési (MSc) szakot 2011. februárjában 
indítjuk.
Több tanszék együttm�ködésével sikeresen zártuk a 
HEFOP-3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 sz. projektet, amely-
nek általános célja, hogy támogassa a Széchenyi István 
Egyetem - mint f�pályázó - és a Miskolci Egyetem vég-
zett hallgatóinak sikeres belépését a munkaer� piacra. 
A projekt beruházásokat, eszközbeszerzéseket, elektro-
nikus jegyzetek megírását támogatta. A két egyetemen 
elkészült jegyzetek elérhet�ek az alábbi címen: http://
www.gepesz.uni-miskolc.hu/hefop/. 

Laboratóriumok
A támogatások révén korszer� mechatronikai laboratóri-
umi rendszer jött létre. A laborok és a tanszék a f�épület-
ben kaptak helyet. A helyiségek kialakítását az egyetem 
jelent�s összeggel segítette. A Hidraulika-Pneumatika, 
PLC, Szenzortechnika, Hajtás- és Robottechnika, Mec-
hatronikai rendszer laboratóriumok eszközei elméleti 
oktatással együtt kerültek beüzemelésre, betanításra. A 
laboratóriumi berendezésekkel együtt kapott oktatási 
anyagok a szak hallgatói számára hozzáférhet�k. 
A laboratóriumok a graduális oktatásban résztvev� hall-
gatók gyakorlatorientált képzésének támogatása mellett, 
hétvégi továbbképz� tanfolyamok tartására, posztgra-
duális képzés támogatására és ipari igények szerinti 
tanfolyamokra adnak lehet�séget. A hallgatóknak, nem 
tanrendszer�en tartott, ingyenes hétvégi 20 órás tanfo-
lyamok rendkívül népszer�ek, azokon eddig mintegy 
350 f� vett sikeresen részt, és kapott oklevelet. Ezt a 
gyakorlatot továbbra is folytatni szeretnénk vállalati tá-
mogatással.
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KUTATÁS-FEJLESZTÉS (K+F)

A tanszék további fontos feladata, a K+F munkák végzé-
se a Bosch gyárak számára, amely a 2005. évi alapításá-
tól kezd�d�en, 3 éven át a tanszék m�ködését szolgálta. 
A K+F feladatok sikeres megoldásában a tanszék szoro-
san együttm�ködik a Kar más tanszékeinek munkatár-
saival. A munkák között több olyan is adódott, amelybe 
hallgatókat vontunk be. Az elmúlt 5 évben jelent�s szá-
mú projektet, részprojektet teljesítettünk, köztük olyat 
is, amelyek Ph.D. témák, találmányi bejelentés alapját 
képezi. A gyárak számára végzett kutatási tevékenység 
jöv�beli terveinkben is fontos helyet foglal el.

KAPCSOLATOK

A Bosch vállalatokkal való együttm�ködés igen sokol-
dalú. Csak felsorolásszer�en adjuk meg a BOSCH gyá-
rak és hallgatóink rendszeres és sikeres kapcsolatainak 
területeit:
• Üzemlátogatások, nyílt napok,
• Projektfeladatok, szakmai gyakorlatok,
• Gyakornoki programok,
• Kihívás program,
• BOSCH-Díj,
• Pneumobil, Elektromobil versenyek,
• Campus Tour,
• Kutatók éjszakája,
• El�adássorozatok,
• Állásbörze.
• 
Kiemeljük, hogy a miskolci gyáraktól szemeszteren-
ként két-három végz�s, kiváló hallgató részesül Bosch-
díjban. Igen sikeres a Kihívás Program, amelyben a hall-
gatók innovációs képességeiket mutathatják meg szak-
mai feladatok megoldásán keresztül. Ugyanez mondha-
tó el az évente megrendezett nemzetközi Pneumobil és 
Elektromobil versenyekr�l is. 
Oktatási együttm�ködésünk egyre szélesebb. Gyári 
kollégák fakultatív tárgyak, vendégel�adások keretében 
hozzák közel az ipari tapasztalatokat és feladatokat. A 
2010/2011. tanévt�l kezdve a Bosch gyárakkal közös, 
két féléves fakultatív tárgyunkat angol nyelven is meg-
hirdetjük. A régióbeli Bosch gyárak mindegyikében 
szívesen fogadják hallgatóinkat üzemlátogatásra, nyári 
szakmai gyakorlatra, továbbá hallgatóinkat gyakornok-
ként alkalmazzák. Ezeknek a szakmai kapcsolatoknak 
köszönhet�en a hallgatók a projektfeladatuk, szakdolgo-
zatuk, diplomamunkájuk témáját a gyáraktól kapják.
A Bosch gyárakban számos, a Miskolci Egyetemen fel-
s�fokú végzettséget szerzett kolléga, kiemelked� szám-
ban mérnök dolgozik. A termel� szférában és a kutató-
fejleszt� munkakörökben évr�l évre b�vülnek az elhe-
lyezkedési lehet�ségek.
A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai 
Kar oktatói szívesen vesznek részt a Bosch gyárak kuta-
tási-fejlesztési munkáiban. 

EREDMÉNYEK, FELADATOK

Az ipari K+F munkákon keresztül széleskör� kapcsola-
tokat építettünk ki a támogató gyárakkal, vállalatokkal.
Vendégprofesszori el�adássorozatokat szervezünk, 
amelyen végz�s és Ph.D. hallgatók, gyári szakemberek 
vehetnek részt. 
Biztosítottuk az értékes laboratóriumi eszközök meg-
felel� elhelyezését és oktatásban való egyre szélesebb 
kör� hasznosítását. A laboratóriumokban megszerzett 
ismereteket más intézmények, kollégák számára is hoz-
záférhet�vé tettük.
Figyelemmel követjük különösen a mechatronikai mér-
nöki szakon tanuló hallgatók el�menetelét, segítjük 
szakmai tudásuk elmélyítését. Részükre üzemlátogatá-
sokat szervezünk és a kötelez�n kívüli nyári szakmai 
gyakorlati helyr�l gondoskodunk.
Dr. Jakab Endre témavezetésével 2007-ben Dr. Vizi Gá-
bor szerzett Ph.D. fokozatot. A tanszék gondozásába 1 
f� nappali és 1 f� levelez� Ph.D hallgató tartozik. Tá-
mogattuk a � atal kollégák konferenciákon való részvé-
telét, publikációk megjelenését. A tanszék munkatársai 
az elmúlt öt évben önállóan, vagy társszerz�kkel 42 db 
publikációt jelentettek meg. Emellett egy jegyzet és egy 
jegyzetrész írásában, valamint több oktatási segédlet ki-
dolgozásában vettek részt.
További feladataink az eredményekben felsorolt terüle-
tekhez, valamint a mechatronika mind szélesebb kör� 
alkalmazásához és megismertetéséhez kapcsolódnak. 
Készülünk a Mechatronikai mérnöki mesterképzési 
szak 2011. évi indítására. 
Folytatjuk a Bosch gyárak számára fontos kutatás-fej-
lesztési munkák végzését, továbbá az ipar számára is 
rendelkezésre állunk laboratóriumi-tanfolyami képzé-
sekkel.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel.: 36-46/565-111/19-12 
e-mail: gkmrb@uni-miskolc.hu

http://www.bosch.uni-miskolc.hu

A Robert Bosch Mechatronikai Tanszék munkatársai
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SZERSZÁMGÉPEK TANSZÉKE

TANSZÉKVEZET�

Dr. Takács György
okleveles gépészmérnök,
okleveles gépészeti-elektronikai 
szakmérnök, PhD, egyetemi 
docens

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A Szerszámgépek Tanszéke 1963-ban alakult meg a 
Gépgyártástechnológiai Tanszék kettéválásával. Prof. Dr. 
h.c. Kordoss József volt a tanszék megalapítója (� alapította 
1952-ben a Gépgyártástechnológiai, legels� nevén Mecha-
nikai Technológia II. Tanszéket is). 1976-1995-ig Prof. Dr. 
h.c. Tajnaf�i József, majd 1995-2010 között Prof. Dr. habil 
Patkó Gyula voltak a tanszék vezet�i.
A megalapítás célja az volt, hogy a Szerszámgéptervez� 
szaknak önálló, vezet� tanszéke legyen. A Tervez�i sza-
kon belül kés�bb a Tervez�i és az Automatizálási szakirá-
nyok jöttek létre. A szak több átalakulás után, ma a BSc 
képzésben a Szerszámgépészeti és mechatronikai szakirá-
nyon, az MSc képzésben Szerszámgépészeti, CAD/CAM és 
Hidraulika-Pneumatika szakirányokon fogadja az érdekl�-
d� hallgatókat. Elhelyezkedési lehet�ségeik az ipar külön-
féle területein kiválóak.
Egy ország technikai termelési színvonalát, ipari fejlett-
ségét alapvet�en meghatározza a szerszámgépgyártás és 
az alkalmazott szerszámgépek színvonala, emiatt a szer-
számgépek olyan stratégiai fontosságú eszközök, melyek 
oktatására is kiemelt � gyelmet kell fordítani. A tanszék 
oktatási-kutatási gyökerei az 50-es évekre nyúlnak vissza. 
Tajnaf�i József 1976-tól kezd�d� irányítása alatt jött létre a 
tanszéken az országosan elismert un. „Miskolci tervez� is-
kola”, amelynek eredményeit számos tudományos munka, 
szerszámgép konstrukció, szabadalmak és jegyzetek bizo-
nyítják. Az ipar fejl�désének és igényeinek megfelel�en a 
szakon belül önálló tervez�i és automatizálási szakirányok 
alakultak ki, majd ez utóbbi folytatásaként a mechatronikai 
szakirány. Patkó Gyula vezetésével a szerszámgépek me-
chanikai, dinamikai tervezése, vizsgálata a mai kor igénye-
inek megfelel�en korszer�södött és er�södött meg.
A Miskolci Egyetem Szerszámgépek Tanszéke az ország egyet-
len önálló szerszámgépészeti pro� llal rendelkez� tanszéke.

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

• Barak Antal okl. gépészmérnök, tanszéki mérnök 
• Dr. Barna Balázs okl. gépészmérnök, hidraulika-pneu-

matika szakmérnök, dr. univ., tanszéki mérnök
• Demeter Péter okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus
• Dr. Csáki Tibor okl. villamosmérnök, a m�sz. tudomány 

kandidátusa, PhD, egyetemi docens
• Dr. Faragó Károly okl. gépészmérnök, a m�szaki tudo-

mány kandidátusa, ny. egyetemi docens

• Heged�s György okl. gépészmérnök, egyetemi tanársegéd 
• Dr. habil Patkó Gyula okl. gépészmérnök, a m�sz. tudo-

mány kandidátusa, PhD, egyetemi tanár, rektor
• Dr. Szabóné Dr. Makó Ildikó okl. gépészmérnök, PhD, 

egyetemi docens
• Simon Gábor okl. gépészmérnök, mérnöktanár
• Szilágyi Attila okl. gépészmérnök, egyetemi adjunktus
• Dr. h.c. Tajnaf�i József okl. gépészmérnök, a m�szaki 

tudomány doktora, professor emeritus
• Dr. Takács György okl. gépészmérnök, gépészeti-elekt-

ronikai szakmérnök, PhD, egyetemi docens
• Dr. Tompa Sándor, gépészmérnök, dr. univ., egyetemi 

adjunktus
• Dr. Velezdi György okl. gépészmérnök, dr. univ., egye-

temi adjunktus
• Dr. Zsiga Zoltán okl. gépészmérnök, dr. univ., f�iskolai 

docens

OKTATÁS

A BSc szint� Szerszámgépészeti és mechatronikai szak-
irány képzés célja olyan mérnökök képzése, akik sokoldalú 
alapismeretek birtokában komplex szerszámgépészeti és 
mechatronikai szakismereteket sajátítanak el, és ezáltal ké-
pesek a legkorszer�bb intelligens gyártóeszközök valamint 
azokból kialakított rendszerek, üzemeltetésére, karbantar-
tására, tervezésére. Fontosabb oktatott tantárgyaink: Szer-
számgépek I-II., Célgéptervezés, Hidraulika-pneumatika, 
Tervezésmódszertan.
Az MSc szint� Szerszámgépész szakirányú képzésben 
résztvev�k elsajátítják a szerszámgépek, célgépek és más 
gyártóeszközök tervezéséhez, üzemeltetéséhez szükséges 
legfontosabb mérnöki ismereteket, és a korszer� számító-
gépes mérnöki tevékenységhez szükséges módszertani ala-
pokat, továbbá gyakorlatot szereznek a korszer� mérnöki 
eszközrendszerek használatában, valamint a CNC technika 
széleskör� alkalmazásában.
A tanszék az MSc szint� CAD/CAM szakirányú képzést a 
Mechanikai Technológiai Tanszékkel közösen fejlesztette 
ki, a résztvev�k elsajátítják a számítógépes mérnöki tevé-
kenységhez nélkülözhetetlen informatikai alapismereteket, 
az alapvet� CAD/CAM módszertani alapokat, a gépek, 
szerkezetek és alapvet� gépipari technológiák számítógépes 
tervezési módszereit, valamint e területeken a végeselemes 
modellezés kontinuummechanikai alapjait és a vonatkozó 
szakterületi speci� kumait. A képzés során megszerzett 
ismeretek, kompetenciák birtokában a szakirányon vég-
z� mérnökök képesek lesznek technológiai folyamatok és 
szerszámaik számítógépes tervezésére, 4-5 tengelyes meg-
munkálások CNC programjainak számítógéppel segített 
elkészítésére, termékek, gépelemek, szerkezetek és techno-
lógiai folyamatok végeselemes modellezésére.
Az MSc szint� Hidraulika-Pneumatika szakirány célja 
olyan korszer� elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendel-
kez� szakemberek képzése, akik képesek a pneumatikus és 
hidraulikus hajtás- és irányítástechnika legújabb tudomá-
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nyos, technikai eredményeinek befogadására, alkalmazá-
sára. Ezért a szakirány hallgatói az általános gépészmér-
nöki MSc ismeretek mellett külön tantárgyak keretében 
foglalkoznak a hidraulikus és pneumatikus rendszerek 
elemeinek felépítésével és m�ködésével, körfolyamok ter-
vezésével, üzemeltetési-karbantartási és méréstechnikai is-
meretekkel valamint a legkorszer�bb elemeket alkalmazó 
hidraulikus és pneumatikus szabályozástechnikával.
Kiegészít� képzés keretében a Hidraulika-pneumatika 
szakmérnöki szakot évr�l-évre meghirdetjük.
A tanszék nagy gondot fordít a tehetséges hallgatók gondo-
zására. A m�szaki képzést támogató fakultatív tantárgya-
ink közül el�ször a Számítógéppel segített tervezés és az In-
tegrált tervez�rendszerek indult, amely évközi, órarenden 
kívüli képzés és leckekönyvi bejegyzéssel zárul. A FESTO 
támogatással kialakított pneumatikus laboratóriumban 20-
20 órás képzésekben a Pneumatika alapjai és a Pneumati-
kus vezérlés PLC-vel ismereteket sajátítják el a nemcsak 
gépész hallgatók. 
Hallgatóink közül évente 2-3 f� féléves, vagy egy éves kül-
földi részképzésen vesz részt és diplomamunkáját idegen 
nyelven írja. 
Oktatási anyagainkat a kisebb, szakirányú hallgatói lét-
szám miatt els�sorban elektronikus segédletekben je-
lentetjük meg, amelyek honlapunkon elérhet�k. Jelenleg 
részt veszünk a „Korszer� anyag-, nano- és gépészeti 
technológiákhoz kapcsolódó m�szaki képzési területeken 
kompetencia alapú, komplex digitális tananyag modu-
lok létrehozása és on-line hozzáférésük” (TÁMOP-4.1.2-
08/1/A-2009-0001) megvalósításában, melyben a tanszék 
több korszer� oktatási anyagot fog kifejleszteni (Forgácso-
ló szerszámgépek, Gyártóeszközök módszeres tervezése, 
Szerszámgépek elmélete).

KUTATÁS, IPARI MUNKÁK

A Tanszék kutatásai az alábbi f�irányokba sorolhatók:
Szerszámgépek elmélete, amelybe a mozgásinformáció le-
képzés elmélete és gyakorlati alkalmazásai, szerszámgépek 
struktúraképzése és alaktana (morfológiája), szerszámgép-
dinamikai kutatások ( f�- és mellékhajtóm�vek lineáris és 
nemlineáris lengései, szíjvizsgáló berendezés fejlesztés, 
golyósorsó dinamikai vizsgálatok, állapotfelügyelethez 
kapcsolódó dinamikai vizsgálatok) tartoznak.
Szerszámgépek és részegységek tervezése, amelynek mai 
kutatásai, pl. az automata esztergatokmányok, golyósorsó-
anya, sokszögfelületeket és ciklois fogazatokat megmunká-
ló gépek és készülékek, stb. fejlesztésére irányulnak.
Tervezésinformatika területén az információtechnikai esz-
közök széleskör� felhasználásával gépstruktúra vizsgá-

latok, párhuzamos kinematikájú szerszámgép változatok 
képzése, gépfejlesztések, CNC megmunkálások számító-
gépes modellezése folyik.
Mechatronikai kutatásaink területei a szerszámgépek és 
részegységeik, robotok és robotalkalmazások, aktuátorok és 
szenzorok, elektromechanikus hajtások, pozícionáló rend-
szerek, valamint a mechatronikai rendszerek szimulációja.
Hidraulika-pneumatika kutatások a végrehajtó elemek 
vizsgálatára, önálló � uidmechanikai hajtások elemzésére, 
váltakozóáramú hidraulikus hajtások fejlesztésére, pneu-
matikus vezérlésekre irányulnak.
A fenti területeken elért eredményeket tudományos dolgo-
zatok, szakmai publikációk, elkészült gépek és berendezé-
sek támasztják alá. 

PhD KÉPZÉS

A tanszék a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori 
Iskola képzésében vesz részt a Gépek és szerkezetek ter-
vezése programban. Tanszéki kollégák irányításával az el-
múlt években 5 f� szerzett tudományos fokozatot. 

PROJEKTEK, KAPCSOLATOK

A Tanszék oktatói, kutatói rendszeresen részt vesznek a 
szakmai, tudományos közéletben és fórumokon, konferen-
ciákon, konferenciák és rendezvények szervezésében, kari, 
egyetemi feladatok megoldásában, a nemzetközi kapcsola-
tok ápolásában.
Jelenleg folyamatban van a „A Miskolci Egyetem Techno-
lógia- és Tudástranszfer Centrumának kialakítása és m�-
ködése” (TÁMOP-4.2.1 08 1-2008-0006) projekt megvaló-
sítása, és az „Autóipari részegységek gyártási és felújítási 
rendszerébe integrálható automatizált tesztmódszerek és 
berendezések kifejlesztése, a min�ségbiztosítás hatékony-
sága javítása érdekében” cím� pályázat (Baross EM07-
EM_ITN3 07-2008-0039), melynek egyik alprojektjét, 
„Gördül�csapágyak remanens élettartamának meghatáro-
zására alkalmas módszerek kifejlesztése” címmel a Szer-
számgépek Tanszéke dolgozta ki. 
Szorosabb külföldi egyetemi kapcsolataink közül kiemeljük az 
Otto von Guericke Universität Magdeburg, Ingeniorhojskolen 
Odense Polytechnikum, Fachhochschule Trier, Aachen 
Fraunhofer IPT intézményeket.

ELÉRHET�SÉGEINK

Tel.: 36 46/565-166 • Fax:36 46/565-167
e-mail: gksgt@gold.uni-miskolc.hu

http://www.szgt.uni-miskolc.hu
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VEGYIPARI GÉPEK TANSZÉKE

TANSZÉKVEZET� 

Dr. Siménfalvi Zoltán PhD, 
okleveles gépészmérnök, 
egyetemi docens

A TANSZÉK RÖVID TÖRTÉNETE

A Miskolci Egyetemen 1962-ben alapították meg a 
Vegyipari Gépek Tanszékét. A tanszék megalapításánál 
kezdeményez� szerepet játszottak a régió iparvállalatai 
és a szakmai tudományos szervezetek. 
Tanszékvezet�k: Dr. Fábry György 1963-ig, Fejes Gá-
bor 1963-1983 között, Dr. Ortutay Miklós 1983-2007 
között. Dr. Somló György és Dr. Takács István mint 
címzetes egyetemi tanárok évtizedeken át segítették 
az oktató munkát, kialakították a Vegyipari eljárások 
tantárgyat. Dr. Szabó Mihály a Biztonságtechnika tan-
tárgy kialakításában és bevezetésében, a kutatási feltéte-
lek megteremtésében nyújtott jelent�s segítséget.
A tanszéken több mint 1300 hallgató védte meg diploma-
tervét. A végzett vegyipari gépészmérnökök is hozzájá-
rulnak ahhoz, hogy a tanszék kapcsolatai a szakmai te-
rületén dolgozó vállalatokkal, intézményekkel szorosak 
és érdemben segítik a tanszéki oktató, kutató munkát.
A tanszék magalakulása óta folyamatosan törekszik 
arra, hogy 
�� tantárgyainak programjait, az oktatási struktúrát kor-

szer�sítse és az ipari igényeknek megfelel�en fejlesz-
sze, 

��növelje a diploma tudástartalmát,
�� a küls� kapcsolatai hozzájáruljanak az oktatási szín-

vonal növeléséhez, az oktatás és kutatás tárgyi feltét-
eleinek javításához.

A TANSZÉK OKTATÓI ÉS KUTATÓI

• Dr. Bene Ferenc okleveles gépészmérnök, rendszer-
biztonsági szakmérnök, ny. egyetemi adjunktus, f�-
tanácsos

• Bokros István okleveles gépészmérnök, mérnök köz-
gazdász, mérnöktanár;

• Dr. Joó Gyula okleveles gépészmérnök, a m�szaki tu-
domány kandidátusa, ny. egyetemi docens;

• Dr. Léderer Péter okleveles gépészmérnök, rendszer-
biztonsági szakmérnök, f�iskolai docens;

• Dr. Mannheim Viktória gépészmérnök, okleveles 
el�készítéstechnikai mérnök, adjunktus;

• Dr. Ortutay Miklós okleveles gépészmérnök, a m�-
szaki tudomány kandidátusa, ny. egyetemi docens;

• Dr. Siménfalvi Zoltán PhD, okleveles gépészmérnök, 
egyetemi docens;

• Völgyes Lajos okleveles gépészmérnök, környezetvé-
delmi szakmérnök, ny. egyetemi adjunktus;

• Dr. Szepesi L. Gábor okleveles gépészmérnök, ad-
junktus.

Az oktató és kutatómunkában folyamatosan részt vállal 
Dr. Bozóki Géza okleveles gépészmérnök, ny. egyetemi 
adjunktus.

Az elmúlt években több kiváló kolléga távozott közü-
lünk. Fájdalmas veszteségünk Fejes Gábor (1999), Ke-
resztes János (2003), Dr. Somló György (2005) és Dr. 
Szabó Mihály (2006).

OKTATÁS

A tanszék alapvet� oktatási feladata, hogy az er�s alap-
tárgyi képzésére építve szaktárgyakat oktasson a Gé-
pészmérnöki és Informatikai Kar BSc és MSc képzésé-
ben. Speciális tárgyak oktatásával részt vesz a M�szaki 
Földtudományi Kar és a M�szaki Anyagtudományi Kar 
oktató munkájában és az angol nyelv� önköltséges kép-
zésben. 
A tanszéki oktató munkában meghatározó szerepe van 
a vegy- és rokonipari szakmák igényeihez igazodó szak-
mai blokkok és szakirányok gondozásában. A tanszék 
az új lineáris rendszer� képzésben BSc gépészmérnöki 
alapszakon a vegyipari és energetikai gépész, valamint 
létesítményszerel� és üzemeltet� szakirányok, a m�sza-
ki menedzser alapszak, MSc szakon a vegyipari és ener-
getikai gépész, valamint a technológiai berendezések 
gépészete szakok/szakirányok gondozását vállalta.
Olyan gépészmérnökök képzése a célunk, akik tervezni, 
irányítani, gyártani, ellen�rizni és üzemeltetni tudnak 
olyan berendezéseket, készülékeket és ezekb�l álló üze-
meket, technológiákat, amelyekben a folyamatok alap-
vet�en környezett�l elzárt terekben mennek végbe. Az 
oktatásban kiemelt szerepe jut a következ� tantárgyak-
nak és tématerületeknek:
• Vegyipari m�veletek,
• Nyomástartó edények, nyomástartó rendszerek
• Rendszerelmélet, modellezés,
• Biztonságtechnika,
• Vegyipari eljárások, technológiák,
• Berendezés és létesítményszerelés,
• Készülékgyártás, gyárépítés.

Végz�seink által készített diplomatervek országos pá-
lyázatokon rendszeresen díjazást nyernek. A széles 
körben felhasználható ismeretanyag is szerepet játszik 
abban, hogy végzett mérnökeink könnyen el tudnak he-
lyezkedni. 
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A Vegyipari Gépek Tanszékének oktatómunkájában 
a szakmai ismeretek átadásán túl cél, hogy a számí-
tástechnikai eszközök alkalmazása természetes szük-
ségletévé váljon a hallgatóknak. Hallgatóink rendel-
kezésére álló számítógépes hallgatói laboratóriumban 
HYSYS, CHEMCAD, CAEPIPE, Visual Vessel Design, 
CFdesign, ADINA, FLACS, DESC, UniSim Design, 
CADMATIC Plant Design programrendszerek segítik 
az oktatást. 
A tanszék a Gépészmérnöki tudományok doktori prog-
ram keretében oktatja a Diffúziós m�veletek, Mechani-
kus szétválasztási m�veletek és Folyamatok rendszer-
technikája cím� tantárgyakat. 
A Vegyipari Gépek Tanszéke a BorsodChem Zrt.-vel 
közösen hallgatói részére tutorális programot valósított 
meg, amelyben a hallgatók ösztöndíjat kapnak és egy-
egy vállalati feladathoz kapcsolódva a kijelölt vállalati 
tutor irányítása mellett tevékenykednek.
A régió másik vegyipari nagyvállalata a TVK Nyrt. 
hallgatóink számára ösztöndíj és frissdiplomás progra-
mot hirdetett meg.
A vegyipari gépészeti szak hallgatói 1970-ben alapítot-
ták meg az azóta folyamatosan tevékenyked� Vegyipari 
Gépész Tanácsot, amely sajátos eszközeivel törekszik a 
szakmaszeretet elmélyítésére, a választott hivatás meg-
ismertetésére, a diákhagyományok ápolására, ipari kap-
csolatok létrehozására, építésére.

KUTATÁS

A tanszéken folyó kutatómunka három kiemelt területe 
a m�veleti (mechanikus, h�átadási és diffúziós m�ve-
letek), a tervezési (nyomástartó edények és cs�vezeté-
kek) és a biztonságtechnikai (túlnyomás elleni véde-
lem, biztonsági szelepek, porrobbanás elleni védelem) 
kutatásokra irányul. A tanszéki kutatásokat kedvez�en 
befolyásolja, hogy a konkrét kutatásokat igen gyakran 
vállalatok kezdeményezik és � nanszírozzák.
A kutatások f�bb részterületei: 
• rendszerbiztonságtechnika, veszélyanalízis,
• biztonsági szerelvények vizsgálata és fejlesztése, 
•  por- és gázrobbanási jelenségek vizsgálata, robbanás 

elleni védelem,
•  nyomástartó edények, cs�vezetékek, tárolótartályok 

tervezése, tehervisel� képességének meghatározása, 
•  kompresszor vezetékben kialakuló akusztikus lengé-

sek vizsgálata.
A m�veleti és biztonságtechnikai kutatási terület ered-
ményei jól ötvöz�dnek a rendszerbiztonságtechnikai 
kutatásokban. 
A tanszék a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt-vel együtt-
m�ködve fejlesztett ki és üzemeltet egy nemzetközi-
leg is elismert szerelvényvizsgáló laboratóriumot. A 
laboratórium m�ködtetéséhez, a kísérleti munkához, 
az eredmények feldolgozásához és a biztonsági szelep 
m�ködésének megtervezéséhez kidolgozásra kerültek 
mér�- és tervez� szoftvercsomagok. A biztonsági szelep 

üzemelés közbeni ellen�rzéséhez és beállításához nem-
zetközi érdekl�dést kiváltó, szabadalmaztatott vizsgála-
ti technológia és m�szer került kifejlesztésre. A tanszék 
bázisa a hazai és nemzetközi vonatkozásban elfogadott 
- hatóságok számára végzett - biztonsági szelep min�sít� 
vizsgálatoknak (típus-, egyedi vizsgálat). 
A kutatási eredmények általában közvetlenül alkalma-
zására kerülnek (m�szaki megoldások, élet- és vagyon-
védelmet szolgáló fejlesztések, készülék, sorozatgyár-
tásra kerül� szerelvény) a kutatást megrendel� magyar 
vagy külföldi cégeknél. 
A tanszék kutató-fejleszt� tevékenységét reprezentáló 
néhány jellegzetes, küls� megbízás alapján végzett tan-
széki munka:
•  Algy�-FNR CC2 kompresszortelep kompresszorainak 

rezgéscsökkentése. MOL Rt. 
•  Kever�üzem porelszívó rendszerének b�vítése a 

Bestfoods Magyarország Élelmiszeripari és Kereske-
delmi Rt.-nél. Trans Lex Work Kft. 

•  A TDI létesítmény túlnyomás-határoló rendszerének 
biztonságtechnikai felülvizsgálata. BorsodChem Rt. 

•  Pellet takarmánysiló és a pellet bunker porrobbanás 
elleni védelme. HUNGRANA Kft. 

•  izsgálati eljárás készülékek tömítetlenségéb�l, nyitott-
ságából adódó expozíció becsléshez. Richter Gedeon 
Gyógyszervegyészeti Rt. 

•  Oxidációs kemence bels� t�zzel és nyomás-növeke-
déssel járó üzemzavarainak kutatása, fejlesztési javas-
latok kidolgozása. Zoltek Rt. 

•  HTDC vészabszorber basic engineering tervezése. 
TVK Rt. 

•  A PL-201A-F autoklávok kifáradás ellen�rzése. 
BorsodChem Rt. 

•  Kolonnák emelés közbeni sérülésveszélyeinek ellen-
�rzése. TVK RT. 

•  Autoklávok köpenytér védelmének vizsgálata. Richter 
Gedeon Rt. 

•  A PL201 E-F-G-H polimerizációs autoklávok átalakí-
tási tervdokumentációja. BorsodChem Rt. 

•  Paksi Atomer�m� Zrt. Generátorok segédüzemi olaj-
rendszerének komplex vizsgálata.

JELENT�SEBB TANSZÉKI RENDEZVÉNYEK

��Nyomástartó rendszerek biztonságtechnikája konfe-
rencia, Miskolc, 1999. szeptember 21.

��40 éves a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Vegy-
ipari Gépek Tanszéke Jubileumi Emlékülés, Miskolci 
Egyetem, 2002. október 25.

ELÉRHET�SÉGEINK

3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel, fax: +36 46 565-168

e-mail: gkvgt@uni-miskolc.hu
http://vgt.uni-miskolc.hu



68 5-6. SZÁM GÉP, LXI. évfolyam, 2010.



GÉP, LXI. évfolyam, 2010. 5-6. SZÁM 69

A GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR 
KIEMELT KUTATÁSI TÉMÁI

Ábrázoló Geometriai Tanszék
• számítógéppel segített geometriai tervezés (CAGD)
• konstruktív geometria
• szerszámgeometria
• sztochasztikus folyamatok
• valószín�ségszámítás
Alkalmazott Informatikai Tanszék
•  Diszkrét technológiai folyamatok számítógépes terve-

zése és optimalizálása
•  Termelésirányítási és logisztikai rendszerek kapcsola-

tainak elmélete
•  Valósidej� gyártásirányítás CiM - környezetben. Gyár-

tórendszerek technológiai és - vezérléshierarchiája. A 
min�ségbiztosítás informatikája

• Valós idej� gyártásirányítás
• Viselkedés alapú irányítás
•  PLC vezérl�kódok hasonlóságának elemzése csoport-

technológiai módszerekkel
• Genetikus algoritmus a csoporttechnológiában.
• Forráskód hasonlóságának elemzése
•  Diszkrét termelési folyamatok számítógépes ütemezé-

se
•  Habosított ajtó gyártásának logisztikával integrált ter-

melésütemezését támogató számítógépes alkalmazás 
kifejlesztése

•  Hálóelmélet és alkalmazásai: fogalomhálók, dobozhá-
lók.

•  Csoporttechnológiai feladatok: gyártócellák és alkat-
részcsaládok kialakítása.

•  Új pontszer� kapcsolódású hajtópártípusok geometriai 
elemzése

•  A sebességtér nevezetes helyeinek megjelenítése 
kapcsolódásgeometriai vizsgálatokhoz

•  Természetes nyelvek által hordozott jelentés gépi meg-
ragadása

•  Automatikus morfématanulás er�sen toldalékoló, agg-
lutináló természetes nyelvek esetében

•  Diszkrét gyártósejt szimuláció ipari alkalmazása
Alkalmazott Matematikai Tanszék
•  Numerikus módszerek: sajátérték problémák, nemli-

neáris egyenletrendszerek megoldása, függvényköze-
lítése

•  Számítástudomány: párhuzamos algoritmusok, 
diofantikus egyenletek alkalmazása

•  Matematikai statisztika: Cox-regresszió, robusztus 
becslések, véletlen mez�k, magfüggvénybecslések

•  Függvényegyenletek, általánosított konvexitás, konvex 
függvények regularitás- és stabilitásvizsgálata

•  Mértékelmélet: optimális mérték, egyenl�tlenségek
Általános Informatikai Tanszék
•  Alkalmazásorientált Fuzzy szabályinterpolációs mód-

szerek 
•  Természetes nyelv� interfész vizsgálata és kidolgozása 

•  ETL folyamatok modellezését és megvalósítását támo-
gató keretrendszer kidolgozása 

• Elosztott GRID rendszerek fejlesztése 
• Statisztika alapú tanulási módszerek elemzése 
•  Alkalmazás szerver orientált Java alapú szoftver fej-

lesztés 
Analízis Tanszék
•  Közönséges és parciális differenciál egyenletek, nume-

rikus analitikus módszerek.
•  Asszociatív gy�r�k és algebrák, polinom azonosságo-

kat kielégít� algebrák, mátrix algebrák nem kommuta-
tív gy�r�k felett.

•  Rendezett algebrai struktúrák, hálók és a hálókkal 
rokon egyéb algebrák.

•  Diofantikus egyenletek, Euler és Bernoulli és Hermite 
polinomok.

• Matematikai � zika.
•  Vibrációs és stabilitási problémák matematikai model-

lezése.
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék
•  Anyagmozgató gépek és logisztikai rendszerek terve-

zése 
o  épít�elemekb�l felépíthet� anyagmozgató géprend-

szerek tervezési, irányítási módszerei 
o  logisztikai rendszerek tervezési, irányítási 

módszerei 
o  számítógéppel integrált logisztika, logisztikai infor-

matika; termelési és szolgáltatási logisztika; raktáro-
zási logisztika 

o készletmenedzsment
o újrahasznosítási logisztika 
o min�ségbiztosítási logisztika
o karbantartás logisztikája; globális logisztika 
o  ellátási és disztribúciós rendszerek; logisztikai me-

nedzsment
• Fémszerkezetek tervezése és optimálása 

o költségszámítások
o gazdaságos fémszerkezetek tervezése

Áramlás- és H�technikai Gépek Tanszéke
•  Áramlástechnikai gépekben végbemen� folyamatok 

kísérleti és numerikus vizsgálata
• Víz- és távh�hálózatok tervezése és elemzése
• H�tani folyamatok számítása és mérése
• H�tés - és klímatechnikai rendszerek
• Megújuló energiaforrások hasznosítása
•  F�tött vagy f�tetlen körhenger körül kialakuló áramlá-

si és h�mérséklettér numerikus modellezése és kísérle-
ti vizsgálata

•  Bifurkáció vizsgálata rezg�mozgást végz� henger kö-
rüli kis Reynolds számú áramlásban

• Stirling motor elméleti és kísérleti vizsgálata
• Áramlástechnikai gépek rezgés- és zajanalízise
• Bels�égés� motorok diagnosztikája
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Automatizálási Tanszék 
• Képfeldolgozás és beszédfeldolgozás 
•  Mestességes intelligencia módszerek (neurális hálóza-

tok, fuzzy szabályozás) 
•  Ipari kommunikációs rendszerek megbízhatósági 

vizsgálata, intelligens és osztott irányítások valósidej� 
viselkedése

•  Telekommunikációs rendszerek és ipari kommunikáci-
ós rendszerek összekapcsolódása

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék
•  Villamos energia min�sége, zavarok és azok hatása, a 

zavarások megszüntetése, alacsony frekvenciás veze-
tett és sugárzott zavarások, EMC

•  Számítógéppel támogatott intelligens mér�rendszerek, 
módszerek és mér�berendezések fejlesztése

•  Mechatronikai elemek villamos rendszereinek vizsgá-
lata, modellezése és szimulációja

•  Különleges villamos motorok és hajtások fejlesztése
Fizikai Tanszék
•  Alacsony energiájú elektron-atom ütközések 
•  Koincidencia elektronspektrometria 
• Elméleti szilárdtest� zika 
• Nanorészecskék számítógépes vizsgálata 
Gép- és Terméktervezési Tanszék
•  Fogaskerékhajtások, bolygóm�vek méretezése, vizsgá-

lata, kiválasztása
•  Fogazatgeometriai kutatások, hullámhajtóm�vek kiala-

kítása, elemeik méretezése 
•  Siklócsapágyak, siklófelületpárok kenéselméleti kuta-

tása, kenéstechnika, tribológia. 
•  Számítógéppel támogatott tervezés, tervezéselmélet, 

tervezésmódszertan 
•  Gépészeti rezgésdiagnosztika, m�szaki akusztika, kör-

nyezetvédelem, karbantartás
•  Gépágyazások tervezése, géprendszerek indítási, féke-

zési jelenségeinek vizsgálata
•  Gépelemek, szerkezetek, szerelési egységek 

végeselemes analízise
Gépgyártástechnológiai Tanszék 
•  Megmunkálási eljárások elmélete és technikája
•  Gyártási folyamatok és rendszerek
•  Szerel� eljárások, eszközök és rendszereik
•  Mérés, diagnosztika, min�ségbiztosítás és min�ségsza-

bályozás
Mechanikai Tanszék
• Kontinuummechanika
• Variációs elvek a mechanikában
• Érintkezési feladatok
• Kopási folyamatok modellezése
• Kapcsolt feladatok a mechanikában
• Lemez- és héjelméletek
• Mikropoláris rugalmasságtan
• Törésmechanika
• Stabilitási feladatok
• Elasztodinamikai feladatok
• Mechanikai modellek

o kompozit anyagokra

o gumi-szer� anyagokra
o piezoelektromos anyagokra
o funkcionálisan rétegzett anyagokra
o porózus anyagokra

• Végeselem-módszer és végeselemes analízis
o hp-verziós végeselem-modellek
o több-mez�s végeselem-modellek

• Peremelem-módszer
• Peremkontúr-módszer
Mechanikai Technológiai Tanszék
• Anyagtudomány

o Roncsolásos és roncsolásmentes anyagvizsgálatok
o Fémes és nemfémes anyagok speciális vizsgálatai
o Fáradási folyamatok elemzése
o Anyaginformatikai alkalmazások

• Szerkezetek integritása, élettartam gazdálkodás.
• Képlékenyalakítás

o  Korszer�, nagy sziládságú lemezanyagok alakítható-
sági jellemz�inek elméleti és kísérleti vizsgálata

o Innovatív új eljárások kutatása
o Számítógépes technológiai és szerszámtervezés
o Alakítási folyamatok numerikus modellezése.

• Hegesztés 
o Az ívhegesztés teljesítmény növelésének kutatása
o A hegesztés anyagátviteli folyamatai
o Melegszilárd és kúszásálló acélok hegeszthet�sége
o Hegesztési h�folyamatok modellezése

• H�kezelés
o  Igénybevétel szerinti szerkezetet eredményez� tech-

nológiák kidolgozása 
o Korszer� termokémiai kezelések kutatása
o  Különleges követelményeknek megfelel� komplex 

technológiák kidolgozása
Robert Bosch Mechatronikai Tanszék
• Mechatronikai rendszerek modellezése, szimulációja
• Mechatronikai rendszerek automatizálása
• Indítómotorok fejlesztése és vizsgálata
• Robotok kinematikai és dinamikai vizsgálata
•  Intelligens robotok digitális képfeldolgozásának vizs-

gálata
Szerszámgépek Tanszéke
• Szerszámgépek elmélete
• Szerszámgépek és részegységek tervezése
•  Gépstruktúra vizsgálatok, gépfejlesztések, CNC meg-

munkálások számítógépes modellezése
• Szerszámgép mechatronikai kutatások
• Hidraulika-pneumatika kutatások
Vegyipari Gépek Tanszéke
•  Mechanikus, h�átviteli és anyagátadási vegyipari alap-

m�veletek elmélete
•  Biztonságtechnikában a kockázatelemzés, a biztonsági 

szelepek, hasadótárcsák, robbanópanelek, gáz- és por-
robbanás elleni védelem tervezése

•  Nyomástartó edények tervezése, szilárdsági vizsgálata
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Dear Reader, 
I have been honoured by the opportunity to speak about our memories of the university 
and the past 50 years on this very special occasion. In 1955 I started my studies as the ful-
� lment of my dreams with 276 fellow students at the Faculty of Mechanical Engineering 
of the Technical University of Heavy Industry in Miskolc and in 1960 127 of us left the 
university with our engineering degrees to begin our careers. 
The � rst days full of concerns and interest were followed by the marvellous lectures by 
our professors Géza Petrich, Zénó Terplán, and Béla Zorkóczy and days of exacting work 
set by our teachers and at the same time supported with great benevolence: test papers, 
assignments, drawings to be submitted, exams in using the slide-rule followed each other 
at great speed. We experienced all this together in our groups of study. As the years went 
by, we perceived an increase and strengthening in the requirements, but at the same time 
we were also rendered help and found the energy necessary for meeting them. 
Among all the hard work we recharged our batteries in the friendly and happy moments 
in life in the hostels and the opportunities for sport activities. I was particularly captivated 
by the sport events of the University Challenge Cup, which involved the students of all the 
� ve years either as organisers, or competitors or fans and supporters. 
In 1960 we arrived in the various factories with fresh degrees, a great deal of professional 
knowledge and curiosity. I remember that all of us who went to Eger wanted to begin 
working in the plants following the advice we repeatedly received in the lectures on Pro-
duction technology. 
Today I can state that it proved to be good advice. In the production plants, engineers who 
were able to successfully overcome troubles – eventually failure – in the production proc-
ess with a rapid intervention gained appreciation fast. And if the method of intervention 
was regarded as a professional novelty, it was granted due attention. 
Naturally, in the beginning we were lacking in con� dence, but the experience of success-
ful interventions gave us more and more con� dence. In the years spent in the plants we 
obtained a great deal of professional and human experience that has accompanied us all 
our lives. This enabled us to recognise that the professional knowledge acquired at the 
university became professional expertise when it was used again and again in practice in 
solving our tasks and it proved successful and effective. 
In the meantime we also realised that our professors at the University had not only taught 
us a set of subjects, but had developed in us a sense of engineering thinking, problem 
shooting and solving skills, a systematic way of thinking, and ability and skills for acquir-
ing new knowledge as well as a wide range of other skills. 
Allow us, the students who graduated 50 years ago, to bow our heads in respect of the 
memory of our late professors and fellow students (several of whom became academic 
staff of the University themselves) and pay our respects to those shaping the present and 
future of the University and to wish our dear fellow students good health and a great deal 
of happiness in the years to come. 
Finally we thank the management of the University of Miskolc and the organisers with 
grateful respects for making the 50-year re-union happen. 
Miskolc, 28 August 2010.

Pál Demeter



NÉVSOR azokról a gépészmérnökökr�l, 
akik a Nehézipari M�szaki Egyetem Gépészmérnöki Karán 
1960-ban befejezték tanulmányaikat, illetve oklevelet kaptak

(A névsor a legnagyobb gondossággal készült, azzal a céllal, hogy senki ne maradjon ki bel�le)

2010. évben kérelmet nyújtottak be és Aranyoklevelet kapnak:

Apor�  Gyula
Dr. Apró Ferenc
Bacsó József
Barcza Géza
Boda Róbert
Boldy Dezs�
Borszuk Tibor
Bradits László
Centgraf József
Czakó Ilona
Dankó Károly
Demeter Pál
Dorka Bertalan
Dr. Éltet� Gábor
Farkas István
Filó József
Fülöp Miklós
Gergely József
Gerhát Gyula
Gombás Miklós
Gyenes Sándor
György József
Gyurcsik Sándor
Hankusz Ödönné Mitterbach Katalin
Dr. Herczeg István
Hoffmann József
Horvát József
Jaczina István
Juhász Géza
Kollár László
Krecsmarik József
Lajos Sándor
Dr. Leskó Balázs

Lorge Györgyné Kovács Brigitta
L�kös Gyula
Lukács László
Lukácsi Mihály
Mayer Gábor
Mácsai Károly
Márton Imre
Novák Ferenc
Ónodi Pál
Pajer László
Papp Tivadar
Pintér Ern�
Ráthy László
Rémi Ferenc
S. Tóth József
Sólyom László
Speck Rudolf
Szaniszló Elemér
Szentpéteri Géza
Tikász Elek
Tóth Barnabás
Tóth Gyula
Tóth József
Tóth László
Trapli Lajos
Turóczi Ferenc
Ungár Tamás
Vaniss Ferenc
Váradi Lajos
Viczencz Ottó
Visnyei László
Zupkó Balázs

2010. évben Becsületdiplomát kap:

Rácz Zoltán
Simon László

Ungváry Rudolf József
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