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ABSTRAcT

2013 is the centenary year of the birth of Prof. Dr. Jó-
zsef Kordoss, who had educated generations of graduates 
of mechanical engineering and, as a unique person in the 
history of the University of Miskolc, was the founder of 
two different departments. His disciplines included the 
theory and design of cutting tools belonging to different 
cutting procedures, and the construction of machine 
tools and manufacturing devices. Several publications, 
such as articles, lecture notes and chapters of technical 
books had been edited and published by him. His career’s 
contribution to the values of the university is significant.

Idén lenne száz éves Kordoss József professzor, aki 
gépészmérnök generációk oktatója és a Miskolci Egye-
tem történetében egyedül álló módon két tanszék alapí-
tója volt.

Kordoss József 1913. február 15.-én Szegeden szü-
letett. Gépészmérnöki oklevelét 1937-ben szerezte meg 
a budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen. A diploma megszerzése után 1937-bena 
Láng Gépgyár szolgálatába lépett, majd 1938-tól a buda-
pesti MÁVAG Gépgyár mozdonyszereldéjében, később a 
gyár autóüzemében üzemmérnök volt. 1942-től tíz éven 
át a diósgyőri DIMÁVAG-ban dolgozott üzemmérnöki, 
hidegmegmunkáló üzem vezetői, majd szerszám-gép-
szerkesztő csoportvezető főmérnöki munkakörökben. 
Ő irányította a később nagy sikerű MVE-280 típusjelű 
egyetemes esztergagép tervezését, aminek sorozatgyár-
tásával 1946-ban Diósgyőrben is elkezdődhetett a szer-
számgépgyártás.

1952-ben egyetemi tanári kinevezést kapott a Ne-
hézipari Műszaki Egyetemen. Feladata a Mecha-
nikai Technológia II. tanszék (új neve: 1955-től 
Gépgyártástechnológia Tanszék) megszervezése és ve-
zetése. A Gépgyártástechnológiai Tanszék kettévált, és 
1963-ban megbízták az újabb tanszék, a Szerszámgépek 
Tanszékének létrehozásával és vezetésével. Ezt a tanszé-
ket a nyugdíjba vonulásáig, 1976-ig irányította. 1953 és 
1959 között a Gépészmérnöki Karon a dékán helyettesi 
tisztet is betöltötte.

 

Tudományterülete a forgácsolás elmélete és szer-
számai, a szerszámgépek és készülékek tervezése volt. 
Számos cikke jelent meg és több egyetemi jegyzetet és 
könyvrészletet írt. Egyik alapító tagja a Gépipari Tudo-
mányos Egyesületnek, majd 1950-1967 között a GTE 
miskolci csoportjának elnöki megbízatását töltötte be. 
1969-től 1976-ig állandó képviselője a KGST Gépészeti 
Állandó Bizottságának és az ISO nemzetközi szabvány-
ügyi szervezetének, egyidejűleg a KGM és a Szabvány-
ügyi Hivatal szakértője.

Munkássága elismeréseként számos kitüntetést és 
díjat kapott, többek között a Pattantyús Á. Géza díjat, a 
Munkaérdemrend ezüst, majd aranya fokozatát, a Felső-
oktatás Kiváló Dolgozója, a Kiváló Munkáért kitünte-
téseket, a GTE Egyesületi Érmet. A Miskolci Egyetem 
Tanácsa 80. születésnapja alkalmából a „doctor honoris 
causa” címet adományozta számára.

Kordoss József professzor úr mérnökgeneráci-
ók szemléletét formálta és hívta fel figyelmüket a 
gépgyártástechnológia és a szerszámgépészet tu-
dományterületek jelentőségére. Munkásságával jelentő-
sen hozzájárult a Miskolci Egyetem értékeinek gyarapí-
tásához.

Kordoss József professzor 1998. január 2-án távozott 
az élők sorából.
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