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ABSTRACT 

 
This article deals with the professional activity and 

life of Prof. József Farkas, who started his carrier at the 
University of Miskolc in 1950. His main research fields 
were structural optimization, residual stresses and 
deformations of welded structures and structural 
stability. He has taught generations of students, could 
teach difficult subject. He has built a Metal structures 
group, which members have a wide range of activities 
all over Hungary and abroad. His professional 
achievement helped the university to be visible on the 
international level also. He has been retired in 1996, 
but never stopped working. 
 

1. ÉLETÚT 
 

Farkas professzor 1950-ben diplomázott a Budapesti 
M szaki Egyetem épít mérnök szakán. 1950-t l tanított 
a Miskolci Egyetemen. 1950-59 között a Mechanikai 
Tanszéken tanított, majd 1959-t l a 
Szállítóberendezések, majd Anyagmozgatási és 
Logisztika Tanszéken. Az elmúlt több mint hat évtized 
alatt órákat és továbbképzést tartott a 
fémszerkezetekr l, hegesztett szerkezetekr l és 
nemzetközi hírnevet szerzett. Ezeknek a képzéseknek a 
nemzetközi újdonsága, hogy a gépek és 
szállítóberendezések szerkezeti alkotóelemeinek 
tervezésére koncentrált. Dinamikus hatásokat, 
merevséget és rezgéscsillapítást vizsgáltak. Ezen 
tárgyak beépültek a Gépészmérnöki és Informatikai Kar 
moduláris oktatási rendszerébe. Ezeknek a kurzusoknak 
a legfontosabb jellemz i a matematika, a mechanika, az 
optimálási módszerek és a mérnöki gyakorlat 
összekapcsolása. Az optimális méretezés a mérnökök 
szélesebb gondolkodását igénylik, mert összekapcsolják 
a szerkezet analízist a szerkezet szintézissel. Farkas 
professzor munkája alapján a kar hallgatói átfogó képet 
kaphattak a fém- és hegesztett szerkezetek tervezésér l. 

Farkas professzor volt az els k egyike, aki felismerte a 
számítógépek alkalmazásának fontosságát a szerkezet 
optimálásban. Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a 
saját fejlesztés  költségfüggvények segítségével a 
gazdasági szempontokat is figyelembe tudták venni az 
optimálásnál. 

Az elméleti számításokat a legtöbb esetben a 
laboratóriumokban vagy a területen elvégzett kísérleti 
mérések egészítik ki, illetve igazolják. 

A szerkezet szintézisb l adódó összetett 
megközelítése nagy hatással volt nemcsak a diákjaira, 
hanem az egyetemen dolgozó kollégáira és az iparágban 
dolgozó mérnökökre is. 

1996-ban nyugdíjba vonult, 1998 óta pedig professzor 
emeritusként folytatja korábbi munkáját. Hetente 
el adást tartott, felajánlotta a hallgatók számára a 
tervezési feladatokkal kapcsolatos konzultálást és a 
doktoranduszoknak az útmutatást a tézisek készítéséhez.  

Az oktatói tevékenységéhez kapcsolódóan 1974-ben 
kiadott egy egyetemi tankönyvet Fémszerkezetek 
címmel. A második, átdolgozott kiadás 1983-ban jelent 
meg. 2016-ban pedig Jármai Károllyal írt 
Fémszerkezetek innovatív méretezése címmel egy új 
tankönyvet. 

Oktatási tevékenysége során részt vesz a hegeszt  
mérnökök képzésében, valamint azokban, amelyeket a 
kezdetek óta angolul kínálnak külföldi hallgatóknak. A 
doktori képzésben szintén aktívan résztvett és több PhD 
hallgató tudományos témavezet je volt. 

Tudományos tevékenysége évtizedek óta 
folyamatosan zajlott. Kandidátusi értekezését bordázott 
lemezek tervezése témában 1966-ban védte meg a 
Magyar Tudományos Akadémián. A m szaki tudomány 
doktora címet (DSc) 1978-ban nyerte el Fémszerkezetek 
optimális tervezése témában. Miután átdolgozta és 
kiegészítette, a doktori értekezését, publikálta az Ellis 
Horwood, Chichester kiadó és az Akadémiai Kiadó 
kooperációjában. Könyvének címe: Optimum design of 
steel structures, 1984-ben jelent meg. A könyv 
akadémiai díjat nyert. 

Más könyvek: A fémszerkezetek elemzése és 
optimalizálása, valamint a fémszerkezetek gazdasági 
szerkezete, a Balkema publikálta, a Millpress Science 
pedig Rotterdamban 1997-ben és 2003-ban. Kés bb két 
másik könyvet publikáltak: A fémszerkezetek tervezése 
és optimalizálása, a Horwood Publishers 2008-ban és az 
acélszerkezetek optimális kialakítása, a Springer Verlag 
2013-ban. Együttesének egykori tanítványa volt Jármai 
Károly. A könyvek mellett mintegy 250 tanulmányt és 
tanulmányt publikált. Ezek fele idegen nyelven íródott, 
els sorban angolul. A cikkeket öt nyelven olvasta: 
angol, német, orosz, szlovák, lengyel nyelveken. 
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