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Haniszkó Gusztáv
1934 – 2010

2010. május 21-én hosszú, súlyos betegség következtében 
elhunyt egyesületi tagtársunk, volt kollegánk és szeretett év-
folyamtársunk, Haniszkó Gusztáv, aranyokleveles geofi zi-
kus mérnök.

1934-ben született Miskolcon. A Földes Ferenc gim-
náziumban érettségizett 1954-ben. Még abban az évben 
 felvételt nyert a soproni NME Föld-
mérőmérnöki Karának geofi zikus mérnö-
ki szakára. 1959 áprilisában, a Sopronban 
utoljára végzett évfolyam hallgatójaként 
kapta meg geofi zikus mérnöki diplomá-
ját. A Magyar Geofi zikusok Egyesületé-
nek 1958 óta volt tagja.

1959. május 15-én lépett be a volt Geo-
fi zikai Kutató Vállalat jogelődje, a Kő-
olajipari Szeizmikus Kutatási Üzem állo-
mányába, ahol a hatvanas évek folyamán 
mint szeizmikus terepi észlelő dolgozott 
szinte az ország minden részében. A gya-
korlat embere volt. Nyíltszívű, őszinte, 
barátságos természete, a terepi emberek-
kel való jó kapcsolatteremtő és jó munka-
szervező képességei miatt, a vállalat csak-
hamar más önálló feladatokkal bízta meg. 
1964-től szeizmikus kutatócsoport-veze-
tő, majd 1971-ben az üzem budapesti 
robbantás technikai önálló csoportja fele-
lős vezetői beosztásával bízták meg. 1974-től a munkavé-
delmi és robbantástechnikai szervezeti egységek összevo-
nása után a Geofi zikai Kutató Vállalat Munka- és Tűzvédel-
mi Osztályának vezetője lett. Ez a felelős beosztása, ame-
lyet az 1994. évi nyugdíjba vonulásáig eredményesen és 

töretlen lendülettel látott el, kiterjedt a munka- és tűzvédel-
mi feladatok ellátásán túl a robbantástechnika és a környe-
zetvédelem feladataira, a kutatáshoz szükséges engedélyek 
biztosítására és az okozott károk rendezésére is. A hatósági 
engedélyek folyamatos biztosítása és a kártalanítással járó 
különböző érdekek egyeztetése sok megoldandó problémá-

val állította szembe. Egészsége 1988-ban 
sajnos megrendült. Bár nagy akaraterővel 
és eredményesen küzdött a felépülésért, a 
betegség következményei a GKV átszer-
vezését követően, 1994. december végén 
nyugállományba kényszerítették. A válla-
lat és közössége érdekében végzett mun-
káját mindkét részről osztatlan megbecsü-
lés és elismerés övezte.

Nyugdíjasként sem szakadt meg szoros 
kapcsolata, sem a vállalati munkatársaival, 
sem a volt egyetemi évfolyam baráti köré-
vel. De idejének és erejének legnagyobb 
részét ettől kezdve családja és hét unokája 
feletti gondoskodásnak szentelte.

2009 májusában még részt vehetett az 
50 éves jubileumi diplomaosztó ünnepsé-
gen, amikor is a Miskolci Egyetem rekto-
rának kezéből, a szeretett Alma Mater egy-
kori székhelyén, Sopronban vehette át a 
jubileumi aranydiplomát.

Röviddel ezután sajnos a hirtelen támadt rosszindulatú 
kórt szervezete már nem tudta legyőzni. Hosszú, türelem-
mel viselt betegsége 2010. május 21-én ért véget, amikor 
örökre eltávozott köreinkből. Halálával pótolhatatlan bará-
tunkat vesztettük el.

Haniszkó Gusztáv
1934 – 2010

Nagy Zoltán, Sághy György


